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ΔΝΟΣΗΣΑ 1: Γεδνκέλα ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο ηηκήο ησλ νξόζεκσλ θαη ησλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ θαη ηεο 

κεζόδνπ ππνινγηζκνύ, γηα παξάδεηγκα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην κνλαδηαίν 

θόζηνο, ηα θξηηήξηα αλαθνξάο, ηνλ ζπλήζε ή ηνλ παξειζόληα ξπζκό 

πινπνίεζεο, ηηο ζπκβνπιέο ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιόγεζεο 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: «Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο (ηδηαίηεξα ησλ ΚΚΔ), 

κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε 

ηεο πεξηθεξεηαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο». 

 

1. Γείθηεο: «Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ επηρνξεγήζεηο». 

Γείθηεο εθξνψλ, κε θσδηθφ CO02. 

Σηκή ζηόρνο 2023: 145 επηρεηξήζεηο  

Οη θαηεγνξίεο παξέκβαζεο πνπ ζπλερίδνπλ λα ζπκβάινπλ ζε δξάζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηνλ δείθηε CO02 είλαη νη 067, 071 θαη 

075, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο 3a θαη 3c ηνπ ΑΠ1. 

Απφ ηνλ επίζεο ελδεηθηηθφ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ παξαπάλσ Θαηεγνξηψλ 

Παξέκβαζεο θαη Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ, (φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4, ν 

νπνίνο επηζπλάπηεηαη ζηνλ παξφλ έγγξαθν) έρεη αθαηξεζεί ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 

δξάζεσλ πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηνλ δείθηε CO02. πλεπψο, ν ζπλνιηθφο 

ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ Θαηεγνξηψλ Παξέκβαζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε αλέξρεηαη ζε 20.628.844,00 €, ήηνη ζην 53,7% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ1, ππεξθαιχπηνληαο έηζη ηελ θαη’ ειάρηζηνλ δέζκεπζε ηνπ 

50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΠ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε δείθηεο ηνπ Πιαηζίνπ 

Δπίδνζεο. 

Κε βάζε ηελ απψιεηα ηνπ Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζεο ηνπ ΑΠ1, σο απνηέιεζκα ηεο κε 

επίηεπμεο ελφο απφ ηνπο ηξεηο ζηφρνπο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο κε νξφζεκν ην 

2018 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ δείθηε F100, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε CO02 ζην 

Πιαίζην Δπίδνζεο γηα ην 2023, κεηψλεηαη θαηά 15 επηρεηξήζεηο, αλεξρφκελνο ζηηο 

145 επηρεηξήζεηο. 

Σα λέα δεδνκέλα, βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ ηνπ δείθηε, 

αλαιχνληαη ζπλνπηηθά ακέζσο πην θάησ, αλά Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα: 

 Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3a (Θαηεγνξίεο Παξέκβαζεο 067 θαη 071) 

Ζ θαηεγνξία παξέκβαζεο 071 ζπκκεηέρεη κε ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο ζ’ απηφλ ηνλ δείθηε, ήηνη κε 2.500.000 €, ελψ ε θαηεγνξία παξέκβαζεο 

067 ζπκκεηέρεη κε ην 81,4% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, ήηνη κε 
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11.128.844 €. Σν ζχλνιν ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο 3a ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηνλ δείθηε CO02, θζάλεη ζηα 

13.628.844 €, κε δεδνκέλν φηη απφ ηα 16,18 εθαη. € ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο, 2,0 εθαη. € έρνπλ δηαηεζεί ζην ΣΔΠΗΥ ΗΗ θαη 0,55 

εθαη. € έρνπλ δεζκεπζεί γηα ηνλ πξνβιεπφκελν Κεραληζκφ ππνζηήξημεο ΚΚΔ. 

Κε απηφλ ηνλ αζξνηζηηθφ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ε Δπελδπηηθή 

Πξνηεξαηφηεηα 3a ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε ηνπο δείθηεο CO03 θαη CO04 ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο αληίζηνηρα, νη νπνίνη δελ είλαη δείθηεο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο.  

Κε βάζε ηνλ δηαζέζηκν, γηα απηφλ ηνλ δείθηε, ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (13.628.844 €) θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε φηη ην 

Κέζν Ύςνο Δλίζρπζεο, απφ ηζηνξηθά, αιιά θαη απφ πξφζθαηα ζηνηρεία 

αληίζηνηρσλ δξάζεσλ, θζάλεη ζηηο 140.000 €, (κε ηελ παξαδνρή φηη 25% 

πεξίπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εληζρχνληαη ζα είλαη λέεο επηρεηξήζεηο), ν 

αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ, θζάλεη ζηηο 100. 

Ήηνη, κε απηφλ ηνλ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ ζπκβάιιεη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ 

δείθηε CO02, ε ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα. 

 

 Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3c (Θαηεγνξία Παξέκβαζεο 075) 

Σφζν ε θαηεγνξία παξέκβαζεο 075, φζν θαη ε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3c 

ζπκκεηέρνπλ κε ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο (7.000.000 €) ζηνλ 

δείθηε CO02 ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο.  

Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 

έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΠ «Πεινπφλλεζνο» ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

επελδπηηθά ζρέδηα ηνπξηζηηθψλ ΚΚΔ ηεο Πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο αληαπνθξίζεθαλ 

ζε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ Σνκεαθνχ ΔΠΑΛΔΘ θαη δελ ήηαλ δπλαηή ε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ΔΠ, ιφγσ ππεξθάιπςεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο απφ αληίζηνηρεο αηηήζεηο/πξνηάζεηο 

ελ δπλάκεη σθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

Κε βάζε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, ην 

Κέζν Ύςνο Δλίζρπζεο (επηρνξήγεζε ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε Γεκφζηα 

Γαπάλε) θζάλεη ζηηο 155.000 € θαη σο εθ ηνχηνπ ν αξηζκφο ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζχλνιν ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 3c, αλέξρεηαη ζηηο 45 επηρεηξήζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ε ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα (3c) θαη ε θαηεγνξία παξέκβαζεο 

075 ζπκβάιινπλ ζηελ ηηκή ζηφρν ηνπ δείθηε CO02 ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο κε 

45 επηρεηξήζεηο. 
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Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνγξακκαηηζκνχ θαη ππνζέζεσλ, θαζψο θαη 

πινπνίεζεο, ζε ζρέζε κε ηνλ δηαηηζέκελν πξνυπνινγηζκφ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ 

παξέκβαζεο (067, 071 θαη 075), ζην πιαίζην ησλ Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ 3a 

θαη 3c, εθηηκάηαη φηη κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ 145 επηρεηξήζεηο (100 ζην 

πιαίζην ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 3a θαη 45 ζην πιαίζην ηεο Δπελδπηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο 3c) κέρξη θαη ην 2023. 

