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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 5ηςΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων
(ΚΚΔ) (Κανονισμός 1303/2013)

Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014-2020

(CCI: 2014GR16M2OP007)

Περιγραφή των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδος 2014-2020
με σαφή αναφορά στα νέα δεδομένα και  τις ανάγκες που οδήγησαν σε αυτές,  ανά
Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση του προγράμματος έχει ως βασικό στόχο την τακτοποίηση της

διάρθρωσης  του  προγραμματικού  εγγράφου,  έτσι  ώστε  να  αντανακλώνται  σε  αυτό

παρεμβάσεις οι οποίες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων

της πανδημίας, τόσο ως προς την περιγραφή των δράσεων όσο και ως προς τη δεικτοποίηση

του,  ενώ  παράλληλα  ενσωματώνονται  κάποιες  μεταφορές  ώστε  να  αντιμετωπισθούν

προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την υλοποίηση. 

Βασικές μεταβολές που επέρχονται με την αναθεώρηση είναι:

 Η προσθήκη δράσεων που αντανακλούν παρεμβάσεις που υλοποιούνται τόσο από

το ΕΤΠΑ, όσο και από το ΕΚΤ. Οι νέες δράσεις που προστίθενται εντάσσονται σε

επενδυτικές προτεραιότητες ενώ μεταβολές επέρχονται και σε ορισμένες κατηγορίες

δικαιούχων.  Παράλληλα,  γίνεται  επιλογή  των  κατάλληλων  κωδικών  πεδίων

παρέμβασης ώστε να περιληφθούν οι νέες δράσεις που προστίθενται.

 Για  τη  βέλτιστη  αξιοποίηση  των  διαθέσιμων  πόρων  του  Επιχειρησιακού

Προγράμματος  και  την  επιτάχυνση  της  χρηματοοικονομικής  του  υλοποίησης,  η

αναθεώρηση επιδιώκει  την ενίσχυση ορισμένων ειδικών στόχων και  συνακόλουθα

αξόνων προτεραιότητας που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά απορρόφησης πόρους

από ειδικούς στόχους και άξονες που παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις.

 Οι  παραπάνω  μεταβολές  αντανακλώνται  στην  επικαιροποιημένη  λογική  της

παρέμβασης  η  οποία  υποβάλλεται  καθώς  και  όσων  τμημάτων  του  κειμένου  του

προγραμματικού εγγράφου καθίσταται αναγκαίο.

Ως  αποτέλεσμα  της  ανακατανομής  των  πόρων  του  Προγράμματος  και  των  λοιπών

παραπάνω μεταβολών που προτείνονται, απαιτείται η τροποποίηση – εναρμόνιση με  τα νέα

χρηματοδοτικά  δεδομένα  του   συστήματος  δεικτών,  αλλά  και  του  πλαισίου  επίδοσης

ορισμένων  αξόνων  όπως  αναλυτικά  παρουσιάζεται  στη  συνέχεια.  Σημειώνεται  ότι  σε

ορισμένες  παρεμβάσεις  για  την  εκτίμηση  του  Πλαισίου  Επίδοσης  ενσωματώνονται  κοινοί

δείκτες COVID-19, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής χρηματοοικονομικής βαρύτητας των σχετικών

παρεμβάσεων,  διασφαλίζοντας  την  κανονιστική  απαίτηση  για  την  κάλυψη  του  50%  του

προϋπολογισμού κάθε άξονα από τους δείκτες του πλαισίου επίδοσης.

Ως αποτέλεσμα της ανακατανομής των πόρων του Προγράμματος απαιτείται η τροποποίηση

– εναρμόνιση με τα νέα χρηματοδοτικά δεδομένα του συστήματος δεικτών και του πλαισίου
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επίδοσης των ακόλουθων δέκα (10)  Αξόνων Προτεραιότητας,  ενώ χωρίς  καμία  μεταβολή

παραμένουν οι  Άξονες,  ΑΠ09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και  καταπολέμηση της

φτώχειας – ΕΤΠΑ»,  ΑΠ12 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» & ΑΠ13 «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ». Στο

τέλος του κειμένου παρουσιάζεται αναλυτικός πίνακας όπου αποτυπώνεται το σύνολο των

χρηματοοικονομικών  μεταβολών  σε  επίπεδο  Άξονα  Προτεραιότητας/  Επενδυτικής

Προτεραιότητας/ Κωδικού Παρέμβασης. 

ΑΠ01 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»

Η υφιστάμενη εγκεκριμένηκατανομή των πόρων (ΔΔ) του ΑΠ01 είναι 5.194.716,00€, μετά την

ένταξη των έργων από την πρόσκληση ενίσχυσης σχεδίων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης

και καινοτομίας σε τομείς της  RIS3 και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση κλεισίματος των

σχετικών έργων στο τέλος της προγραμματικής περιόδου, προτείνεται αύξηση των πόρων

του Άξονα (+ 1.000.000€ ΔΔ), τελικά οι πόροι του ΑΠ01 είναι πλέον 6.194.716,00 € ΔΔ (ενώ

σε  όρους  ΚΣ  3.097.358,00€).  Επιπρόσθετα,  προστέθηκαν  πόροι  στο  ΚΠ062  «Μεταφορά

τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχή προς όφελος ΜΜΕ» (+

700.000€  ΔΔ),  οι  πόροι  του  ΚΠ062  είναι  πλέον  2.700.000,00€  ΔΔ  (ενώ  σε  όρους  ΚΣ

1.350.000,00€) για την κάλυψη των αναγκών που αφορούν την υλοποίηση των συμπράξεων

των  ΜΜΕ  και  προστέθηκαν  πόροι  στο  ΚΠ02  «Διεργασίες  έρευνας  και  καινοτομίας  στις

μεγάλες επιχειρήσεις» (+ 494.716 € ΔΔ), οι πόροι του ΚΠ02 είναι πλέον 3.494.716,00 € ΔΔ

(ενώ σε όρους ΚΣ 1.747.358,00 €) για την κάλυψη των αναγκών που αφορούν την υλοποίηση

των συμπράξεων  των  μεγάλων  επιχειρήσεων.  Τέλος  με  βάση την  ενεργοποίηση και  την

υλοποίηση των έργων του ΑΠ01, αποφασίστηκε η διαγραφή των πόρων στο ΚΠ63 «Στήριξη

συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ’ εξοχήν προς όφελος

ΜΜΕ» της ΕΠ1β που παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση ενώ δεν υφίσταται ενδιαφέρον από

πλευράς επιχειρήσεων για την δημιουργία cluster.

Σύστημα Δεικτών

Στο πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζεται  συνολικά το σύστημα δεικτών του ΑΠ01, όπως

διαμορφώνεται  τελικά  από  την  αύξηση  των  πόρων του  ΑΠ01  και  την  ανακατανομή  των

πόρων στους ενεργοποιημένους ΚΠ του Άξονα.Για τους υφιστάμενους δείκτες εκροών CO26

&CO02  που  τροφοδοτούνται  από  τους  ΚΠ02  &  ΚΠ62  η  νέα  τιμή  στόχος  των  δεικτών

μειώνεται,  παρά την αύξηση των πόρων των σχετικών ΚΠ, αφού επαναπροσδιορίζεται το

μοναδιαίο  κόστος  των  σχετικών  δράσεων,  που  προκύπτει  από  τηνεπικαιροποίησητων

σχετικών  δεδομένων  ενεργοποίησης  και  υλοποίησης  ανάλογων  δράσεων  της  τρέχουσας

περιόδου όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στο πρόσθετο έγγραφο δεικτών. Τέλος ο δείκτης

εκροών  CO04 που  αντιστοιχεί  στο  ΚΠ63 κατά  συνέπεια  διαγράφεται,  ενώ ο  αθροιστικός

δείκτης εκροών CO01 ταυτίζεται πλέον με τους CO26 &CO02. Ο δείκτης αποτελέσματος δεν

επηρεάζεται από την σχετική αύξηση των πόρων  του ΑΠ01. 

ΤΥΠΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤ

Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

Εκροών CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις 49 21

Εκροών CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός Επιχειρήσεις 44 21
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επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις

Εκροών CO04

Παραγωγική επένδυση: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη

Επιχειρήσεις 5

Εκροών CO26

Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός 

επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ινστιτούτα

Επιχειρήσεις 44 21

Αποτελεσμάτω

ν
T2202

Ιδιωτική δαπάνη σε ΕΤΑ σε σχέση με το 

περιφερειακό ΑΕΠ
% 0,4

Καμία

αλλαγή

Πλαίσιο Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ01, επηρεάζεται  ο οικονομικός δείκτης  F100 αυξάνοντας την

τιμή στόχου (2023), μετά την ανακατανομή των πόρων μεταξύ των ΑΠ, η νέα στοχοθέτηση

παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα. Η στοχοθέτηση του υφιστάμενου δείκτη εκροών CO02,

αντιστοιχεί στο τμήμα της εκροής που τροφοδοτείται από τον ΚΠ02 και αφορά την υλοποίηση

των συμπράξεων των μεγάλων επιχειρήσεων. Η εκροή του δείκτη μειώνεται οριακά, παρά την

μικρή αύξηση των πόρων του ΚΠ02, αφού όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο πρόσθετο

έγγραφο δεικτών, επαναπροσδιορίστηκε  το μοναδιαίο κόστος. 

ΕΠ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΕΙΔΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023

ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023 

1b F100 Οικονομικός
Ποσό Πιστοποιημένων 

Δαπανών
Euros 5.194.716 6.194.716

1b CO02 Εκροής

Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις 12 10

ΑΠ02  «Βελτίωση  της  πρόσβασης,  της  χρήσης  και  της  ποιότητας  των  τεχνολογιών  των

πληροφοριών και των επικοινωνιών»

Η υφιστάμενη εγκεκριμένη κατανομή των πόρων (ΔΔ) του ΑΠ02 είναι 6.507.216,00€,οι πόροι

του Άξονα μειώνονται (- 1.000.000€ ΔΔ), τελικά οι πόροι του ΑΠ01 είναι πλέον 5.507.216,00€

ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 2.753.608,00€),  μετάτην μείωση των πόρων (-1.000.000€ ΔΔ) στην

ΕΠ2γ  του  ΚΠ78  «Υπηρεσίες  και  εφαρμογές  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης»  που  αφορούν

ουσιαστικά σε σχετικές δράσεις των ΟΧΕ Πολιτισμού & ΟΧΕ Ασωπού με τελικά διατιθέμενους

πόρους  960.000,00€  ΔΔ   (ενώ  σε  όρους  ΚΣ  480.000,00€),  ενώ  οι  πόροι  του  ΚΠ79

«Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα» της που αφορούν αντίστοιχες δράσεις

παραμένουν αμετάβλητοι.  Τέλος όσο αφορά την ΕΠ2β η κατανομή των πόρων στο ΚΠ82

«Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ», παραμένει αμετάβλητη. 

Σύστημα Δεικτών

Στο πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζεται  συνολικά το σύστημα δεικτών του ΑΠ02, όπως

διαμορφώνεται τελικά από την μείωση των πόρων του ΑΠ02. Η στοχοθέτηση των δεικτών

εκροής και  αποτελέσματος της ΕΠ2γ παραμένει  αμετάβλητη,  ενώ μεταβολές έχουμε στην

στοχοθέτηση των  σχετικών  δεικτών  της  ΕΠ2β.  Επομένως,  για  τον  δείκτη  εκροής  SO007

«Ψηφιακές υπηρεσίες  που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται»  που αντιστοιχεί  στο  ΚΠ79 (οι

πόροι παραμένουν ίδιοι) γίνεται διόρθωση λόγω εκ παραδρομής λανθασμένης στοχοθέτησης

στην προηγούμενη έκδοση του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΣΤΕ, από
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6 έργα σε 5 έργα. Ενώ για τον δείκτη εκροών SO029 «Φορείς και οργανισμοί του Δημοσίου

και  ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται»  προσαρμόστηκε  η  στοχοθέτησή του,  με

βάση  τη  σχετική  μείωση  των  πόρων  του  ΚΠ79  και  το  αντίστοιχο  μοναδιαίο  κόστος  για

ανάλογες δράσεις όπως περιγράφεται αναλυτικά στο πρόσθετο έγγραφο δεικτών.  