Θα πξέπεη δε λα επηζεκαλζεί φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία 

πεξί ηνπ Κέζνπ Ύςνπο Δλίζρπζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ηφζν απφ ηηο αηηήζεηο 

πξνο ρξεκαηνδφηεζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη απφ ην θιείζηκν ηνπ ΔΠ 

ΓΔΠΗΛ 2007-2013, είλαη πνιχ πιεζίνλ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ είραλ γίλεη θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΠ ην έηνο 2014. 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ζηφρν ηνπ δείθηε κε νξφζεκν ην 2018, θπξίσο ιφγσ 

ηεο, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ «σθέιηκνπ ρξφλνπ» εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο, κε δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ ΠΘΔ, θαζψο επίζεο, ιακβάλνληαο 

ππ’ φςε φηη δελ έρνπλ ηζρχζεη εθείλεο νη ππνζέζεηο ζηνρνζεζίαο πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζην αληίζηνηρν πξφζζεην έγγξαθν ηεθκεξίσζεο ηνπ Πιαηζίνπ 

Δπίδνζεο θαη αλαθέξνληαλ ζηελ έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠ 

"Πεινπφλλεζνο" 2014-2020, εθείλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ ηα 

επελδπηηθά ζρέδηα είραλ εληαρζεί κεηά ηελ 1/1/2014 ζην ΔΠ ΓΔΠΗΛ, θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη δελ νινθιεξψζεθαλ εληφο ηεο πεξηφδνπ 

κε απνηέιεζκα λα απεληαρζνχλ απφ ην ΔΠ ΓΔΠΗΛ, ν ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείθηε κε νξφζεκν ην έηνο 2018, είλαη κεδεληθφο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζηνρνζεηεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο κε νξφζεκν ην έηνο 

2018, έγηλε ρξήζε ηνπ «δείθηε» ΒΤ κε ηίηιν «Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε απφθαζε 

ρνξήγεζεο επηκέξνπο ελίζρπζεο» θαη θσδηθφ Θ281, ν νπνίνο ζπλδέεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηνλ δείθηε CO02 θαη ε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηεο ηηκήο ζηφρν γηα 

ην 2018, αλαιχεηαη ζηα ακέζσο επφκελα, φπνπ γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά γηα ην 

ΒΤ Θ281. 

 

Ζ παξαπάλσ εθηίκεζε γηα ηελ ηηκή ζηφρν ηνπ δείθηε CO02 κε νξφζεκν ην 2023, 

κπνξεί λα κελ επηθπξσζεί αλ απνδεηρζνχλ ιαλζαζκέλεο νη αθφινπζεο ππνζέζεηο: 

 Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα Δπελδπηηθά ρέδηα έρνπλ εγθξηζεί πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε ζα αληαπνθξηζνχλ αλάινγα ζηελ πινπνίεζή ηνπο. 

 Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο Υψξαο ζα ππνζηεξίμεη ρξεκαηνδνηηθά ηηο 

ΚΚΔ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξφγξακκα, φζνλ αθνξά ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία παξέκβαζεο. Ζ ππνζηήξημε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο 

επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ κε 
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νξφζεκν ην έηνο 2023, αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ δαλεηνδφηεζε κέξνπο ησλ 

επελδχζεσλ. 

 Σν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Υψξαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ ζα δηαηεξήζεη ή/θαη ζα απμήζεη ηνπο δηαθαηλφκελνπο ξπζκνχο 

βειηίσζήο ηνπ ζηα επφκελα έηε 2019-2023. 

 

2. Γείθηεο: «Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ κε απόθαζε ρνξήγεζεο επηκέξνπο 

ελίζρπζεο». Γείθηεο βαζηθνχ ζηαδίνπ πινπνίεζεο, κε θσδηθφ Θ281. 

Σηκή ζηόρνο 2018: 45 επηρεηξήζεηο (αξηζκφο). 

Κε δεδνκέλνπο ηνπο αξθνχλησο αηηηνινγεκέλνπο παξάγνληεο κεδεληζκνχ ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ δείθηε CO02, κε νξφζεκν ην 2018, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ελφο δείθηε ΒΤ, ν νπνίνο ζα ζπλδεφηαλ απνθιεηζηηθά κε 

ηνλ δείθηε εθξνψλ CO02, θαηά ηελ 2ε Αλαζεψξεζε θαηαξγήζεθε ν ηφηε ηζρχσλ 

δείθηεο ΒΤ (Θ302) «Τπνγεγξακκέλεο πκβάζεηο» θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ 

λέν δείθηε ΒΤ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηηο «επηρεηξήζεηο κε απφθαζε ρνξήγεζεο 

επηκέξνπο ελίζρπζεο». Όζνλ αθνξά ζε απηήλ ηελ αληηθαηάζηαζε, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί επίζεο, φηη έγηλε ζηελ θαηεχζπλζε νκνγελνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ΒΤ ζε φια ηα ΔΠ, ηαπηηδφκελν σζηφζν ελλνηνινγηθά θαη δηαρεηξηζηηθά κε ηνλ 

πξνεγνχκελν, ρσξίο λα απνηειεί θάπνην πξσζχζηεξν ζηάδην απηνχ, θαζψο νη δχν 

απηνί δείθηεο ΒΤ ηαπηίδνληαη απνιχησο σο δηαρεηξηζηηθέο έλλνηεο, κε βάζε ηνπ 

φξνπο δηαρείξηζεο (ζε εζληθφ επίπεδν) ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 

2014-2020. 

 

Κε δεδνκέλν δε, ην πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ θαη απηνχ ηνπ ΒΤ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2018 θαη ιακβάλνληαο ππ’ 

φςε, αθ’ ελφο ηελ κε επαιήζεπζε φισλ εθείλσλ ησλ ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο είρε 

ζηεξηρζεί ε αξρηθή ζηνρνζέηεζε ησλ δεηθηψλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο ηνπ ΑΠ1, αθ’ 

εηέξνπ ηνπο αλαζηαιηηθνχο εθείλνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαλ δηεμνδηθά ζην 

πξφζζεην έγγξαθν «Αηηηνιφγεζε ηεο Πξφηαζεο Αλαζεψξεζεο ηνπ Πιαηζίνπ 

Δπίδνζεο», ην νπνίν ζπλφδεπε ηελ 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ΒΤ, πξνζδηνξίζζεθε ζηε βάζε εμ’ νινθιήξνπ λέσλ δεδνκέλσλ 

πνπ ίζρπαλ ηφηε (Οθηψβξηνο 2018). πγθεθξηκέλα, σο ηηκή ζηφρνο κε νξφζεκν ην 

2018, νξίζζεθε ζε ζαξάληα πέληε (45) επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα λα πξνθχςνπλ απφ εθείλεο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζε ζρεηηθή 

πξφζθιεζε ηνπ Σνκεαθνχ ΔΠΑΛΔΘ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

λέσλ ηνπξηζηηθψλ ΚΚΔ θαη ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εληζρπζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο, απφ ην ζπγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα.  

Κε βάζε δε ηα δεδνκέλα θαηά ην ηέινο ηνπ έηνπο 2018, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε 

ΒΤ ππεξθαιχθζεθε. 
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3. Γείθηεο: «Πνζό πηζηνπνηεκέλσλ Γαπαλώλ». Οηθνλνκηθφο Γείθηεο, κε 

θσδηθφ F100. 

Σηκή ζηόρνο 2018: 2.360.000 Δπξώ. 

Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ νηθνλνκηθνχ δείθηε κε νξφζεκν ην 2018, δηακνξθψζεθε θαηά 

ηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ ζε 2.360.000 € πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο, ζεκαληηθά 

κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζηνρνζέηεζε. Ζ ελ ιφγσ κείσζε ηεο ηηκήο ζηφρν 

γηα ην 2018, πξνέθπςε κε βάζε ηε κεζνδνινγία αθαίξεζεο ησλ αξρηθψλ 

πξνθαηαβνιψλ θαη ησλ εηήζησλ πξνρξεκαηνδνηήζεσλ, απφ ηνλ επαλππνινγηζκφ 

ησλ αλαγθψλ ζε δαπάλεο βάζεη ηνπ θαλφλα λ+3, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

αθαηξεηηθά θαη ηεο κεζνδνινγίαο ρξνληζκνχ, ησλ θαζπζηεξήζεσλ ελεξγνπνίεζεο 

θαη πινπνίεζεο ηνπ ΑΠ, ιφγσ αδπλακίαο ρξήζεο ηνπ ΠΘΔ απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠ 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ζηελ Πεξηθέξεηα. Ζ 

κεζνδνινγία απηή, είρε πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζην πξφζζεην έγγξαθν πνπ 

ζπλφδεπε ηελ πξφηαζε ηεο 2εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ κε ηίηιν «Αηηηνιφγεζε ηεο 

Πξφηαζεο Αλαζεψξεζεο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο». 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο 3εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΠ1 

κεηψζεθε θαηά 2.571.156 € (Γεκφζηα Γαπάλε) ιφγσ ηεο απψιεηαο ηνπ 

Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζήο ηνπ, σο απνηέιεζκα ηεο κε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Πιαηζίνπ Δπίδνζεο γηα ην 2018. πλεπψο, κεηψλεηαη αληίζηνηρα θαη ν ζηφρνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε (F100) γηα ην 2023, αλεξρφκελνο απφ 41.000.000 € ζε 

38.428.844 €. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2Α: «Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ – ελεξγφο θνηλσληθή ελζσκάησζε»1. 

 

1. Γείθηεο: «Άηνκα πνπ απνδεζκεύνληαη από ηε θξνληίδα εμαξηώκελσλ 

αηόκσλ», κε θσδηθφ 10501   

Σηκή ζηόρνο 2023: 14.400 άηνκα. 

Ο δείθηεο απνηειεί εηδηθφ δείθηε εθξνψλ ηνπ ΔΠ θαη ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο 

δξάζεηο ηεο Δλαξκφληζεο ηεο Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο ηεο 

Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 9i θαη Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 109. Ο ελ ιφγσ 

δείθηεο κεηξά ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο πξάμεηο ηεο Δλαξκφληζεο 

(άλεξγνη, κε ελεξγνί θαη απαζρνινχκελνη), νη νπνίνη απνδεζκεχνληαη απφ ηε 

θξνληίδα εμαξηψκελσλ αηφκσλ, κε ζηφρν ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

                                                 
1 Με δεδομένο όηι ζηον ζςγκεκπιμένο Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ επεηεύσθηζαν οι ζηόσοι ηων δεικηών ηος 
Πλαιζίος Επίδοζηρ με οπόζημο ηο έηορ 2018, ο Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ διαηηπεί ηο Αποθεμαηικό 
Επίδοζηρ πος αναλογεί ζε αςηόν και έηζι δεν ηποποποιούνηαι οι ηιμέρ ζηόσοι ηων δεικηών πος 
ζςμμεηέσοςν ζηο Πλαίζιο Επίδοζηρ. 
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ή/θαη ζηελ απαζρφιεζε ή ζηε δηαηήξεζε θαη ηζρπξνπνίεζε ησλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζήο ηνπο.  