Στονυφιστάμενο  δείκτη  αποτελέσματος  T2271  «Ποσοστό  ατόμων  που  χρησιμοποιούν  το

Διαδίκτυο  σε  συναλλαγές  με  τις  Δημόσιες  Αρχές  (Δείκτης  e-Europe),  πραγματοποιήθηκε

αναπροσαρμογή της τιμής βάσης και της τιμής στόχου του δείκτη αποτελέσματος όσο αφορά

το ποσοστό ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε συναλλαγές με τις Δημόσιες Αρχές,

με  βάση  την  εξέλιξη  των  τιμών  του  Δείκτη  1  (που  αφορά  το  σύνολο  των  ατόμων  που

χρησιμοποιούν υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) και όχι με την εξέλιξη των τιμών

του Δείκτη 2, ο οποίος μετρούνταν από την ΕΛΣΤΑΤ (στους Δείκτες e-Europe) μέχρι το 2017

και εκ τότε σταμάτησε να μετράται (βλέπε πρόσθετο έγγραφο δεικτών).

ΕΠ
ΤΥΠΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

2β

Εκροών CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη

Επιχειρήσεις

127
Καμία

αλλαγή

2β

Εκροών CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

127
Καμία

αλλαγή

2β
Αποτελεσμάτω

ν

T2270 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

ΤΠΕ της ΠΣΤΕ

Εκατ. ευρώ
80

Καμία

αλλαγή

2γ Εκροών

SO029 Φορείς και οργανισμοί του 

Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου 

τομέα που ενισχύονται

Αριθμός 6 3

2γ Εκροών SO007
Ψηφιακές υπηρεσίες που 

δημιουργούνται/αναβαθμίζονται
Αριθμός 6 5

2γ
Αποτελεσμάτω

ν
T2271

Ποσοστό ατόμων που 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε 

συναλλαγές με τις Δημόσιες Αρχές 

(Δείκτης e-Europe)

% 85 60

Πλαίσιο Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ02, επηρεάζεται μόνο ο οικονομικός δείκτης  F100 μειώνοντας

την τιμή στόχου (2023), μετά την σχετική μείωση των πόρων του Άξονα, η νέα στοχοθέτηση

παρουσιάζεται  στο  παρακάτω  πίνακα.  Η  στοχοθέτηση  του  δείκτη  εκροών  CO02  δεν

μεταβάλλεται αφού δεν επηρεάζεται ο δείκτης από τη μείωση των πόρων του ΚΠ 78.

ΕΠ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΕΙΔΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023

ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023 

2b, 2c F100 Οικονομικός
Ποσό  Πιστοποιημένων

Δαπανών
Euros 6.507.216 5.507.216

2b CO02 Εκροής

Παραγωγικές  επενδύσεις:

Αριθμός  επιχειρήσεων  που

λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις 127
Καμία

αλλαγή

ΑΠ03 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
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Η υφιστάμενη εγκεκριμένη κατανομή των πόρων (ΔΔ) του ΑΠ03 είναι 13.071.652,00€, ενώ η

έκτακτη ανάγκη για  ενσωμάτωση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω του  COVID-19,

αλλάζει  ριζικά  την  κατανομή  των  διατιθέμενων  πόρων του  ΑΠ03,  κατά  συνέπεια  έχουμε

αύξηση πόρων (+ 16.388.348€ ΔΔ), με τους πόρους του ΑΠ03 να είναι πλέον 29.460.000,00€

ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 14.730.000,00€). Η επιτακτική ανάγκη για εξεύρεση πόρων για την

ενίσχυση των σχετικών δράσεων του  COVID-19, οδήγησε σε ριζικές αλλαγές στον άξονα,

έγινε διαγραφή της ΕΠ3d (αφαιρέθηκαν πόροι ύψους36.166€ ΔΔ), καθώς και διαγραφή του

ΚΠ67  «Επιχειρησιακή  ανάπτυξη  ΜΜΕ,  στήριξη  στην  επιχειρηματικότητα  και  φυτωρίων

επιχειρήσεων»  από  τις  ΕΠ3a&  ΕΠ3c συνολικά  3.900.000€  ΔΔ,  επιπλέον  έγινε  σχετική

τακτοποίηση  στην  ΕΠ3c με  βάση  τις  ενεργοποιημένες  προσκλήσεις  και  τον  εν  γένει

σχεδιασμό.   ….   

Επομένως, στην ΕΠ3a παραμένει ενεργός μόνο ο ΚΠ66 «Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης

για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ

και  σχεδιασμού)»  που  αφορά  ουσιαστικά  στην  υλοποίηση  του  Κέντρου  Υποστήριξης

Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) με 800.000€ ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 400.000,00 €).

Ενώ, στην ΕΠ3c, διαγράφεται το σύνολο των πόρων του ΚΠ67 «Επιχειρησιακή ανάπτυξη

ΜΜΕ,  στήριξη  στην  επιχειρηματικότητα  και  φυτωρίων  επιχειρήσεων»  (μείον  2.000.000€)

όπου  αρχικά  είχε  σχεδιαστεί  να  ενταχθούν  τα  έργα  του  ΤΕΠΙΧ,  όπου  και  μεταφέρονται

συνολικά  στον  υφιστάμενο  ΚΠ01  «Γενική  παραγωγική  επένδυση  στις  μικρές  και  μεσαίες

επιχειρήσεις  (ΜΜΕ)».  Επιπλέον  ενεργοποιείται  ο  ΚΠ075  «Ανάπτυξη  και  προβολή  των

εμπορικών  τουριστικών  υπηρεσιών  στις  ή  για  τις  ΜΜΕ»,  όπου  θα  ενταχθούν  έργα  από

εκχωρημένους πόρους στο ΕΠΑΝΕΚ για την δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

Νέων  Τουριστικών  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»,  με  κατανομή  860.000,00€  ΔΔ  (ενώ  σε

όρους ΚΣ 430.000,00€). Τέλος, η κατανομή πόρων του ΚΠ01 «Γενική παραγωγική επένδυση

στις μικρές και  μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» ενισχύεται σημαντικά με πρόσθετους πόρους

(+20.513.072€  ΔΔ),  με  τελικά  διατιθέμενους  πόρους  ύψους  27.800.000,00€  ΔΔ  (ενώ  σε

όρους  ΚΣ  13.900.000,00€),  με  τους  οποίους  θα  καλυφθούν  οι  παρακάτω  δράσεις/

προσκλήσεις:

 Ενίσχυση  Μικρών  και  Πολύ  Μικρών  Επιχειρήσεων  που  επλήγησαν  από  την

πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 Συμμετοχή  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  των  Περιφερειών  στο  Ταμείο

Επιχειρηματικότητας ΙΙ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ενώ όσο αφορά τα ενταγμένα έργα της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ» εκτιμώντας

γενικότερα  τις  αυξημένες  απαιτήσεις  για  τη  χρηματοδότηση  ανελαστικών  δράσεων  του

προγράμματος συμπεριλαμβανομένου και της σχετικής έκτακτης δράσης για την Πανδημία,

αποφασίστηκε η μεταφορά της παραπάνω δράσης στη νέα προγραμματική περίοδο. 

Σύστημα Δεικτών

Στο πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζεται  συνολικά το σύστημα δεικτών του ΑΠ03, όπως

διαμορφώνεται τελικά από την σημαντική αύξηση των πόρων του ΑΠ03 και την ανακατανομή

των πόρων στους ενεργοποιημένους ΚΠ του Άξονα.

Στην  ΕΠ3aδιαγράφονται  οι  δείκτες  CO02,  CO05  &  CO08  οι  οποίοι  αντιστοιχούν  στον

διαγραμμένο ΚΠ67 της ΕΠ3α.  Ο δείκτης CO04 αντιστοιχεί στο  ΚΠ66 της ΕΠ3α, επομένως
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μετά τη μείωση των πόρων, οι διατιθέμενοι πόροι του ΚΠ66 αφορούν το ΚΥΕ και με βάση το

μοναδιαίο  κόστος  (12.000€  ανά  υποστηριζόμενη  επιχείρηση)  η  τιμή  στόχος  είναι

70υποστηριζόμενες  επιχειρήσεις  και  κατά  συνέπεια  ο  αθροιστικός  δείκτης  εκροών  CO01

ταυτίζεται  με  τον  CO04 όπως αποτυπώνεται  στο  παρακάτω πίνακα.  Η στοχοθέτηση του

δείκτη αποτελέσματος δεν επηρεάζεται μόνο από έργα του ΠΕΠ αλλά και από το Τομεακό

Πρόγραμμα και θεωρείται ότι παρά την μείωση των σχετικών πόρων δεν θα επηρεαστεί η

υφιστάμενη στοχοθέτηση.

Στην  ΕΠ3c,  μετά την σημαντική ενίσχυση των πόρων για την ενσωμάτωση δράσεων που

αφορούν το  COVID-19,  κρίνεται  αναγκαία η  εισαγωγή νέου δείκτη που να  καλύπτει  τους

αυξημένους πόρους για σχετικές δράσεις, κατά συνέπεια προστίθεται ο δείκτης εκροών CV22

«Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης

για την αντιμετώπιση του COVID-19» με τιμή στόχου 1.173ενισχυόμενες επιχειρήσεις με μέσο

μοναδιαίο κόστος 22.000€ (βλέπε μεθοδολογία υπολογισμού πρόσθετο έγγραφο δεικτών). Ο

CO03 παραμένει  αμετάβλητος  και  αφορά  την  στοχοθέτηση  των  σχετικών  έργων  από  το

ΤΕΠΙΧ με βάση και τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ προστίθεται ο κοινός δείκτης εκροών CO05

προκειμένου να καλύψει τα ενταγμένα έργα (Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων

Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) του ΚΠ75και στοχοθετείται σε 6 νέες επιχειρήσεις

με  βάση τους  διατιθέμενους  πόρους  και  το  μοναδιαίο  κόστος  (βλέπε  πρόσθετο  έγγραφο

δεικτών).Ο δείκτηςCO02 ουσιαστικά ταυτίζεται με την εκροή του CV22. Ενώ η στοχοθέτηση

του  κοινού  δείκτη  εκροών  CO08  «Αύξηση  της  απασχόλησης  σε  επιχειρήσεις  που

ενισχύονται» 3 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησηςπροέρχεται από τις νέες θέσεις πλήρους

απασχόλησης  (που  αναμένονται  από  την  ενίσχυση  των  6επιχειρήσεων  (CO05)  με  0,5

ισοδύναμα πλήρους χρόνου ανά επιχείρηση).

Στην ΕΠ3dδιαγράφονται οι σχετικοί δείκτες εκροών και αποτελέσματος μετά την διαγραφή της

ΕΠ3d. 

ΕΠ

ΤΥΠΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

3α Εκροών CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις 258 70

3α Εκροών CO02

Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις 38

3α Εκροών CO04

Παραγωγική επένδυση: 

Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη

Επιχειρήσεις 220 70

3α Εκροών CO05

Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός νέων επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις 5

3α Εκροών CO08

Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αύξηση της απασχόλησης 

στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα

πλήρους

απασχόλησης

12

3α
Αποτελεσμάτω

ν
T2272

Ποσοστό καινοτόμων 

επιχειρήσεων στη ΠΣΤΕ
% 58

Καμία

αλλαγή

3c Εκροών CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:

Αριθμός επιχειρήσεων που

λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις 80 1.215

3c Εκροών CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Επιχειρήσεις 44 1.173
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ΕΠ

ΤΥΠΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)
Αριθμός επιχειρήσεων που

λαμβάνουν επιχορηγήσεις

3c Εκροών CO03

Παραγωγική επένδυση:

Αριθμός επιχειρήσεων που

λαμβάνουν οικονομική

στήριξη πλην των

επιχορηγήσεων

Επιχειρήσεις 36
Καμία

αλλαγή

3c Εκροών CO05

Παραγωγική Επένδυση:

Αριθμός νέων επιχειρήσεων

που ενισχύονται

Επιχειρήσεις 6

3c Εκροών CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:

Αύξηση της απασχόλησης

στις επιχειρήσεις που

λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα

πλήρους

απασχόλησης

66 3

3c Εκροών CV22

Αριθμός ΜΜΕ που

λαμβάνουν μη επιστρεπτέα

οικονομική ενίσχυση για

κεφάλαιο κίνησης για την

αντιμετώπιση του COVID-19

Επιχειρήσεις 1.173

3c
Αποτελεσμάτω

ν
Τ2208

Αύξηση ΑΠΑ στους τομείς

του RIS
Εκατ. ευρώ 3.069

Καμία

αλλαγή

3δ Εκροών CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:

Αριθμός επιχειρήσεων που

λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις 67

3δ Εκροών CO04

Παραγωγική επένδυση:

Αριθμός επιχειρήσεων που

λαμβάνουν μη οικονομική

στήριξη

Επιχειρήσεις 67

3δ
Αποτελεσμάτω

ν
Τ2207

Αύξηση εξαγωγών Χιλ. ευρώ
1.147.250

Πλαίσιο Επίδοσης

Το πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ03, επηρεάζεται ριζικά από την αυξημένη κατανομή πόρων για

την ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών λόγω της πανδημίας (COVID-

19), στον οικονομικό δείκτη F100 αυξάνεται σημαντικά τιμή στόχου (2023), ενώ προτείνεται η

διαγραφή των κοινών δεικτών εκροών CO02 & CO03 της ΕΠ3γ αφού πλέον δεν δύναται να

καλύψουν τον περιορισμό της δεικτοποίησης τουλάχιστον του 50% του προϋπολογισμού του

ΑΠ03.  Επομένως  προτείνεται  η  εισαγωγή  του  νέου  δείκτη  CV22  «Αριθμός  ΜΜΕ  που

λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση

του  COVID-19»ο  οποίος  καλύπτει  εξ’  ολοκλήρου  το  σχετικό  περιορισμό,   στο  πλαίσιο

επίδοσης του ΑΠ03. Οι προτεινόμενες αλλαγές παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα. 

ΕΠ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΕΙΔΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023

ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ 2023 

3a,

3c,

3d

F100
Οικονομικό

ς 

Ποσό  Πιστοποιημένων

Δαπανών
Euros 13.071.652 29.460.000

3c CV22 Εκροής Αριθμός  ΜΜΕ  που

λαμβάνουν  μη

επιστρεπτέα  οικονομική

ενίσχυση  για  κεφάλαιο

κίνησης  για  την

Επιχειρήσ

εις

1.173
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αντιμετώπιση  του  COVID-

19

3c CO02 Εκροής

Παραγωγικές  επενδύσεις:

Αριθμός επιχειρήσεων που

λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσ

εις
44

3c CO03 Εκροής

Παραγωγική  επένδυση:

Αριθμός επιχειρήσεων που

λαμβάνουν  οικονομική

στήριξη  πλην  των

επιχορηγήσεων

Επιχειρήσ

εις
36

ΑΠ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα σε όλους τους τομείς»

Η υφιστάμενη  εγκεκριμένη  κατανομή των πόρων (ΔΔ) του ΑΠ04 είναι  10.686.868,00€,  οι

πόροι  του  Άξονα  μειώνονται  (-4.186.868€  ΔΔ),  τελικά  οι  πόροι  του  ΑΠ04  είναι  πλέον

6.500.000,00€ ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 3.250.000,00€). Η μείωση των πόρων προκύπτει από

μειώσεις των διατιθέμενων πόρων της ΕΠ4e(μείον 750.000€ ΔΔ) καθώς και την ανακατανομή

και μείωση των πόρων στους ενεργοποιημένους ΚΠ13 «Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση

της  δημόσιας  υποδομής,  έργα  επίδειξης  και  υποστηρικτικά  μέτρα»  &  ΚΠ14  «Ενεργειακή

απόδοση  με  ανακαίνιση  του  υφιστάμενου  οικιστικού  αποθέματος,  έργα  επίδειξης  και

υποστηρικτικά μέτρα» της ΕΠ4c.  Μειώνονται  σημαντικά οι  διατιθέμενοι  πόροι  του ΚΠ13 (

-6.036.868€ΔΔ),   οι  πόροι  του  ΚΠ13  είναι  πλέον  250.000,00€  ΔΔ  (ενώ  σε  όρους  ΚΣ

125.000,00€),  εκτιμώντας  γενικότερα  την  δυνατότητα  ολοκλήρωσης  κάποιων  από  τα

ενταγμένα  έργα  ενεργειακής  αναβάθμισης  δημόσιων  κτιρίων  καθώς  και  την  δυνατότητα

μεταφοράς των υπολοίπων στη νέα προγραμματική περίοδο, επιπρόσθεταστο ΚΠ13 έχουν

προβλεφθεί  κάποιοι πόροι για την χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής

αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων που θα υλοποιηθούν στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο

2021-2027. Ενώαυξάνονται σημαντικά οι πόροι του ΚΠ14 (+2.600.000€), οι πόροι του ΚΠ14

είναι πλέον 5.000.000,00€ ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 2.500.000,00€), εκτιμώντας τις ανειλημμένες

υποχρεώσεις  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  για  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  του

οικιστικού  αποθέματος  καθώς  και  τον  υψηλό  βαθμό  ολοκλήρωσής  των  σχετικών  έργων.

Τέλος για την ΕΠ4e μειώνονται οι πόροι για τους ΚΠ44 «Έξυπνα συστήματα μεταφορών» (

-350.000€) με τελικά διαθέσιμους πόρους 550.000,00€ και για το ΚΠ90 «Ποδηλατόδρομοι και

μονοπάτια» (-400.000€) με τελικά διαθέσιμους πόρους 700.000,00€

Σύστημα Δεικτών

Στο πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζεται  συνολικά το σύστημα δεικτών του ΑΠ04, όπως

διαμορφώνεται  τελικά  μετά  την  μείωση  των  πόρων  και  την  ανακατανομή  στους

ενεργοποιημένους ΚΠ της ΕΠ4c καθώς και  της ΕΠ4e.  Επομένως επαναπροσδιορίζεται  η

στοχοθέτηση των κοινών δεικτών εκροής ενώ μένει αμετάβλητη η στοχοθέτηση του σχετικού

δείκτη αποτελέσματος της ΕΠ4c, ενώ μειώνεται οι τιμές στόχου όλων των δεικτών της ΕΠ4ε

μετά την σχετική μείωση των διαθέσιμων πόρων. Για την ΕΠ4c οκοινός δείκτης εκροών CO31

που  τροφοδοτείται  από  τον  ΚΠ14,  αυξάνεται  η  τιμή  στόχου  εκτιμώντας  την  αύξηση  των

πόρων του ΚΠ14 καθώς και  τη  μεθοδολογία  που περιγράφεται  αναλυτικά στο πρόσθετο

έγγραφο δεικτών. Αντίστοιχα προσδιορίζεται η νέα τιμή στόχου για το δείκτη CO32 μετά την

μείωση των πόρων του ΚΠ13 (βλέπε πρόσθετο έγγραφο δεικτών). Τέλος επανεκτιμάται η τιμή

στόχου (2023) του κοινού δείκτη εκροών CO34, αφού στην τελική τιμή στόχου του δείκτη, που

εκ’ παραδρομής υπολογίστηκε λανθασμένα, δηλ. δεν είχε υπολογιστεί η εκροή από τονCO31,
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επομένως ο νέος  υπολογισμός της  τιμής στόχου  του δείκτη  CO34 περιλαμβάνει  τις  νέες

εκροές των δεικτών CO31 &CO32 (βλέπε πρόσθετο έγγραφο δεικτών). 

ΕΠ ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΕΠ4c Εκροών CO31

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός

νοικοκυριών που κατατάσσονται

σε καλύτερη κατηγορία

ενεργειακής κατανάλωσης

Νοικοκυριά 203 424

ΕΠ4c Εκροών CO32

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 

της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος 2.514.747 100.000

ΕΠ4c Εκροών CO34

Μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών 

των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι

ισοδυνάμου

CO2

624 718,7

ΕΠ4c Αποτελεσμάτων T2273
Ετήσια εξοικονόμηση τελικής 

ενέργειας
ktoe 902,10

Καμία

αλλαγή

ΕΠ4e Εκροών T2212

Έξυπνα συστήματα μεταφορών 

που εφαρμόζονται για την 

καθαρή και έξυπνη αστική 

κινητικότητα

Αριθμός 2 1

ΕΠ4e Εκροών Τ2213
Μήκος δικτύου 

ποδηλατόδρομων / μονοπατιών
km 8 4,5

ΕΠ4e Αποτελεσμάτων T2274

Χώροι αναπλάσεων προς 

διευκόλυνση της ήπιας 

κυκλοφορίας

τετραγ.

χιλιομετρα
14 12,5

Πλαίσιο Επίδοσης

Το πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ04, επηρεάζεται ριζικά μετά την ανακατανομή των πόρων μεταξύ

του ΚΠ13 & του ΚΠ14 ενισχύοντας σημαντικά τους διατιθέμενους πόρους του δεύτερου, στον

οικονομικό δείκτη  F100 μειώνεται  η τιμή στόχου (2023),  ενώ προτείνεται  η διαγραφή του

κοινού  δείκτη  εκροών  CO32  (τροφοδοτείται  από  τον  ΚΠ13)  αφού  πλέον  δεν  δύναται  να

καλύψει τον περιορισμό της δεικτοποίησης τουλάχιστον του 50% του προϋπολογισμού του

ΑΠ04. Επομένως προτείνεται  η εισαγωγή του κοινού δείκτη CO31 «Ενεργειακή απόδοση:

Αριθμός  νοικοκυριών  που  κατατάσσονται  σε  καλύτερη  κατηγορία  ενεργειακής

κατανάλωσης»ο οποίος καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το σχετικό περιορισμό, στο πλαίσιο επίδοσης

του ΑΠ04. Οι προτεινόμενες αλλαγές παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.

ΕΠ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΕΙΔΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023

ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023 

4c, 4e F100 Οικονομικός
Ποσό Πιστοποιημένων 

Δαπανών
Euros

10.686.86

8
6.500.000

4c CO31 Εκροής

Ενεργειακή απόδοση: 

Αριθμός νοικοκυριών που 

κατατάσσονται σε καλύτερη 

κατηγορία ενεργειακής 

κατανάλωσης

Νοικοκυριά 203 424

4c CO32 Εκροής Ενεργειακή απόδοση: 

Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης πρωτογενούς 

kWh/έτος 2.514.747
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ενέργειας των δημόσιων 

κτιρίων

ΑΠ05  «Προώθηση  της  προσαρμογής  στην  κλιματική  αλλαγή,  της  πρόληψης  και  της

διαχείρισης κινδύνων»

Η υφιστάμενη εγκεκριμένη κατανομή των πόρων (ΔΔ) του ΑΠ05 είναι 6.400.000,00€, οι πόροι

του Άξονα μειώνονται (-1.920.000€ ΔΔ), τελικά οι πόροι του ΑΠ05 είναι πλέον 4.480.000,00€

ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 2.240.000,00€). Η μείωση των πόρων προκύπτει με βάση την εκτίμηση

κλεισίματος  του  ΑΠ05  και  σχετίζεται  ουσιαστικά  με  τον  μοναδικό  ενεργοποιημένο  ΚΠ87

«Προσαρμογή  σε  μέτρα  για  την  κλιματική  αλλαγή  και  πρόληψη  και  διαχείριση  κινδύνων

σχετικών με το κλίμα», του Άξονα, η οποία η οποία γίνεται με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας,

αφού τα  ενταγμένα  έργα του  Άξονας  βρίσκονται  σε  υψηλό βαθμό υλοποίησης,  επιπλέον

έχουν  προβλεφθεί  κάποιοι  πόροι  για  την  χρηματοδότηση  μελετών  ωρίμανσης  έργων

πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων – πλημμυρών που θα υλοποιηθούν στην επόμενη

Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.   

Σύστημα Δεικτών

Στο πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζεται  συνολικά το σύστημα δεικτών του ΑΠ05, όπως

διαμορφώνεται τελικά μετά την μείωση των πόρων. Για το κοινό δείκτη εκροών  CO20 που

τροφοδοτείται από τον ΚΠ87, μειώνεται η τιμή στόχου εκτιμώντας την σχετική μείωση των

διατιθέμενων  πόρων  που  αφορούν  αντιπλημμυρικά  έργα.  Ενώ  ο  ειδικός  δείκτης  εκροών

T2250  «Πληθυσμός  που  ωφελείται  από  αναβαθμισμένα  μέσα  πολιτικής  προστασίας»

σχετίζεται  με  το  ενταγμένο  έργο  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  που  αφορά  σε  σχετικό

εξοπλισμό για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το έργο βρίσκεται σε υψηλό

βαθμό υλοποίησης και η στοχοθέτηση του δείκτη παραμένει αμετάβλητη. Η στοχοθέτηση του

δείκτη αποτελέσματος παραμένει επίκαιρη.     