Ζ εθηίκεζε ηεο ηηκήο ζηφρν ηνπ δείθηε έγηλε κε βάζε ηνλ δηαζέζηκν 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 9i γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

δξάζεο, χςνπο 12.377.795 €, (ην 65,1% ηνπ ελδεηθηηθνχ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπ.Πξνη. 9i θαη ηεο Θαη.Παξ 109 ή ην 15,56% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2Α) ιακβάλνληαο ππ’ φςε ην 

επηιέμηκν κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελν κέξνο ησλ ελ ιφγσ δξάζεσλ (εζληθφ ΠΓΔ), ην 

νπνίν αλέξρεηαη ζην 60% πεξίπνπ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

δξάζεσλ. Σν δε κέζν κνλαδηαίν θφζηνο αλά σθεινχκελν, ζην ζχλνιν ησλ πφξσλ 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε (ζπγρξεκαηνδνηνχκελνη θαη ακηγψο εζληθνί) αλέξρεηαη 

ζε 2.150 €. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε είλαη 14.400 άηνκα. 

 

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ θαη κε δεδνκέλν ην ζηφρν ησλ 14.400 

ζπκκεηερφλησλ ζην πιαίζην ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 9i, κέρξη ην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ, ηίζεηαη σο νξφζεκν γηα ην 2018 ε νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ 

γηα 5.500 ζπκκεηέρνληεο (θπξίσο γπλαίθεο), ήηνη ζρεδφλ ην 38,2% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζηφρνπ. Σν ελ ιφγσ πνζνζηφ πινπνίεζεο / νινθιήξσζεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ κέρξη 

ην 2018, ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη, νη ζρεηηθέο δξάζεηο/πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε, έρνπλ νινθιεξσζεί ή/θαη πινπνηνχληαη ζην πιαίζην 

ησλ εκπξνζζνβαξψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη χθεζεο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

 

2. Γείθηεο: «Αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ δνκώλ» κε θσδηθφ 05502   

Σηκή ζηόρνο 2023: 26 Γνκέο. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλαθέξεηαη ζε πξάμεηο ησλ Θαηεγνξηψλ Παξέκβαζεο ηνπ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2Α κε θσδηθνχο 110, 111, 112 θαη 114. Οη 

«ππνζηεξηδφκελεο δνκέο» πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ησλ 

επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ 9ii, 9iii, 9iv & 9vi, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία  

εληζρχεηαη/ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΘΣ, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ «Πεινπφλλεζνο», 

είλαη νη θάησζη: 

 Θέληξα Θνηλφηεηαο 

 ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο (ΤΓ) 

 Θέληξα Γηεκέξεπζεο θαη Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο (ΘΓΖΦ) 

 Γνκέο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο (μελψλεο θαη ζπκβνπιεπηηθά θέληξα) 

 Θέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΘΖΦΖ) 
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 Γνκέο ηεο δξάζεο «Τπνζηήξημε γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη Δπηρεηξεζηαθή 

πκβνπιεπηηθή Ρνκά» 

 

Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε εθηηκήζεθε, θαηά ηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, ζε 26 

δνκέο, κε ην δηαηηζέκελν πνζφ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ηηκήο ζηφρν λα 

πξνζδηνξίδεηαη ζε 17.000.0000 €, αληηπξνζσπεχνληαο ην 21,4% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ2Α. Οη εθηηκήζεηο γηα ηελ ηηκή ζηφρν ηνπ δείθηε γηα ην 

έηνο 2023 ζε επίπεδν Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο θαη Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 

παξνπζηάδνληαη ακέζσο πην θάησ.  

 ηελ Δπ.Πξνη. 9ii θαη ζηελ Θαηεγνξία Παξέκβαζεο 110, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ 

δείθηε εθηηκάηαη ζε ελλέα (9) δνκέο. Οη δνκέο απηέο αθνξνχλ ζε πέληε (5) 

Θέληξα θνηλφηεηαο θαη κηα (1) ζπληνληζηηθή δνκή Πεξηθεξεηαθήο Θνηλσληθήο 

Πχιεο, νη νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠ, θαζψο ζε (3) επηπιένλ δνκέο ζην 

πιαίζην ηεο δξάζεο «Τπνζηήξημε γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη Δπηρεηξεζηαθή 

πκβνπιεπηηθή Ρνκά». Σν πνζφ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηηκήο 

ζηφρνπ ηνπ δείθηε απφ ηελ Θαηεγνξία Παξέκβαζεο 110 πξνζδηνξίδεηαη ζε 

5.580.000 €. Σν ελ ιφγσ πνζφ, πεξηιακβάλεη, αθ’ ελφο ηελ παξάηαζε ηεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ κέρξη ην 

ηέινο ηνπ έηνπο 2023, αθ’ εηαίξνπ ην γεγνλφο φηη νη δνκέο ησλ Θέληξσλ 

Θνηλφηεηαο ζα εληζρπζνχλ νηθνλνκηθά γηα ηε δηεχξπλζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπο κε ηηο δξάζεηο ησλ Θέληξσλ ηήξημεο Οηθνγέλεηαο (ΘΟΗ) θαη 

Θέληξσλ Παξαθνινχζεζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο γηα Ζιηθησκέλνπο (ΟΦΖΙΗ), θαζψο επίζεο θαη κε πξφζζεηεο 

παξεκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε κεηαλάζηεο κέζσ ησλ Παξαξηεκάησλ 

Κεηαλαζηψλ (ΘΔΚ). 

 Γηα ηελ Δπ.Πξνη. 9iii θαη θαη’ αθνινπζία γηα ηελ Θαηεγνξία Παξέκβαζεο 111, κε 

βάζε ηελ, θαηά ηε 2ε Αλαζεψξεζε (Οθηψβξηνο 2018), πινπνίεζή ηεο, νη 

εληαγκέλεο δξάζεηο ππνζηεξηδφκελσλ δνκψλ νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζην δείθηε, 

ήηαλ ηέζζεξεηο (4) θαη αθνξνχζαλ ζην ζχλνιν ηνπο Γνκέο Θαθνπνηεκέλσλ 

Γπλαηθψλ Θπκάησλ Βίαο. χκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν πξνγξακκαηηζκφ ηεο ΔΤΓ, 

θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν (Οθηψβξηνο 2018), είρε πξνβιεθζεί ε παξάηαζε ηνπ 