ΕΠ ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΕΠ5a Εκροών CO20

Πρόληψη και διαχείριση

κινδύνων: Πληθυσμός που

ωφελείται από αντιπλημμυρικά

μέτρα

φυσικά

πρόσωπα
23.000 10.500

ΕΠ5a Εκροών T2250

Πληθυσμός που ωφελείται από

αναβαθμισμένα μέσα πολιτικής

προστασίας

φυσικά

πρόσωπα
44.990

Καμία

αλλαγή

ΕΠ5a Αποτελεσμάτων T2258
Έκταση απειλούμενων από

πλημμύρες περιοχών της ΠΣΤΕ
τ.χλμ 1.836

Καμία

αλλαγή

Πλαίσιο Επίδοσης

Το πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ05, μετά την σημαντική μείωση των διατιθέμενων πόρων για

αντιπλημμυρικά  έργα  επηρεάζεται  ριζικά,  στον  οικονομικό  δείκτη  F100  μειώνεται  η  τιμή

στόχου (2023), ενώ προτείνεται η διαγραφή του κοινού δείκτη εκροών CO20 αφού πλέον δεν

δύναται  να  καλύψει  τον  περιορισμό  της  δεικτοποίησης  τουλάχιστον  του  50%  του
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προϋπολογισμού του  ΑΠ05.  Επομένως  προτείνεται  η  εισαγωγή του κοινού  δείκτη  T2250

«Πληθυσμός  που  ωφελείται  από  αναβαθμισμένα  μέσα  πολιτικής  προστασίας»  ο  οποίος

καλύπτει  εξ’  ολοκλήρου  το  σχετικό  περιορισμό,  στο  πλαίσιο  επίδοσης  του  ΑΠ05.  Οι

προτεινόμενες αλλαγές παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.

ΕΠ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΕΙΔΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023

ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023 

5a F100 Οικονομικός
Ποσό Πιστοποιημένων 

Δαπανών
Euros 6.400.000 4.480.000

5a T2250 Εκροής

Πληθυσμός που ωφελείται 

από αναβαθμισμένα μέσα 

πολιτικής προστασίας

φυσικά

πρόσωπα
44.990

5a CO20 Εκροής

Πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων: Πληθυσμός που 

ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα

φυσικά

πρόσωπα
23.000

ΑΠ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»

Η υφιστάμενη  εγκεκριμένη  κατανομή των πόρων (ΔΔ) του ΑΠ06 είναι  22.908.430,00€,  οι

πόροι  του  Άξονα  μειώνονται  (-7.313.222€  ΔΔ),  τελικά  οι  πόροι  του  ΑΠ06  είναι  πλέον

15.595.208,00€  ΔΔ (ενώ σε  όρους ΚΣ 7.797.604,00€).  Η μείωση των πόρων γενικότερα

προκύπτειαπό την διαγραφή κάποιων ΚΠ, τη διαγραφή της ΕΠ6gκαθώς και τη μείωση πόρων

από κάποιους ΚΠ. Ειδικότερα, διαγράφεται η ΕΠ6g με συνολικό ύψος πόρων 2.500.000€ ΔΔ,

ενώ μειώνονται οι διατιθέμενοι πόροι της ΕΠ6b(-941.822€ ΔΔ) με τελική κατανομή 2.500.000€

ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 1.250.000,00€) η μείωση ουσιαστικά αφορά το ΚΠ20 «Παροχή νερού

για  ανθρώπινη  κατανάλωση  (υποδομή  εξαγωγής,  επεξεργασίας,  αποθήκευσης  και

διανομής)»  όπου  εκτιμάται  γενικότερα  η  δυνατότητα  ολοκλήρωσης  κάποιων  από  τα

ενταγμένα έργα ύδρευσης καθώς και την δυνατότητα μεταφοράς των υπολοίπων στη νέα

προγραμματική περίοδο,  επιπλέον έχουν προβλεφθεί  μελέτες  ωρίμανσης έργων παροχής

πόσιμου νερού (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αύξησης

απόδοσης) για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ενώ προστέθηκε ο ΚΠ22 «Επεξεργασία

υγρών  λυμάτων»με  διατιθέμενους  πόρους  100.000€  ΔΔ  με  σκοπό  να

χρηματοδοτηθούνμελέτες  ωρίμανσης  έργων  επεξεργασίας  υγρών  αποβλήτων  που  θα

υλοποιηθούν στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Για  την  ΕΠ6cοι  διατιθέμενοι  πόροι  παραμένουν  αμετάβλητοι11.855.208,00€  ΔΔ  (ενώ  σε

όρους  ΚΣ  5.927.604,00€).  Η  εκτίμηση  κλεισίματος  της  ΕΠ6c είναι  αρκετά  καλά

προσαρμοσμένη αφού υπάρχει υψηλός βαθμός υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων, ενώ

λαμβάνεται  υπόψη  η  σχετική  αβεβαιότητα  υλοποίηση  των  έργων  ΣΒΑΑ  και  της  ΟΧΕ

Πολιτισμού.   

Για την ΕΠ6dμειώνονται οι διατιθέμενοι πόροι (-462.319€ ΔΔ) με την τελική κατανομή της

ΕΠ6d να  διαμορφώνεται  σε  240.000€  ΔΔ  (ενώ  σε  όρους  ΚΣ  120.000,00€).  Ουσιαστικά

διαγράφεται  ο  ΚΠ86 «Προστασία,  αναστήλωση και  βιώσιμη  χρήση των περιοχών Natura

2000»  με  συνολικούς  πόρους  462.319,20€ΔΔ,  ενώ  παραμένει  αμετάβλητος  ο  ΚΠ85

«Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή»

και με χαμηλό βαθμό υλοποίησης. 

Για την ΕΠ6eμειώνονται οι διατιθέμενοι πόροι (-3.709.081€ ΔΔ) με την τελική κατανομή της

ΕΠ6d να διαμορφώνεται σε 1.000.000€ ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 500.000,00€). Διαγράφεται ο
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ΚΠ84 «Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης (IPPC)»με συνολικούς πόρους

400.000,00€ΔΔ,  ενώ μειώνεται  σημαντικά  ο  ΚΠ97 «Πρωτοβουλίες  τοπικής  ανάπτυξης  με

πρωτοβουλία  κοινοτήτων  σε  αστικές  και  αγροτικές  περιοχές»  (-3.009.081€ ΔΔ)  με  τελική

κατανομή  πόρων  1.000.000,00€,  για  τη  σημαντική  μείωση  των  διατιθέμενων  πόρων

εκτιμήθηκε η υψηλή αβεβαιότητα υλοποίησης έργων αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος

στις  περιοχές  παρέμβασης των ΣΒΑΑ καθώς και  η  αναγκαιότητα  ενίσχυσηςτου  ΑΠ03 με

αυξημένους  πόρους  λόγω  της  ενίσχυσης  εκτάκτου  ανάγκης  δράσεων  για  την  πανδημία

(COVID-19).   

Σύστημα Δεικτών

Στο πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζεται  συνολικά το σύστημα δεικτών του ΑΠ06, όπως

διαμορφώνεται τελικά μετά την μείωση των πόρων. Για το κοινό δείκτη εκροών  CO18 που

τροφοδοτείται από τον ΚΠ20, αυξάνεται σημαντικά η τιμή στόχου παρά την σχετική μείωση

των διατιθέμενων πόρων, η νέα τιμή στόχου προκύπτει από την διόρθωση που προέκυψε

στο  μαναδιαίο  κόστος,  όπου  από  20.000€  ανά  100  εξυπηρετούμενους  κάτοικους  είχε

υπολογιστεί  αρχικά  έγινε  διόρθωση  λόγω εκ  παραδρομής  λάθους  σε  20.000€  ανά  1000

εξυπηρετούμενους κάτοικους. Η στοχοθέτηση του κοινού δείκτη εκροών CO23 αποτυπώνει

τη μείωση των διατιθέμενων πόρων, ενώ προσαρμόζεται στο ήδη ενταγμένο έργο της ΕΠ6d,

καθώς και  η στοχοθέτηση του κοινού δείκτη εκροών CO38 προσαρμόστηκε  ανάλογα στη

σχετική μείωση των διατιθέμενων πόρων,  ενώ ο κοινός δείκτης εκροών  CO09 παραμένει

αμετάβλητος.  Επιπλέον  διαγράφονται  όλοι  οι  δείκτες  της   ΕΠ6g.  Ενώ  η  στοχοθέτηση

τωνδεικτών αποτελέσματος παραμένει επίκαιρη.     

ΕΠ ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΕΠ6b Εκροών CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος

πληθυσμός που

εξυπηρετείται από

βελτιωμένη παροχή νερού

Άτομα 17.000 120.000

ΕΠ6b Αποτελεσμάτων T2275

Ποσοστό πληθυσμού που

έχει πρόσβαση σε καλής

ποιότητας νερό ύδρευσης

στη ΠΣΤΕ

Ποσοστό (%) 85%
Καμία

αλλαγή

ΕΠ6c Εκροών CO09

Αειφόρος Τουρισμός:

Αύξηση του αναμενόμενου

αριθμού επισκέψεων σε

ενισχυόμενες τοποθεσίες

πολιτιστικής και φυσικής

κληρονομιάς και πόλους

έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις/έτο

ς
50.000

Καμία

αλλαγή

ΕΠ6c Αποτελεσμάτων T2276
Διανυκτερεύσεις τουριστών

(ημεδαπών & αλλοδαπών)
Αριθμός/έτος 1.800.000

Καμία

αλλαγή

ΕΠ6d Εκροών CO23

Φύση και βιοποικιλότητα:

Επιφάνεια οικοτόπων που

λαμβάνουν ενίσχυση για να

αποκτήσουν καλύτερο

καθεστώς διατήρησης

Εκτάρια 47.489 1.300

ΕΠ6d Αποτελεσμάτων T2218 Προστατευόμενες περιοχές

(σύνολο περιοχών Natura

2000) με εργαλεία

διαχείρισης ή τύποι

Αριθμός 4 Καμία

αλλαγή
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ΕΠ ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)
οικότοπων σε ικανοποιητική

κατάσταση διατήρησης

ΕΠ6e Εκροών CO38

Αστική ανάπτυξη:

Δημιουργία ή ανάπλαση

υπαίθριων χώρων σε αστικές

περιοχές

Τετραγωνικά

μέτρα
21.000 5.200

ΕΠ6e Αποτελεσμάτων T2277

Ποσοστό αστικού

πληθυσμού της Περιφέρειας

που καλύπτεται από

Ολοκληρωμένες Στρατηγικές

Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ποσοστό 50,5
Καμία

αλλαγή

ΕΠ6g Εκροών CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:

Αριθμός επιχειρήσεων που

λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις 10

ΕΠ6g Εκροών CO02

Παραγωγικές επενδύσεις:

Αριθμός επιχειρήσεων που

λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις 10

ΕΠ6g Αποτελεσμάτων T2221
Ποσοστό επιχειρήσεων που

εισήγαγαν οικο-καινοτομίες
% 10

Πλαίσιο Επίδοσης

Το πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ06, παρουσιάζει αλλαγές όσο αφορά των οικονομικό δείκτη F100

όπου  μειώνεται  η  τιμή  στόχου  (2023),  ενώ  αντίστοιχη  μείωση  στη  στοχοθέτηση  του

υφιστάμενου δείκτη του πλαισίου επίδοσης CO09είναι σύμφωνη με την μείωση των πόρων

της ΕΠ6c. Οι προτεινόμενες αλλαγές παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.