ρξφλνπ ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ θαηά δχν έηε, 

θαζψο επίζεο θαη ε ελίζρπζε ηξηψλ (3) δνκψλ ΘΓΖΦ θαη πέληε (5) λέσλ δνκψλ 

ΤΓ. Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε εθηηκήζεθε 

ζε δψδεθα (12) δνκέο, κε ην δηαηηζέκελν απφ ηελ Θαηεγνξία Παξέκβαζεο 111 

πνζφ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηεο, λα αλέξρεηαη ζε 7.600.000€. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ Δπ.Πξνη. 9iv θαη ζηελ Θαηεγνξία Παξέκβαζεο 112, ε κέρξη 

ζήκεξα πινπνίεζή ηεο πεξηιακβάλεη ηελ έληαμε δχν (2) δνκψλ ΘΖΦΖ. Ωζηφζν, 
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ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ΔΤΓ θαη κε βάζε ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο πξνβιέπεηαη, αθ’ ελφο ε παξάηαζε ηνπ 

ρξφλνπ ελίζρπζεο ησλ δχν πθηζηάκελσλ δνκψλ ΘΖΦΖ θαηά ηξία (3) έηε, αθ’ 

εηέξνπ ε ελίζρπζε κέζσ ησλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ησλ πινπνηνχκελσλ 

ζηξαηεγηθψλ ΒΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα, δχν (2) επηπιένλ δνκψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεζνχλ νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη νη αληίζηνηρεο απμεκέλεο 

αλάγθεο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηνπο. Ωο εθ ηνχησλ, ε ηηκή 

ζηφρνο ηνπ δείθηε εθηηκάηαη ζε ηέζζεξεηο (4) δνκέο, ελψ ην δηαηηζέκελν πνζφ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

επίηεπμε ηνπ δείθηε, πξνζδηνξίδεηαη ζε 3.300.000 €. 

 ηελ Δπ.Πξση. 9vi θαη ζηελ Θαηεγνξία Παξέκβαζεο 114, ε παξέκβαζε ηνπ ΔΠ 

αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο ππνζηεξηδφκελεο δνκέο πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ 

ζην πιαίζην ηεο πινπνηνχκελεο ηξαηεγηθήο ΣΑΠΣνΘ. Ωο ηηκή ζηφρνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε αθνξά ζηηο δξάζεηο ηεο εγθεθξηκέλεο ηξαηεγηθήο 

ΣΑΠΣνΘ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ρέδην Γξάζεο απηήο ηεο 

ηξαηεγηθήο, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κηαο δνκήο ΘΖΦΖ κε 

πξνυπνινγηζκφ 520.000€.    

Κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη κε δεδνκέλν ηνλ αξηζκφ ησλ εληαγκέλσλ δνκψλ ζην 

ΔΠ, φπσο πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά, ηέζεθε, σο νξφζεκν γηα ην 2018, θαηά ηε 2ε 

Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, ε ελίζρπζε 12 δνκψλ, ήηνη ζρεδφλ ην 46,15% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζηφρνπ, ιακβάλνληαο ππ’ φςε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο είλαη απφ 

ηηο πξψηεο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ θαη πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ΑΠ2Α. 

 

3. Γείθηεο: Αξηζκόο ρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ επσθεινύληαη από 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο κε θσδηθφ 11501   

Σηκή ζηόρνο 2023: 210 ρνιηθέο Μνλάδεο. 

Ο δείθηεο απνηειεί εηδηθφ επηρεηξεζηαθφ δείθηε εθξνψλ ηεο Δπελδπηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο 9iii θαη ηεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 111 θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ επσθεινχληαη ζην πιαίζην ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Θάζε ζρνιηθή κνλάδα κεηξάηαη κία θνξά ζε θάζε ζρνιηθφ 

έηνο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ, αλεμάξηεηα αλ ε πξάμε θαιχπηεη έλα 

ζρνιηθφ έηνο ή πεξηζζφηεξα ζρνιηθά έηε.  

Γηα ηελ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ζηφρν ηνπ δείθηε, θαηά ηελ πξφηαζε ηεο 2ε 

Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ (Οθηψβξηνο 2018), ιήθζεθαλ ππ’ φςε, αθ’ ελφο ηα δεδνκέλα 

ησλ ηξηψλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ηνπ ΔΠ, πνπ αθνξνχζαλ ζηα ηξία ζρνιηθά έηε 

2015-2016, 2016-2017 θαη 2017-2018, αθ’ εηέξνπ ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο ΔΤΓ 

ΔΠ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ άκεζε ζπλέρηζε ηεο δξάζεο γηα ηξία 
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επηπιένλ ζρνιηθά έηε, ήηνη κέρξη ην 2021, κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

επσθεινχκελσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα αλέξρεηαη ζε 210.  

Ο πξνυπνινγηζκφο δε ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 9iii ή ηεο Θαηεγνξίαο 

Παξέκβαζεο 111 πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε, 

ππνινγίδεηαη ζε 3.000.000 €, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 24,0% ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 9iii. 

 

Κε δεδνκέλα ηα παξαπάλσ, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηδηθνχ δείθηε 

εθξνψλ γηα ην 2018, φπσο πξνζδηνξίζζεθε θαηά ηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, 

αλέξρεηαη ζε 110 ζρνιηθέο κνλάδεο. Δπίζεο, ε ηηκή ζηφρνο γηα ην 2018, 

αληηζηνηρεί ζην 52,4% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ ηνπ δείθηε γηα ην 2023. Σν πςειφ 

απηφ πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ δείθηε εμεγείηαη απφ ηελ εκπξνζζνβαξή 

ελεξγνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ ζην ΔΠ θαη ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ζηφρν ηνπ δείθηε F100 ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο ζηφρν 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε. 

 

4. Γείθηεο: Αξηζκόο Σνπηθώλ Οκάδσλ Τγείαο (TOMY) πνπ ιεηηνπξγνύλ κε 

θσδηθφ 11203.   

Σηκή ζηόρνο 2023: 17 Σνπηθέο Οκάδεο Τγείαο (ΣΟΜΤ) 

Ο δείθηεο απνηειεί εηδηθφ επηρεηξεζηαθφ δείθηε εθξνψλ ηεο Δπελδπηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο 9iλ θαη ηεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 112 θαη ζπλδέεηαη κε ηηο 

δξάζεηο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ), ζην πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο 

ηνπ πζηήκαηνο ΠΦΤ. Δίλαη εηδηθφο δείθηεο γηα θνξείο (entities) θαη ε θάζε ΣΟΚΤ 

κεηξάηαη κία θνξά ζην πιαίζην ηεο πξάμεο. 

χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή ΘΤΑ2 (ΦΔΘ Β 4114/ 24.11.2017) γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξάμεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΣΟΚΤ, ε δξάζε «Ιεηηνπξγία 

Σνπηθψλ Οκάδσλ Τγείαο (ΣΟΚΤ) γηα ηελ Αλαδηάξζξσζε ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο» εληάζζεηαη ζε πξψηε θάζε ζην Σνκεαθφ Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Κεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα» (ΚΓΣ) 2014-2020 ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Ζ πεξίνδνο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηεο δξάζεο απφ ην ΔΠ 

ΚΓΣ αθνξά ζηελ πξψηε θάζε πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΟΚΤ δηάξθεηαο απφ έμη 

(6) έσο έληεθα (11) κήλεο αλά ΣΟΚΤ. ε δεχηεξε θάζε, ε δξάζε 

πξνγξακκαηίδεηαη λα εληαρζεί ζηα δεθαηξία Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 

                                                 
2 Απιθμ. 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694 «Διαδικαζία – Πλαίζιο Εθαπμογήρ ηων Ππάξεων για ηη Λειηοςπγία 
Τοπικών Ομάδων Υγείαρ (ΤΟΜΥ), ζςγσπημαηοδοηούμενων από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ζηο 
πλαίζιο ηος Εηαιπικού Σςμθώνος για ηο Πλαίζιο Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) για ηην Ππογπαμμαηική Πεπίοδο 
2014-2020.  
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Πξνγξάκκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9iv ηνπ 

Θεκαηηθνχ ηφρνπ 9.   

Οη πξνυπνζέζεηο έλαξμεο ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΟΚΤ απφ 

ηα ΠΔΠ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζρεηηθή ΘΤΑ.  

 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΟΚΤ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

θαη θαηφπηλ επεμεξγαζίαο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζε ζπλεξγαζία ηεο ΔΤΓ ΔΠ 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Δπηηειηθήο Γνκήο ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

δηαπηζηψζεθε ε δπλαηφηεηα έληαμεο θαη έλαξμεο ρξεκαηνδφηεζεο ζπγθεθξηκέλνπ 

αξηζκνχ ΣΟΚΤ ζην ΔΠ «Πεινπφλλεζνο» ην έηνο 2018.  

 

Πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ φζνλ αθνξά ζηε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΠ 

«Πεινπφλλεζνο» ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΣΟΚΤ, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο 

Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 9iv ή ηεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 112 πνπ δηαηίζεηαη 

γηα δξάζεηο ΣΟΚΤ, ππνινγίδεηαη ζε 9,3 €, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 35,5% 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 9iv θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο δεθαεπηά (17) Σνπηθψλ Οκάδσλ Τγείαο 

(Σ.ΟΚ.Τ), γηα ηέζζεξα έηε.  

 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, φζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ζηφρν ηνπ δείθηε κε 

νξφζεκν ην 2018, ε νπνία πξνζδηνξίζζεθε, θαηά ηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, ζε 

πέληε (5) δνκέο, ειήθζε ππ’ φςε ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο ΔΤΓ γηα ηελ έληαμε 

πέληε πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζε Σνπηθέο Οκάδεο Τγείαο (ΣΟΚΤ) ζην ΔΠ 

«Πεινπφλλεζνο», πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο 2018. 

 

5. Γείθηεο: «Πνζό πηζηνπνηεκέλσλ Γαπαλώλ», κε θσδηθφ F100. 

Σηκή ζηόρνο 2018: 12.690.000 Δπξώ. 

Ζ πθηζηάκελε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε κε νξφζεκν ην έηνο 2018 πξνζδηνξίζζεθε 

θαηά ηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, κε βάζε ηε κεζνδνινγία αθαίξεζεο ησλ αξρηθψλ 

πξνθαηαβνιψλ θαη ησλ εηήζησλ πξνρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηνλ επαλππνινγηζκφ 

ησλ αλαγθψλ ζε δαπάλεο βάζεη ηνπ θαλφλα λ+3, φπσο γηα φινπο ηνπο Άμνλεο 

Πξνηεξαηφηεηαο, ζπλππνινγίδνληαο ηφζν ηηο επηπηψζεηο ηνπ ρξνληζκνχ ησλ 

αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

δξάζεσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2Α, φζν θαη ηελ επίζπεπζε ηεο εθαξκνγήο 

νξηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ ΑΠ, κε ηελ πινπνίεζε εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ3. 

                                                 
3 Δπάζειρ εναπμόνιζηρ, εξειδικεςμένηρ εκπαιδεςηικήρ ςποζηήπιξηρ και δομών κακοποιημένων 
γςναικών. 
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Ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε κε νξφζεκν ην έηνο 

2018 αλέξρεηαη ζε 12.690.000 €, ελψ γηα ην έηνο 2023 ε ηηκή ηνπ δείθηε 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ (Γεκφζηαο Γαπάλεο) ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, 

ήηνη 79.572.690 €. 

Οη ηηκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε πξνζδηνξίδνληαη απφ πξάμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, κε αληίζηνηρνπο 

θσδηθνχο 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113 θαη 114. 

Κε δεδνκέλε ηε θχζε /είδνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, σο νηθνλνκηθφο δείθηεο 

ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, είλαη απφ ηνπο πιένλ αμηφπηζηνπο θαη 

αλακθηζβήηεηνπο δείθηεο πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο, δηφηη, νη ελ ιφγσ δαπάλεο πηζηνπνηνχληαη απφ φια ηα αξκφδηα 

Όξγαλα θαη Αξρέο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε γηα ην έηνο 2018, αληηπξνζσπεχεη ην 15,9% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2Α θαη αλαθέξεηαη ζε δεκφζηα δαπάλε 

(θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαη εζληθή ζπκκεηνρή). 