ΕΠ
ΚΩΔ.
ΔΕΙΚΤ

Η

ΕΙΔΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔ
Α

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023

ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ 2023 

6b, 6c,

6d, 6e
F100

Οικονομικό

ς 

Ποσό Πιστοποιημένων 

Δαπανών
Euros 22.908.430 15.595.208,00

6c CO09 Εκροής

Αειφόρος Τουρισμός: 

Αύξηση του αναμενόμενου 

αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών

Επισκέψ

εις/έτος
50.000 Καμία αλλαγή

ΑΠ07  «Προώθηση  των  βιώσιμων  μεταφορών  και  άρση  των  προβλημάτων  σε  βασικές

υποδομές δικτύων»

Η υφιστάμενη  εγκεκριμένη  κατανομή των πόρων (ΔΔ) του ΑΠ07 είναι  17.173.072,00€,  οι

πόροι  του Άξονα αυξάνονται  σημαντικά(+1.819.012€ ΔΔ),  τελικά οι  πόροι  του ΑΠ07 είναι

πλέον 18.992.084,00€ ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 9.496.042,00€), προκειμένου να καλυφθούν οι

ανάγκες του σχετικού ενταγμένου έργου στο φυσικό αέριο, το οποίο διαθέτει υψηλό βαθμό

ωριμότητας για να δώσει απορροφήσεις. Ουσιαστικά στονΑΠ07 ως ένα βαθμό παρουσιάζεται

εσωτερική  ανακατανομή  πόρων  από  την  ΕΠ7bστην  ΕΠ7e περίπου  2,5εκ€  ΔΔ.  Στην

ΕΠ7bσημειώνεται  μείωση των διατιθέμενων πόρων (-2.379.513€ ΔΔ)  με  τελική  κατανομή

13



πόρων  5.193.559€  ΔΔ.  Συνεπώς  συνεκτιμώντας  τις  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  του  ΑΠ07  και

ιδιαίτερα το βαθμό ωριμότητας των ενταγμένων έργων του ΚΠ34 «Άλλοι ανακατασκευασμένοι

ή  βελτιωμένοι  δρόμοι  (αυτοκινητόδρομοι,  εθνικοί,  περιφερειακοί  ή  τοπικοί)»  μειώνονται

σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι του, με τους εναπομείναντες πόρους του ΚΠ34 (351.223,84€

ΔΔ),επιπρόσθετα να καλύπτεται και η χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων για

την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021 -2027. Η μικρή μείωση των πόρων του ΚΠ30

«Δευτερεύουσες  οδικές  συνδέσεις  με  το  οδικό  δίκτυο  και  τους  κόμβους  ΔΕΔ-Μ  (νέα

κατασκευή)»  (συνολικοί  πόροι  του  ΚΠ30:  3.142.334,71€ΔΔ)  εκτιμάται  ότι  θα καλύψει  την

ολοκλήρωση  του  σχετικού  ενταγμένου  έργου  «  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ-

ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ,  ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.:8+120 ΕΩΣ Χ.Θ.:11+627,05» που παρουσιάζει

υψηλό βαθμό υλοποίησης. Ο ΚΠ44 «Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης

της  εισαγωγής  της  διαχείρισης  της  ζήτησης,  συστημάτων  διοδίων,  συστημάτων

παρακολούθησης,  ελέγχου  και  πληροφοριών  ΤΠ)»  που  αφορά  στο  έργο  εξοπλισμού

ενίσχυσης υλικοτεχνικής υποδομής για  τη  βελτίωση της ασφάλειας στους χρήστες  οδικού

δικτύου, εκτιμάται ότι θα κλείσει τελικά σε 1.600.000,00€ ΔΔ. Επιπλέον, προστέθηκε ο ΚΠ39

«Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ)» προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μελέτες ωρίμανσης για έργα

λιμένων για την νέα προγραμματική περίοδο 2021 -2027. 

Τέλος, ενισχύθηκαν σημαντικά  οι διατιθέμενοι πόροι της ΕΠ7e (μοναδικός ενεργοποιημένος

ΚΠ07 «Φυσικό αέριο»), (+4.098.525€ ΔΔ) με τελική κατανομή των διατιθέμενων πόρων της

ΕΠ7e να  είναι  13.798.525,45€  ΔΔ,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  εκτίμηση  κλεισίματος  του

σχετικού έργου «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης»

που είναι ενταγμένο στο ΚΠ07.

Σύστημα Δεικτών

Στο πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζεται  συνολικά το σύστημα δεικτών του ΑΠ07, όπως

διαμορφώνεται  τελικά  μετά  την  εσωτερική  ανακατανομή των διατιθέμενων πόρων.  Για  το

κοινό δείκτη εκροών CO13 που τροφοδοτείται από τον ΚΠ30, η τιμή στόχου προσαρμόζεται

στη  προγραμματισμένη  υλοποίηση  του  σχετικού  ενταγμένου  έργου  στο  ΚΠ30.  Μετά  τη

σημαντική  μείωση  των  πόρων  του  ΚΠ34,  διαγράφεται  ο  CO14,  ενώ  ο  σχετικός  δείκτης

αποτελέσματος παραμένει επίκαιρος. Ενώ όσο αφορά την ΕΠ7e η στοχοθέτηση των δεικτών

εκροής και αποτελέσματος αυξάνει ως αποτέλεσμα της αύξησης των πόρων. 

ΕΠ ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΕΠ7b Εκροών CO13
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος

νέων οδών
χλμ. 2,1 3,51

ΕΠ7b Εκροών CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος

ανακατασκευασμένων ή

αναβαθμισμένων οδών

χλμ. 5,46 0,5

ΕΠ7b Αποτελεσμάτων T2259 Χρόνος μετακινήσεων

Ισοδύναμα

χρόνου

μετακινήσεων

23
Καμία

αλλαγή

ΕΠ7e Εκροών SO010 Δίκτυο φυσικού αερίου km 150 211

ΕΠ7e Αποτελεσμάτων T2224
Πληθυσμός που καλύπτεται

από το δίκτυο ΦΑ

Φυσικά

πρόσωπα
77.400 110.000
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Πλαίσιο Επίδοσης

Το  πλαίσιο  επίδοσης  του  ΑΠ07  παραμένει  επίκαιρο,  ο  οικονομικός  δείκτη  F100  αυξάνει

οριακάτη τιμή στόχου (2023), ενώ η στοχοθέτηση του υφιστάμενου δείκτη εκροών ακολουθεί

την αύξηση των πόρων της ΕΠ7e.Οι προτεινόμενες αλλαγές παρουσιάζονται στο παρακάτω

πίνακα.

Ε
Π

ΚΩΔ.
ΔΕΙΚΤ

Η

ΕΙΔΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ 2023

ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2023 

7b

,

7e

F100
Οικονομικό

ς 

Ποσό Πιστοποιημένων

Δαπανών
Euros 17.173.072 18.992.084,00

7e SO010 Εκροής Δίκτυο φυσικού αερίου Χιλιόμετρα 150 211

ΑΠ08  «Προώθηση  της  βιώσιμης  απασχόλησης  υψηλής  ποιότητας  και  υποστήριξη  της

κινητικότητας των εργαζομένων»

Η υφιστάμενη εγκεκριμένη κατανομή των πόρων (ΔΔ) του ΑΠ08 είναι 5.715.202,00€, οι πόροι

του  Άξονα  μειώνονται  σημαντικά(-4.515.202€ ΔΔ),  τελικά  οι  πόροι  του  ΑΠ08 είναι  πλέον

1.200.000,00€ ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 600.000,00€). Η σημαντική μείωση των διατιθέμενων

πόρων του Άξονα οφείλεται στη διαγραφή της ΕΠ8iii(-855.202€ ΔΔ) αλλά και τη σημαντική

μείωση  των  πόρων  της  ΕΠ8v (-3.660.000€ΔΔ).  Οι  διατιθέμενοι  πόροι  του  Άξονα

προβλέπονται για την ενεργοποίηση δράσεων κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων

των ΜΜΕ(απευθυνόμενη απευθείας στους εργαζομένους και  όχι  μέσω των επιχειρήσεων)

τόσο οριζόντια όσο και μέσω των ΣΒΑΑ.  

Σύστημα Δεικτών

Στο πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζεται  συνολικά το σύστημα δεικτών του ΑΠ08, όπως

διαμορφώνεται  τελικά  μετά  την  σημαντική  μείωση  των  διατιθέμενων  πόρων.  Συνεπώς

διαγράφονται  οι  δείκτες της ΕΠ8iii και  η στοχοθέτηση των δεικτών της ΕΠ8vακολουθεί  τη

σχετική  μείωση  των  πόρων).  Η  αναλυτική   τεκμηρίωση  των  νέων  τιμών   στόχου

αποτυπώνεται στο πρόσθετο έγγραφο τεκμηρίωσης του συστήματος δεικτών.

ΕΠ
ΤΥΠΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)
ΕΠ8ii

i
Εκροών 11304

Υποστηριζόμενα σχέδια για

δημιουργία νέων επιχειρήσεων
Αριθμός 83

ΕΠ8ii

i
Αποτελεσμάτων 11305

Αριθμός  επιχειρήσεων που η

λειτουργία τους συνεχίζεται ένα

χρόνο μετά τη λήξη της

παρέμβασης

Αριθμός 50

ΕΠ8v Εκροών CO05

Απασχολούμενοι

συμπεριλαμβανομένων των

αυτοαπασχολούμενων

Αριθμός

1.040

Γ: 555

Α: 485

200

Γ: 106

Α: 94
ΕΠ8v Εκροών CO23 Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ

μικρών, μικρών και μεσαίων

επιχειρήσεων

(συμπεριλαμβανομένων

συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Αριθμός 130
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και επιχειρήσεων κοινωνικής

οικονομίας)

ΕΠ8v Αποτελεσμάτων CR07

Συμμετέχοντες με βελτιωμένη

κατάσταση στην αγορά εργασίας

εντός έξι μηνών από τη λήξη της

συμμετοχής τους (ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ:

210, Έτος: 2013)

Αριθμός 600 75

Πλαίσιο Επίδοσης

Στο  πλαίσιο  επίδοσης  του  ΑΠ08,  επηρεάζεται  σημαντικά  ο  οικονομικός  δείκτης  F100

μειώνοντας την τιμή στόχου (2023), ενώ η τιμή στόχος του δείκτη εκροών CO05 της ΕΠ8v

μειώνεται  ακολουθώντας  τη  σχετική  μείωση  των  πόρων.  Οι  προτεινόμενες  αλλαγές

παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.

ΕΠ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΕΙΔΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023

ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023 

8iii, 8v F100 Οικονομικός
Ποσό  Πιστοποιημένων

Δαπανών
Euros 5.715.202 1.200.000

8v CO05 Εκροής

απασχολούμενοι,

συμπεριλαμβανομένων  των

αυτοαπασχολουμένων

Αριθμός 1.040 200

ΑΠ 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ

Η υφιστάμενη εγκεκριμένη κατανομή των πόρων (ΔΔ) του ΑΠ09 είναι 34.030.488,00 €, οι

πόροι  του  Άξονα  μειώνονται  (+1.000.000€  ΔΔ),  τελικά  οι  πόροι  του  ΑΠ09  είναι  πλέον

33.030.488,00  €  ΔΔ  (ενώ  σε  όρους  ΚΣ  16.515.244,00€).  Πιο  συγκεκριμένα  η  ανωτέρω

μείωση πραγματοποιήθηκε  στο  ΚΠ53 «Υποδομές  στον  τομέα της  υγείας»  συνεκτιμώντας

γενικότερα τις ανελαστικές δαπάνες για το κλείσιμο του ΑΠ09 αλλά και τις υψηλές ανάγκες για

απορρόφηση  του  ΑΠ07  και  ιδιαίτερα  του  σχετικού  έργου  που  αφορά  το  φυσικό  αέριο,

επομένως ο ΚΠ53 διαμορφώνεται στα  30.320.441,00€ (ενώ σε όρους ΚΣ 15.160.220,50€).

Σύστημα Δεικτών

Στο  πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  συνολικά  το  σύστημα  δεικτών  του  ΑΠ09,  δεν

επηρεάζεται  η  στοχοθέτηση  του  κοινού  δείκτη  εκροών  CO36  «Υγεία:  Πληθυσμός  που

καλύπτεται  από  βελτιωμένες  υπηρεσίες  υγείας»  παρά  τη  σχετικά  μικρή  μείωση  των

διαθέσιμων πόρων του ΚΠ53, αφού εκτιμώντας το κλείσιμο των σχετικών ενταγμένων έργων

στο ΚΠ53 παραμένει επίκαιρη η στοχοθέτηση, που καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού της

Περιφέρειας. 

ΕΠ
ΤΥΠΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

9α Εκροών CO36

Υγεία: Πληθυσμός που

καλύπτεται από βελτιωμένες

υπηρεσίες υγείας

Άτομα 547.390
Καμία

αλλαγή

9α Εκροών SO031
Δυναμικότητα κοινωνικών

υποδομών που ενισχύονται

φυσικά

πρόσωπα
24.000

Καμία

αλλαγή

9α Αποτελεσμάτων T2278
Βελτίωση της πρόσβασης και

χρήσης των υπηρεσιών Υγείας

Αριθμός

επισκέψεων
1.200.000

Καμία

αλλαγή
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Πλαίσιο Επίδοσης

Στο  πλαίσιο  επίδοσης  του  ΑΠ09,  επηρεάζεται  αρνητικάο  οικονομικός  δείκτης  F100

μειώνοντας  την  τιμή  στόχου  (2023),  ενώ  η  τιμή  στόχος  του  δείκτη  εκροών  CO36  της

ΕΠ9απαραμένει αμετάβλητος

ΕΠ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΕΙΔΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023

ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023 

9α F100
Οικονομικό

ς 

Ποσό  Πιστοποιημένων

Δαπανών
Euros 34.030.488,00 33.030.488,00

9α CO36 Εκροής

Υγεία:  Πληθυσμός  που

καλύπτεται  από

βελτιωμένες  υπηρεσίες

υγείας

Αριθμός 547.390 Καμία αλλαγή

ΑΠ 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Η υφιστάμενη  εγκεκριμένη  κατανομή των πόρων (ΔΔ) του ΑΠ10 είναι  57.055.584,00€,  οι

πόροι  του  Άξονα  αυξάνονται  (+4.515.202€  ΔΔ),  τελικά  οι  πόροι  του  ΑΠ10  είναι  πλέον

61.570.786,00€  ΔΔ  (ενώ  σε  όρους  ΚΣ  30.785.393,00€),  ενώ  έχει  πλέον  (4)  τέσσερις

ενεργοποιημένες Επενδυτικές  Προτεραιότητες μετά την  διαγραφή της  ΕΠ9v (-6.177.357€

ΔΔ).  (Σημείωση  Ι.  Θεοδώρου:  9v Προαγωγή  της  κοινωνικής  επιχειρηματικότητας  και  της

επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις – ΔΕΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ βλ. και σελ 29)

Για την  ΕΠ9i  «Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των

ευκαιριών,  και  της  ενεργού  συμμετοχής  και  της  βελτίωσης  της  απασχολησιμότητας»

αυξάνονται οριακά οι διατιθέμενοι πόροι (+207.974€ ΔΔ) με τελική κατανομή 17.800.000,00€

(ενώ σε όρους ΚΣ 8.900.000,00€), λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα υλοποίηση αλλά

και  τις  σχετικές  παρατάσεις  που  δόθηκαν  στα  έργα  παροχής  υπηρεσιών  προσχολικής

αγωγής. 

Για την ΕΠ 9ii«Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι

Ρομά» μειώνονται σημαντικά οι διατιθέμενοι πόροι (-4.199.072€ ΔΔ) με την τελική κατανομή

να είναι 874.000,00€ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 437.000,00€), με σκοπό την ενεργοποίηση των

Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων,

όπως οι Ρομά. 

Για την ΕΠ 9iii«Kαταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των

ευκαιριών» αυξάνονται  οι διατιθέμενοι πόροι (+1.324.028€ ΔΔ) με την τελική κατανομή να

είναι  10.600.000,00€ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 5.300.000,00€), λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι

σήμερα  υλοποίηση  αλλά  και  τις  σχετικές  παρατάσεις  που  δόθηκαν  στις  κάτωθι

ενεργοποιημένες δράσεις της  ΕΠ 9iii: 

 Παροχή  υπηρεσιών  προσχολικής  αγωγής  σε  παιδιά  με  αναπηρία  ή/και  ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες (εκτίμηση κλεισίματος: 293.443€ ΔΔ)

 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος (εκτίμηση κλεισίματος: 2.586.957€ ΔΔ)
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 Κέντρα  Διημέρευσης  Ημερήσιας  Φροντίδας  -  ΚΔΗΦ  (εκτίμηση  κλεισίματος:

3.068.000€ ΔΔ)

 Λειτουργία  δομών  και  υπηρεσιών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  προς  όφελος  των

γυναικών για την καταπολέμηση της βίας (εκτίμηση κλεισίματος: 2.750.864€ ΔΔ)

Επιπλέον υπολογίζεται και η ενεργοποίηση δράσης που αφορά τις Στέγες Υποστηριζόμενης

Διαβίωσης (ΣΥΔ)

Τέλος,  για  την  ΕΠ 9iv «Βελτίωση  της  πρόσβασης σε  οικονομικά  προσιτές,  βιώσιμες  και

υψηλής  ποιότητας  υπηρεσίες,  συμπερ.  της  υγειονομικής  περίθαλψης και  των κοινωνικών

υπηρεσιών γενικού συμφέροντος»αυξάνονται σημαντικά οι διατιθέμενοι πόροι (+13.359.629€

ΔΔ) με την τελική κατανομή να είναι 32.296.786,00€ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 16.148.393,00€),

αφού  ενσωματώνονται  οι  σχετικές  δράσεις  για  την  αντιμετώπιση  των  συνεπειών  της

πανδημίας COVID-19 και  λαμβάνοντας  υπόψη την μέχρι  σήμερα υλοποίηση αλλά και  τις

σχετικές παρατάσεις που δόθηκαν στις κάτωθι ενεργοποιημένες δράσεις της ΕΠ 9iv:

 Υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) - (εκτίμηση κλεισίματος: 3.917.516€

ΔΔ)

 Υπηρεσίες ψυχικής υγείας(εκτίμηση κλεισίματος: 377.640€ ΔΔ)

 Υπηρεσίες υγείας για εξαρτημένους(εκτίμηση κλεισίματος: 413.380€ ΔΔ)

 Υποστηριζόμενων δομές (εκτίμηση κλεισίματος: 13.910.100€ ΔΔ)

 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης(εκτίμηση κλεισίματος: 2.000.000€

ΔΔ)

 Δράσεις  ΕΚΤ  για  την  αντιμετώπιση  των  συνεπειών  της  πανδημίας  COVID-19

(εκτίμηση κλεισίματος: 11.678.150€ ΔΔ)

Επιπλέον  υπολογίζεται  και  η  ενεργοποίηση  δράσης  που  αφορά  τη  παροχή  υπηρεσιών

Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Alzheimer)

Σύστημα Δεικτών

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται συνολικά το σύστημα δεικτών του ΑΠ10 ανά

ΕΠ, όπως διαμορφώνεται  τελικά η στοχοθέτηση μετά την ανακατανομή των διατιθέμενων

πόρων. 

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας ΕΠ9i

Η στοχοθέτηση των δεικτών εκροής και αποτελέσματος που αφορά τις πράξεις εναρμόνισης,

επαναπροσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την νέα κατανομή των πόρων, την μέχρι σήμερα

υλοποίηση αλλά και τις σχετικές παρατάσεις που δόθηκαν για την ολοκλήρωση των σχετικών

έργων.  Επιπλέον  διαγράφονται  οι  σχετικοί  δείκτες  που  αφορούν  δράσεις  για  ενεργητικές

πολιτικές  απασχόλησης,  αφού  δεν  προτίθεται  να  ενεργοποιηθούν.  Τα  ανωτέρω

παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας ΕΠ9ii

Η στοχοθέτηση των δεικτών εκροής και αποτελέσματος που αφορά την ενεργοποίηση δράση

για  Νέους  Ελεύθερους  Επαγγελματίες  (ΝΕΕ)  περιθωριοποιημένων  ειδικών  κοινωνικών
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ομάδων, όπως οι Ρομά, ακολουθεί την μείωση των πόρων της ΕΠ9ii, όπως παρουσιάζεται

και στο πίνακα που ακολουθεί.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας ΕΠ9iii

Η στοχοθέτηση των δεικτών εκροής και αποτελέσματος που αφορά τις πράξεις (Εναρμόνισης

ΑμΕΑ,  Εξειδικευμένης  εκπαιδευτικής  υποστήριξης  και  τις  Δομές  Υποστήριξης)

επαναπροσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την νέα κατανομή των πόρων, την μέχρι σήμερα

υλοποίηση αλλά και τις σχετικές παρατάσεις που δόθηκαν για την ολοκλήρωση των σχετικών

έργων. Τα ανωτέρω παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί.  

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας ΕΠ9iv

Η στοχοθέτηση  των  δεικτών  εκροής  και  αποτελέσματος  που  αφορά  τις  πράξεις  (ΤΟΜΥ,

ψυχική  υγεία,  εξαρτήσεις,  υποστηριζόμενες  δομές,  Παρατηρητήριο  &COVID-19)

επαναπροσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την νέα κατανομή των πόρων, την μέχρι σήμερα

υλοποίηση αλλά και τις σχετικές παρατάσεις που δόθηκαν για την ολοκλήρωση των σχετικών

έργων.  Επιπλέον  προστίθεται  σχετικός  δείκτης  για  τις  δράσεις  για  την αντιμετώπιση  των

συνεπειών της πανδημίας COVID-19 αφού οι διατιθέμενοι πόροι καλύπτουν σχεδόν το 38%

των πόρων της ΕΠ9iv. Τα ανωτέρω παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί.
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Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας ΕΠ9i
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΕΙΚΤΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ

ΝΕΑ ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

Εκροών

10501

Άτομα που 

αποδεσμεύονται 

από τη φροντίδα 

εξαρτώμενων 

ατόμων

5.831 243 6.074 9.677 33 9.710

10902

Άνεργοι 

ωφελούμενοι από 

ενεργητικές 

πολιτικές 

απασχόλησης

900 224 1.124

Αποτελεσμάτων

10502

 Συμμετέχοντες 

που 

αποδεσμεύονται 

από τη φροντίδα 

εξαρτημένων 

ατόμων και που 

δραστηριοποιούντ

αι σε αναζήτηση 

εργασίας, που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρ

τιση, που 

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομ

ένης της 

αυτοαπασχόληση

ς, ή που 

διατηρούν τη θέση

(ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: 

118, Ετος: 2015 - 

2016)

1.166 49 1.215 3.352 18 3.370

Άνεργοι

ωφελούμενοι  από

ενεργητικές
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Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας ΕΠ9ii

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΕΙΚΤΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ

ΝΕΑ ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

Εκροών CO15

Μετανάστες, 

συμμετέχοντες 

αλλοδαπής 

προέλευσης, 

μειονότητες 

(συμπεριλαμβανο

μένων 

περιθωριοποιημέν

ων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ)

60 50
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Αποτελεσμάτων 11104

Μετανάστες 

συμμετέχοντες 

αλλοδαπής 

προέλευσγης, 

μειονότητες 

(συμπεριλαμβανο

μένων 

περιθωριοποιημέν

ων κοινοτήτν 

όπως οι Ρομ) που

δραστηριοποιούντ

αι σε αναζήτηση 

εργασίας, που  

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρ

τιση, αποκτούν 

εξειδίκευση,  που  

κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομ

ένης της 

αυτοαπασχόληση

ς, αμέσως μετά τη 

λήξη της 

συμμετοχής τους 

(ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: 9, 

Ετος: 2013)

12 10

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας ΕΠ9iii
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΕΙΚΤΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ

ΝΕΑ ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

Εκροών

5502

Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

δομών

6 8

5503

 Αριθμός 

επωφελουμένων 

των 

υποστηριζόμενων 

δομών

645 45 690 2.362 162 2.524

10501

Άτομα που 

αποδεσμεύονται 

από τη φροντίδα 

εξαρτώμενων 

ατόμων

173 74 247 73 13 86

11501

Αριθμός  

Σχολικών 

μονάδων που 

επωφελούνται 

από εκπαιδευτικές

παρεμβάσεις

200 222

11502

Αριθμός μαθητών 

που 

επωφελούνται

148 60 208 95 136 231

5504

 Αριθμός δομών 

που προσφέρουν 

βελτιωμένες / 

διευρυμένες 

υπηρεσίες (ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ: 0, Ετος: 

2015)

5 8

 Συμμετέχοντες 

που 

αποδεσμεύονται 

από τη φροντίδα 

εξαρτημένων 

ατόμων και που 
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Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας ΕΠ9iv

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕ

Σ
ΑΝΤΡΕΣ

ΝΕΑ ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

Εκροών

11202

Αριθμός ατόμων που πλήττονται 

από τη φτώχεια και ωφελούνται από

τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων

Υγείας (TOMY)

32.130

11203
Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας 

(TOMY) που λειτουργούν
9

11204
Αριθμός ατόμων που ωφελούνται 

από υπηρεσίες ψυχικής υγείας
180

11205

Αριθμός ατόμων που επωφελούνται 

από υπηρεσίες υγείας για 

εξαρτημένους

175

5502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 43

5503
 Αριθμός επωφελουμένων των 

υποστηριζόμενων δομών
17.124 14.482 51.804 57.761 109.565

11201

Δημιουργία Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής 

Ένταξης

1

CV30

Κόστος των δράσεων ΕΚΤ για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας COVID-19

11.678.150

CV33

Αριθμός δομών/φορέων που 

υποστηρίζονται για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας COVID-19

32
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ΔΕΙΚΤΗΣ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕ

Σ
ΑΝΤΡΕΣ

ΝΕΑ ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

Αποτελεσμ

άτων

11206

Ποσοστό ατόμων που πλήττονται 

από φτώχεια και ωφελούνται από τις

υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων 

Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των 

ατόμων που ωφελούνται από τις 

υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων  

Υγείας (ΤΟΜΥ),

35,7

11207

Ποσοστό των ατόμων που 

ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες 

δομές στο σύνολο των ατόμων που 

ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας στην Περιφέρεια  (ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ: 0,39%, Ετος: )

5,00

11208

Ποσοστό των ατόμων που 

ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας 

για εξαρτήσεις προς το σύνολο των 

ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες 

για εξαρτήσεις

30,0

5504

 Αριθμός δομών που προσφέρουν 

βελτιωμένες / διευρυμένες 

υπηρεσίες (ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: 0, Έτος: 

2014)

43
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Πλαίσιο Επίδοσης

Το πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ10 παραμένει επίκαιρο, επηρεάζεται ο οικονομικός δείκτης F100 αυξάνοντας την τιμή στόχου (2023) μετά την νέα κατανομή των

πόρων. Ενώ όσο αφορά τη στοχοθέτηση των δεικτών εκροών του πλαισίου επίδοσης, σύμφωνα και με την ανωτέρω ανάλυση του συστήματος δεικτών του

ΑΠ10, αποτυπώνεται θετική μεταβολή στο σύνολο των δεικτών εκροής.

ΕΠ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ
2023

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
2023

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023

ΑΝΔΡΕΣ
2023

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
2023

ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023

9i, 9ii, 9iii,
9iv

F100 Οικονομικός 
Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών

Euros 57.055.584 61.570.786

9iii, 9iv 5502 Εκροής
Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
δομών

Αριθμός 49 51

9i, 9iii 10501 Εκροής

Άτομα που 
αποδεσμεύονται από
τη φροντίδα 
εξαρτώμενων 
ατόμων

Αριθμός 317 6.004 6.321 46 9.750 9.796

9iiii 11501 Εκροής

Αριθμός σχολικών 
μονάδων που 
επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις

Αριθμός 200 222
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ΑΠ11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση»

Η υφιστάμενη εγκεκριμένη κατανομή των πόρων (ΔΔ) του ΑΠ11 είναι 9.987.270,00€, οι πόροι

του Άξονα μειώνονται (-3.787.270€ ΔΔ), τελικά οι πόροι του ΑΠ11 είναι πλέον 6.200.000,00€

ΔΔ (ενώ σε όρους ΚΣ 3.100.000,00€), με ενεργοποιημένη την ΕΠ10a. Η μείωση των πόρων

οφείλεται στην διαγραφή του ΚΠ50 «Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση

και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων» (-227.516€ ΔΔ) αφού τελικά δεν θα ενεργοποιηθούν

σχετικές δράσεις, επιπλέον στη μείωση των πόρων του ΚΠ49 «Εκπαιδευτική υποδομή για

τριτοβάθμια  εκπαίδευση»  (-800.000€  ΔΔ)  και  τελική  κατανομή  200.000,00€  ΔΔ  τα  οποία

προβλέπονται  για  τη  χρηματοδότηση  μελετών  ωρίμανσης  έργων  για  την  τριτοβάθμια

εκπαίδευση που αφορά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021 -2023 και τελικά από τη

μείωση των πόρων του ΚΠ51 «Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και

γενική δευτεροβάθμια)» (-2.759.754€ ΔΔ) λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση κλεισίματος των

ήδη ενταγμένων έργων στο σχετικό ΚΠ. 

Σύστημα Δεικτών

Στο πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζεται  συνολικά το σύστημα δεικτών του ΑΠ11, όπως

διαμορφώνεται τελικά μετά την μείωση των διατιθέμενων πόρων. Ο κοινός δείκτης εκροών

CO35 «Παιδική μέριμνα και  εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής

μέριμνας  ή  εκπαίδευσης»  ακολουθεί  την σχετική μείωση των πόρων του ΚΠ51,  από τον

οποίο και τροφοδοτείται, ενώ όσο αφορά τον δείκτη αποτελέσματος θεωρείται επίκαιρος.  

ΕΠ ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

(2023)

ΕΠ10a Εκροών CO35

Παιδική μέριμνα και 

εκπαίδευση: Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή 

εκπαίδευσης

Άτομα 1.445 1.140

ΕΠ10a Αποτελεσμάτων T2244

Ποσοστό πληθυσμού 

μαθητών που 

εξυπηρετούνται από 

βελτιωμένες εκπαιδευτικές 

υποδομές 

% 15
Καμία

αλλαγή

Πλαίσιο Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ11, επηρεάζεται ο οικονομικός δείκτης F100 μειώνοντας την τιμή

στόχου  (2023),  ενώ  η  τιμή  στόχος  του  δείκτη  εκροών  CO35  μεταβάλλεται  αρνητικά

ακολουθώντας τη μείωση των πόρων στο σχετικό ΚΠ51. 

ΕΠ
ΚΩΔ.

ΔΕΙΚΤΗ
ΕΙΔΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023

ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

2023 

10a F100 Οικονομικός Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Euros 9.987.270 6.200.000

10a CO35 Εκροής

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα ενισχυόμενων 

υποδομών παιδικής μέριμνας ή 

εκπαίδευσης

φυσικά

πρόσωπα
1.445 1.140
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Πίνακας χρηματοοικονομικών μεταβολών της 5ης Αναθεώρησης

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                                                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κωδ.
Περιγραφή

 Άξονα
Προτεραιότητας

Ταμείο Κωδ.
Περιγραφή

Επενδυτικής
Προτεραιότητας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

Κωδ.
Περιγραφή
Κατηγορίας

Παρέμβασης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

     (1) (2) (3)=(1)+(2)   (7) (8) (9)=(7)+(8)

1

Ενίσχυση της
έρευνας, της
τεχνολογικής

ανάπτυξης και της
καινοτομίας

ΕΤΠΑ 1b

Προώθηση των
επιχειρηματικών

επενδύσεων στην
έρευνα και

καινοτομία, και
διασύνδεση και

συνέργεια ανάμεσα
στις επιχειρήσεις,
τα κέντρα Ε&Κ και

την τριτοβάθμια
εκπαίδευση ….

5.194.716 1.000.000

6.194.716

62

Μεταφορά 
τεχνολογίας και 
συνεργασία 
πανεπιστημίων - 
επιχειρήσεων κατ’ 
εξοχή προς όφελος 
ΜΜΕ

2.000.000,00 700.000 2.700.000,00

02

Διεργασίες έρευνας 
και καινοτομίας στις
μεγάλες 
επιχειρήσεις 

3.000.000,00 494.716 3.494.716,00

63

Στήριξη 
συνεργατικών 
σχηματισμών 
(cluster) και 
επιχειρηματικών 
δικτύων κατ’ εξοχήν
προς όφελος ΜΜΕ 

194.716,00 -194.716 0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 1   5.194.716 1.000.000 6.194.716   5.194.716,00 1.000.000 6.194.716,00

2

Βελτίωση της
πρόσβασης, της
χρήσης και της
ποιότητας των

τεχνολογιών των
πληροφοριών και
των επικοινωνιών

ΕΤΠΑ

2b

Ανάπτυξη 
προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ και
του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και της 
ενίσχυσης της 
ζήτησης για ΤΠΕ

4.141.032 0 4.141.032 82
Υπηρεσίες και 
εφαρμογές ΤΠΕ για
τις ΜΜΕ …. 

4.141.032,00 0 4.141.032,00

2c

Ενίσχυση των 
εφαρμογών ΤΠΕ 
για ηλεκτρονική 
κυβέρνηση, 
ηλεκτρονική 
μάθηση, 
ηλεκτρονική ένταξη,
ηλεκτρονικό 
πολιτισμό και 
ηλεκτρονική υγεία

2.366.184 -1.000.000

1.366.184

78

Υπηρεσίες και 
εφαρμογές 
ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης  ….

1.960.000,00 -1.000.000 960.000,00

79
Πρόσβαση σε 
πληροφορίες του 
δημόσιου τομέα  ….

406.184,00 0 406.184,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 2   6.507.216 -1.000.000 5.507.216   6.507.216,00 -1.000.000 5.507.216,00

3 Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων

ΕΤΠΑ 3a Προαγωγή της 
επιχειρηματικότητας
, ιδίως με τη 
διευκόλυνση της 
οικονομικής 
αξιοποίησης νέων 
ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας 
νέων επιχειρήσεων,
μεταξύ άλλων και 

3.748.558 -2.948.558 800.000 67  Επιχειρησιακή 
ανάπτυξη ΜΜΕ, 
στήριξη στην 
επιχειρηματικότητα 
και φυτωρίων 
επιχειρήσεων …. 

1.900.000,00 -1.900.000 0,00
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                                                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κωδ.
Περιγραφή

 Άξονα
Προτεραιότητας

Ταμείο Κωδ.
Περιγραφή

Επενδυτικής
Προτεραιότητας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

Κωδ.
Περιγραφή
Κατηγορίας

Παρέμβασης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

     (1) (2) (3)=(1)+(2)   (7) (8) (9)=(7)+(8)

μέσω 
θερμοκοιτίδων 
επιχειρήσεων

66

Προηγμένες 
υπηρεσίες στήριξης
για ΜΜΕ και 
ομίλους ΜΜΕ 
(συμπεριλαμβανομέ
νων των 
υπηρεσιών 
διαχείρισης, 
μάρκετινγκ και 
σχεδιασμού)

1.848.558,00 -1.048.558 800.000,00

3c

Στήριξη της 
δημιουργίας και της
επέκτασης 
προηγμένων 
ικανοτήτων για την 
ανάπτυξη 
προϊόντων και 
υπηρεσιών

9.286.928 21.200.000

30.486.928

1

Γενική παραγωγική 
επένδυση στις 
μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

7.286.928,00 20.513.072 27.800.000,00

75

Ανάπτυξη και 
προβολή των 
εμπορικών 
τουριστικών 
υπηρεσιών στις ή 
για τις ΜΜΕ

0,00 860.000 860.000

67

 Επιχειρησιακή 
ανάπτυξη ΜΜΕ, 
στήριξη στην 
επιχειρηματικότητα 
και φυτωρίων 
επιχειρήσεων …. 

2.000.000,00 -2.000.000 0,00

3d

Στήριξη της
ικανότητας των

ΜΜΕ να
αναπτύσσονται σε

περιφερειακές,
εθνικές και διεθνείς

αγορές, και να
συμμετέχουν σε

διαδικασίες
καινοτομίας

36.166 -36.166

0

66

Προηγμένες 
υπηρεσίες στήριξης
για ΜΜΕ και 
ομίλους ΜΜΕ ….

30.000,00 -30.000 0,00

75

Ανάπτυξη και 
προβολή των 
εμπορικών 
τουριστικών 
υπηρεσιών στις ή 
για τις ΜΜΕ 

6.166,00 -6.166 0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 3   13.071.652 18.215.276 31.286.928   13.071.652,00 16.388.348 29.460.000,00

4 Υποστήριξη της
μετάβασης προς

μια οικονομία
χαμηλών

εκπομπών
διοξειδίου του

άνθρακα σε όλους
τους τομείς

ΕΤΠΑ 4c Στήριξη της 
ενεργειακής 
απόδοσης, της 
έξυπνης 
διαχείρισης της 
ενέργειας και της 
χρήσης 
ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας 
στις δημόσιες 

8.686.868 -2.186.868 6.500.000 13 Ενεργειακή 
απόδοση με 
ανακαίνιση της 
δημόσιας 
υποδομής, έργα 
επίδειξης και 
υποστηρικτικά 
μέτρα 

6.286.868,00 -6.036.868 250.000,00
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                                                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κωδ.
Περιγραφή

 Άξονα
Προτεραιότητας

Ταμείο Κωδ.
Περιγραφή

Επενδυτικής
Προτεραιότητας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

Κωδ.
Περιγραφή
Κατηγορίας

Παρέμβασης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

     (1) (2) (3)=(1)+(2)   (7) (8) (9)=(7)+(8)

υποδομές, 
συμπεριλαμβανομέ
νων των δημόσιων 
κτηρίων, και στον 
τομέα της στέγασης

14

Ενεργειακή 
απόδοση με 
ανακαίνιση του 
υφιστάμενου 
οικιστικού 
αποθέματος, έργα 
επίδειξης και 
υποστηρικτικά 
μέτρα

2.400.000,00 2.600.000 5.000.000,00

4e

Προαγωγή 
στρατηγικών 
χαμηλών 
εκπομπών 
διοξειδίου του 
άνθρακα για όλους 
τους τύπους 
περιοχών  ….

2.000.000 -2.000.000

0

44
Έξυπνα συστήματα
μεταφορών  ….

900.000,00 -350.000 550.000,00

90
Ποδηλατόδρομοι 
και μονοπάτια

1.100.000,00 -400.000 700.000,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 4   10.686.868 -4.186.868 6.500.000   10.686.868,00 -4.186.868 6.500.000,00

5

Προώθηση της
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή,
της πρόληψης και

της διαχείρισης
κινδύνων

ΕΤΠΑ 5a

Στήριξη 
επενδύσεων για την
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομέ
νων των 
βασιζόμενων στο 
οικοσύστημα 
προσεγγίσεων

6.400.000 -1.920.000 4.480.000 87

Προσαρμογή σε 
μέτρα για την 
κλιματική αλλαγή 
και πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων
σχετικών με το 
κλίμα ….

6.400.000,00 -1.920.000 4.480.000,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 5   6.400.000 -1.920.000 4.480.000   6.400.000,00 -1.920.000 4.480.000,00

6 Προστασία του
περιβάλλοντος και

προώθηση της
αποδοτικότητας

των πόρων

ΕΤΠΑ

6b
Επενδύσεις στον

τομέα των υδάτων
….

3.441.822 -941.822

2.500.000

20

Παροχή νερού για 
ανθρώπινη 
κατανάλωση 
(υποδομή 
εξαγωγής, 
επεξεργασίας, 
αποθήκευσης και 
διανομής)

3.441.822,00 -1.041.822 2.400.000,00

22
Επεξεργασία

υγρών λυμάτων
 100.000 100.000,00

6c

Διατήρηση, 
προστασία, 
προαγωγή και 
ανάπτυξη της 
φυσικής και 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς

11.855.208 -1.000.000 10.855.208 94

Προστασία, 
ανάπτυξη και 
προβολή στοιχείων 
δημόσιας 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

11.855.208,00 0 11.855.208,00

6d Προστασία και 
αποκατάσταση 
βιοποικιλότητας και 

702.319 -462.319 240.000 86 Προστασία, 
αναστήλωση και 
βιώσιμη χρήση των 

462.319,20 -462.319 0,00
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                                                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κωδ.
Περιγραφή

 Άξονα
Προτεραιότητας

Ταμείο Κωδ.
Περιγραφή

Επενδυτικής
Προτεραιότητας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

Κωδ.
Περιγραφή
Κατηγορίας

Παρέμβασης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

     (1) (2) (3)=(1)+(2)   (7) (8) (9)=(7)+(8)

του εδάφους ….
περιοχών Natura 
2000 

85

Προστασία και 
ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας, 
προστασία της 
φύσης και πράσινη 
υποδομή 

240.000,00 0 240.000,00

6e

Ανάληψη δράσης
για τη βελτίωση του

αστικού
περιβάλλοντος, για
την ανάπλαση των

πόλεων, …. 

4.409.081 -3.709.081

700.000

97

Πρωτοβουλίες 
τοπικής ανάπτυξης 
με πρωτοβουλία 
κοινοτήτων σε 
αστικές και 
αγροτικές περιοχές 

4.009.080,80 -3.009.081 1.000.000,00

84

Ολοκληρωμένη 
πρόληψη και 
έλεγχος της 
ρύπανσης (IPPC) 

400.000,00 -400.000 0,00

6g

Στήριξη της
βιομηχανικής

μετάβασης προς
μια οικονομία με
αποδοτική χρήση
των πόρων, …

2.500.000 -2.500.000

0

19

Διαχείριση 
εμπορικών, 
βιομηχανικών ή 
επικίνδυνων 
αποβλήτων 

500.000,00 -500.000 0,00

69

Στήριξη 
φιλοπεριβαλλοντικ
ών διεργασιών 
παραγωγής και 
αποδοτικότητα των 
πόρων στις ΜΜΕ

2.000.000,00 -2.000.000 0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 6   22.908.430 -8.613.222 14.295.208   22.908.430,00 -7.313.222 15.595.208,00

7 Προώθηση των
βιώσιμων

μεταφορών και
άρση των

προβλημάτων σε
βασικές υποδομές

δικτύων

ΕΤΠΑ 7b Ενίσχυση της 
περιφερειακής 
κινητικότητας μέσω 
της σύνδεσης 
δευτερευόντων και 
τριτευόντων 
κόμβων στην 
υποδομή ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομέ
νων των 
πολυτροπικών 
κόμβων

7.473.072 -2.179.513 5.293.559

34

Άλλοι 
ανακατασκευασμέν
οι ή βελτιωμένοι 
δρόμοι 
(αυτοκινητόδρομοι, 
εθνικοί, 
περιφερειακοί ή 
τοπικοί) 

2.557.035,04 -2.205.811 351.223,84

30 Δευτερεύουσες 
οδικές συνδέσεις με
το οδικό δίκτυο και 
τους κόμβους ΔΕΔ-
Μ (νέα κατασκευή)

2.916.036,96 226.298 3.142.334,71
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                                                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κωδ.
Περιγραφή

 Άξονα
Προτεραιότητας

Ταμείο Κωδ.
Περιγραφή

Επενδυτικής
Προτεραιότητας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

Κωδ.
Περιγραφή
Κατηγορίας

Παρέμβασης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

     (1) (2) (3)=(1)+(2)   (7) (8) (9)=(7)+(8)

44

Έξυπνα συστήματα
μεταφορών 
(συμπεριλαμβανομέ
νης της εισαγωγής 
της διαχείρισης της 
ζήτησης, 
συστημάτων 
διοδίων, 
συστημάτων 
παρακολούθησης, 
ελέγχου και 
πληροφοριών ΤΠ)

2.000.000,00 -400.000 1.600.000,00

     39
Θαλάσσιοι λιμένες 
(ΔΕΔ-Μ)

 100.000 100.000,00

7e

Βελτίωση της 
ενεργειακής 
απόδοσης και της 
ασφάλειας του 
εφοδιασμού μέσω 
της ανάπτυξης 
έξυπνων 
συστημάτων….

9.700.000 2.471.597 12.171.597 7 Φυσικό αέριο 9.700.000,00 4.098.525 13.798.525,45

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 7   17.173.072 292.084 17.465.156   17.173.072,00 1.819.012 18.992.084,00

8

Προώθηση της
βιώσιμης

απασχόλησης
υψηλής ποιότητας
και υποστήριξη της
κινητικότητας των

εργαζομένων

ΕΚΤ

8iii

Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα 
και δημιουργία 
επιχειρήσεων, …

855.202 -855.202 0 104

Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα 
και δημιουργία 
επιχειρήσεων, …

855.202,00 -855.202 0,00

8v

Προσαρμογή των 
εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και 
των επιχειρηματιών
στις αλλαγές

4.860.000 -3.160.000 1.700.000 106

Προσαρμογή των 
εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και 
των επιχειρηματιών
στην αλλαγή 

4.860.000,00 -3.660.000 1.200.000,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 8   5.715.202 -4.015.202 1.700.000   5.715.202,00 -4.515.202 1.200.000,00

9

Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση

της φτώχειας -
ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ 9a

Επενδύσεις στις 
υποδομές υγείας 
και στις κοινωνικές 
υποδομές ….

34.030.488 0 53
Υποδομές στον 
τομέα της υγείας 

31.320.441,00 -1.000.000 30.320.441,00

55

Άλλες κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν στην 
περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη 

2.710.047,00 0 2.710.047,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 9   34.030.488 0 34.030.488   34.030.488,00 -1.000.000 33.030.488,00

10 Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση
της φτώχειας - ΕΚΤ

ΕΚΤ 9i Ενεργός ένταξη, με 
σκοπό, μεταξύ 
άλλων, την 
προώθηση της 
ισότητας των 
ευκαιριών, και της 
ενεργού 

17.592.026 207.974 17.800.000 109 Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και 
με σκοπό την 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών και 
της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 

17.592.026,00 207.974 17.800.000,00
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                                                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κωδ.
Περιγραφή

 Άξονα
Προτεραιότητας

Ταμείο Κωδ.
Περιγραφή

Επενδυτικής
Προτεραιότητας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

Κωδ.
Περιγραφή
Κατηγορίας

Παρέμβασης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

     (1) (2) (3)=(1)+(2)   (7) (8) (9)=(7)+(8)

συμμετοχής και της 
βελτίωσης της 
απασχολησιμότητα
ς

βελτίωση της 
απασχολησιμότητα
ς

9ii

Κοινωνικοοικονομικ
ή ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημέν
ων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομά

5.073.072 -4.199.072

874.000

110

Κοινωνικοοικονομικ
ή ενσωμάτωση των 
περιθωριοποιημέν
ων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομά

4.036.536,00 -4.036.536 0,00

109

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και 
με σκοπό την 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών και 
της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητα
ς

1.036.536,00 -162.536 874.000,00

9iii

Kαταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και την 
προώθηση της 
ισότητας των 
ευκαιριών

9.275.972 1.324.028 10.600.000 111

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

9.275.972,00 1.324.028 10.600.000,00

9iv

Βελτίωση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής 
ποιότητας 
υπηρεσίες, συμπερ.
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των
κοινωνικών 
υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος

18.937.157 12.859.629 31.796.786 112

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής 
ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομέ
νης της 
υγειονομικής 
περίθαλψης και των
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

18.937.157,00 13.359.629 32.296.786,00

9v

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!
!!
Προαγωγή 
της 
κοινωνικής 
επιχειρηματικ
ότητας και της
επαγγελματική
ς ένταξης σε 
κοινωνικές 
επιχειρήσεις 

6.177.357 -6.177.357 0 113

Προώθηση 
της 
κοινωνικής 
επιχειρηματικ
ότητας και της
επαγγελματική
ς 
ενσωμάτωσης
σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις 

6.177.357,00 -6.177.357 0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 
10

  57.055.584 4.015.202 61.070.786   57.055.584,00 4.515.202 61.570.786,00
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ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                                                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κωδ.
Περιγραφή

 Άξονα
Προτεραιότητας

Ταμείο Κωδ.
Περιγραφή

Επενδυτικής
Προτεραιότητας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

Κωδ.
Περιγραφή
Κατηγορίας

Παρέμβασης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

Π/Υ (ΔΔ)
(4η Αναθ. Ιούνιος 

2020)

ΠΡΟΤΑΣΗ 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ

(ΔΔ) 5ης
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

     (1) (2) (3)=(1)+(2)   (7) (8) (9)=(7)+(8)

11

Επένδυση στην
εκπαίδευση, την

απόκτηση
δεξιοτήτων και τη
διά βίου μάθηση

ΕΤΠΑ 10a

Επενδύσεις στην
εκπαίδευση την

κατάρτιση, και την
επαγγελματική

κατάρτιση για την
απόκτηση

δεξιοτήτων και διά
βίου μάθηση με την

ανάπτυξη
υποδομών,

κατάρτισης και
εκπαίδευσης

9.987.270 -3.787.270

6.200.000

50

Εκπαιδευτική 
υποδομή για 
επαγγελματική 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση και 
εκπαίδευση 
ενηλίκων 

227.516,00 -227.516 0,00

49

Εκπαιδευτική
υποδομή για
τριτοβάθμια
εκπαίδευση 

1.000.000,00 -800.000 200.000,00

51

Εκπαιδευτική
υποδομή για

σχολική εκπαίδευση
(δημοτικό και γενική

δευτεροβάθμια) 

8.759.754,00 -2.759.754 6.000.000,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 
11

  9.987.270 -3.787.270 6.200.000   9.987.270,00 -3.787.270 6.200.000,00

12
Τεχνική Βοήθεια

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ   3.734.196 0

3.734.196

121

Προετοιμασία, 
εφαρμογή, 
παρακολούθηση 
και επιθεώρηση

2.250.000,00 0 2.250.000,00

122
Αξιολόγηση και 
μελέτες

950.000,00 0 950.000,00

123
Πληροφόρηση και 
επικοινωνία

534.196,00 0 534.196,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑ 
12

  3.734.196 0 3.734.196   3.734.196,00 0 3.734.196,00

13
Τεχνική Βοήθεια

ΕΚΤ
ΕΚΤ   763.702 0

763.702

121

Προετοιμασία, 
εφαρμογή, 
παρακολούθηση 
και επιθεώρηση

300.000,00 0 300.000,00

122
Αξιολόγηση και 
μελέτες

300.000,00 0 300.000,00

123
Πληροφόρηση και 
επικοινωνία

163.702,00 0 163.702,00

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΞΟΝΑ 13

  763.702 0 763.702   763.702,00 0 763.702,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ    129.693.908 0 129.693.908   129.693.908,00 0 129.693.908,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ    63.534.488 0 63.534.488   63.534.488,00 0 63.534.488,00

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

193.228.396,00 0 193.228.396   193.228.396,00 0 193.228.396,00
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