Οη δαπάλεο απηέο πξνέξρνληαη, αθ’ ελφο απφ ηελ πινπνίεζε θαη επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ φισλ ησλ δεηθηψλ εθξνήο κέρξη θαη ην 2018, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ 

ζπλεκκέλν Πίλαθα 4 ησλ δεηθηψλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο, αθ’ εηέξνπ απφ ηελ 

πινπνίεζε κέξνπο ησλ ζηφρσλ ησλ ππφινηπσλ δξάζεσλ / έξγσλ ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην Πιαίζην Δπίδνζεο. 

 

 
Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2Β: «Τπνδνκέο ππνζηήξημεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ». 

 

1. Γείθηεο: «Πιεζπζκόο πνπ θαιύπηεηαη από βειηησκέλεο ππεξεζίεο 

πγείαο», κε θσδηθφ CO36. 

Σηκή ζηόρνο 2023: 120.000 άηνκα. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλαθέξεηαη / πξνζδηνξίδεηαη απφ πξάμεηο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηεγνξία παξέκβαζεο κε θσδηθφ 53. 

Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε κε νξφζεκν ην έηνο 2023 ππνινγίζζεθε αξρηθά κε βάζε 

πξσηνγελή έξεπλα θαη αληίζηνηρε ιεπηνκεξή ραξηνγξάθεζε ησλ αλαγθψλ ζε 

ππνδνκέο πγείαο απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ραξηνγξάθεζε 

ρσξνζεηήζεθε θαη εμ’ απηήο ηεο ρσξνζέηεζεο πξνζδηνξίζζεθε ν εμππεξεηνχκελνο 

πιεζπζκφο αλά ππνδνκή πγείαο, κε ηεξάξρεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ έξγσλ Α’ 

βάζκηαο πεξίζαιςεο ζηηο θησρφηεξεο πεξηνρέο, αιιά θαη Β’ βάζκηαο γηα ην ζχλνιν 

ησλ θαηνίθσλ. Έηζη πξνζδηνξίζζεθε ν πιεζπζκφο, ν νπνίνο ζα εμππεξεηεζεί απφ 

βειηησκέλεο ππεξεζίεο πγείαο, θαηφπηλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ παξεκβάζεσλ. 

ηε ζπλέρεηα ε ηηκή ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε απμήζεθε νξηαθά, θαηά ηε 2ε 
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Αλαζεψξεζε, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Θαηεγνξίαο 

Παξέκβαζεο 053, θαηά 250.000 €.  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο 3εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ, κε βάζε ηελ πξνηεηλφκελε 

αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζεο, φπσο έρεη αλαιπηηθά 

παξνπζηαζζεί ζην πξφζζεην έγγξαθν «Αηηηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο Αλαζεψξεζεο 

ηνπ ΔΠ», ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ελ ιφγσ Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 

(053) πνπ ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ δείθηε CO36, απμάλεηαη θαηά 110%. Ωο 

εθ ηνχηνπ, θαηά ην ίδην πνζνζηφ απμάλεηαη θαη ε ηηκή ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείθηε, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ αλέξρεηαη ζε 5.794.125 

Δπξψ (θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαη εζληθή ζπκκεηνρή), θαηαλεκεκέλν ζηελ Θαηεγνξία 

Παξέκβαζεο κε θσδηθφ 053, δεζκεχνληαο παξάιιεια ην ζχλνιν ηνπ αληίζηνηρνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ζηφρν κε νξφζεκν ην 2018, ε νπνία είλαη 20.000, απηή 

εθηηκήζεθε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηερληθήο σξηκφηεηαο ησλ ζρεδηαδφκελσλ 

έξγσλ/πξάμεσλ, ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ππνινγίζζεθε ν 

πιεζπζκφο πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ απηέο ηηο ππνδνκέο πνπ ζα έρνπλ 

νινθιεξσζεί κέρξη θαη ην 2018. Γχν ζεκαληηθέο παξάκεηξνη πνπ ειήθζεζαλ 

ππφςε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηηκήο ζηφρν γηα ην 2018, ήηαλ, αθ’ ελφο ε επηινγή 

ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα πξνεγεζνχλ ζηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, αθ’ εηέξνπ ην επίπεδν θηψρεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηηο κνλάδεο πγείαο 

ζηηο νπνίεο ζα εγίλνλην παξεκβάζεηο. Κε βάζε δε ηα δεδνκέλα ηνπ έηνπο 2018, ν 

αληίζηνηρνο ζηφρνο ηνπ δείθηε ππεξθαιχθζεθε. 

 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ζηφρν ηνπ δείθηε γηα ην έηνο 2023, νη παξαπάλσ εθηηκήζεηο 

κπνξεί λα κελ επηθπξσζνχλ αλ απνδεηρζνχλ ιαλζαζκέλεο νη αθφινπζεο 

ππνζέζεηο: 

 Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζα εγθξίλεη ζρεηηθά έγθαηξα θαη ρσξίο ηδηαίηεξα 

δεζκεπηηθνχο φξνπο ηηο παξεκβάζεηο ζηηο ππνδνκέο πγείαο, φηαλ απηέο νη 

παξεκβάζεηο είλαη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ. 

 Οη θνξείο πινπνίεζεο / δηθαηνχρνη ησλ αληίζηνηρσλ πξάμεσλ επηζπεχζνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ, ζην πιαίζην ηεο δηθαηνδνζίαο 

ηνπ. 
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2. Γείθηεο: «Γπλακηθόηεηα ησλ ππνδνκώλ παηδηθήο κέξηκλαο ή 

εθπαίδεπζεο πνπ εληζρύνληαη», κε θσδηθφ CO35. 

Σηκή ζηόρνο 2023: 1.360 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ πξάμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

θαηεγνξίεο παξέκβαζεο, κε θσδηθνχο 51 θαη 52 ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 

10a πνπ αθνξνχλ ζε ελίζρπζε ππνδνκψλ ζρνιηθήο θαη πξνζρνιηθήο  εθπαίδεπζεο. 

Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε, κε νξφζεκν ην έηνο 2023, κεηψζεθε, θαηά ηε 2ε 

Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζηνρνζέηεζε ηνπ δείθηε, ιφγσ ηεο 

εμαίξεζεο ησλ Θαηεγνξηψλ Παξέκβαζεο 049 θαη 050 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 10a πνπ «ζπκκεηέρεη» ζην Πιαίζην Δπίδνζεο. Οη ελ 

ιφγσ Θαηεγνξίεο Παξέκβαζεο αλαθέξνληαη ζηηο ππνδνκέο γηα ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη γηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ, ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 2.250.000 €. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ν πξνυπνινγηζκφο ελ ηέιεη πνπ ζπλδέεηαη κε δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ δείθηε 

CO35, ζην Πιαίζην Δπίδνζεο, αλαθέξεηαη ζηηο ππφινηπεο δχν Θαηεγνξίεο 

Παξέκβαζεο ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 10a (051 θαη 052), νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζε δξάζεηο ελίζρπζεο εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ ζρνιηθήο θαη 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη νη νπνίεο απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα παξέκβαζεο 

ζχκθσλα θαη κε ηε ηξαηεγηθή ηνπ ΔΠ, αιιά θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

ππεξθαιχπηνληαο ηελ αλάγθε ηεο ζχλδεζεο άλσ ηνπ 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ ΑΠ, κε δείθηεο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο. πλεπψο, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε κε 

νξφζεκν ην 2023 κεηψζεθε θαη’ αλαινγία ηεο κείσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζην πιαίζην επίδνζεο, ήηνη 

15% θαη εθηηκάηαη ζε 1.360 άηνκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθηίκεζε ηεο ηηκήο ζηφρν 

βαζίζηεθε ζε νξηζκέλεο παξαδνρέο, φζνλ αθνξά ζηηο παξεκβάζεηο ηεο Δπελδπηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο 10a, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ακέζσο πην θάησ. 

Ζ πξψηε αλαθέξεη φηη ε δπλακηθφηεηα θάζε δνκήο είλαη 35 - 40 σθεινχκελνη. Ζ 

δεχηεξε παξαδνρή αλαθέξεηαη ζην φηη θάζε δνκή πεξηιακβάλεη δχν θχξηεο 

αίζνπζεο θαη αξθεηνχο βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Σέινο, ε ηξίηε παξαδνρή αλαθέξεηαη 

ζην κέζν κνλαδηαίν θφζηνο αλά θχξηα αίζνπζα ηεο δνκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ. Απηφ ην θφζηνο αλέξρεηαη ζε 185.000 Δπξψ, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία πινπνίεζεο αληίζηνηρσλ έξγσλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. Κε 

απηέο ηηο παξαδνρέο θαη ππνινγίδνληαο εηήζην πιεζσξηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 2,5% γηα 

ηελ πεξίνδν 2014-2020, αιιά παξάιιεια θαη κεγαιχηεξεο εθπηψζεηο απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο αλαδφρσλ, ην κέζν θφζηνο θάζε αίζνπζαο εθηηκάηαη ζε 

180.000 Δπξψ (θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαη εζληθή ζπκκεηνρή). 

Ωο εθ ηνχηνπ, ην πνζφ ησλ 12.750.000 Δπξψ (θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαη εζληθή 

ζπκκεηνρή) ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε θαηαλέκεηαη ζηηο 
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θαηεγνξίεο παξέκβαζεο κε θσδηθνχο 51 θαη 52, θαιχπηνληαο ην 100% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ θαηεγνξηψλ παξέκβαζεο.  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ζηφρν κε νξφζεκν ην 2018, ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία 

ηερληθήο θαη δηνηθεηηθήο σξίκαλζεο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ, εθηηκήζεθε κε βάζε 

ηε δπλαηφηεηα σξίκαλζεο ησλ ελ ιφγσ έξγσλ, ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ ηαρχηεξα 

θαη ζα εμππεξεηήζνπλ αλάινγν πιεζπζκφ σθεινπκέλσλ, πιεζίνλ ησλ 430. Ζ ηηκή 

ζηφρνο κε νξφζεκν ην 2018, κεηψζεθε θαηά ηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ ζε ζρέζε 

κε ηελ αξρηθή, ε νπνία είρε ηεζεί θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΠ, ιφγσ απνζχλδεζεο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ παξέκβαζεο 049 θαη 050 απφ ην δείθηε 

CO35, ζην Πιαίζην Δπίδνζεο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκαηηδφκελσλ παξεκβάζεσλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο. 

Οη εθηηκήζεηο απηέο γηα ηνλ ζηφρν ηνπ 2023, κπνξεί λα κελ επηθπξσζνχλ, αλ 

απνδεηρζνχλ ιαλζαζκέλεο νη αθφινπζεο ππνζέζεηο. 

 Όηη ζα επηηεπρζνχλ νη αλακελφκελεο εθπηψζεηο ζηηο αληίζηνηρεο δηαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 Όηη ζα αλαθάκςεη γξήγνξα ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο θαη ν πιεζσξηζκφο ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία αγαζψλ ζα παξακείλεη ζε ρακειά επίπεδα. 

 Όηη δελ ζα δηαθνξνπνηεζεί ε ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φζνλ αθνξά 

ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πεξί ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο. 

 

4. Γείθηεο: «Πνζό πηζηνπνηεκέλσλ Γαπαλώλ», κε θσδηθφ F100. 

Σηκή ζηόρνο 2018: 5.770.000 Δπξώ. 

Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ νηθνλνκηθνχ δείθηε κε νξφζεκν ην 2018, φπσο δηακνξθψζεθε 

θαηά ηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, αλέξρεηαη ζε 5.770.000 € πηζηνπνηεκέλεο 

δαπάλεο, κεησκέλε θαηά 23,06% ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζηνρνζέηεζε. Ζ κείσζε 

απηή ηεο ηηκήο ζηφρν γηα ην 2018, πξνέθπςε κε βάζε ηε κεζνδνινγία αθαίξεζεο 

ησλ αξρηθψλ πξνθαηαβνιψλ θαη ησλ εηήζησλ πξνρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηνλ 

επαλππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε δαπάλεο βάζεη ηνπ θαλφλα λ+3, θαζψο επίζεο 

θαη κε ηε κεζνδνινγία ρξνληζκνχ, «θεξδηζκέλνπ ρξφλνπ» κε ηελ έληαμε 

«κεηαθεξφκελσλ» θαη «ηκεκαηνπνηεκέλσλ» (phased) πξάμεσλ. Ζ κεζνδνινγία 

έρεη πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζην πξφζζεην έγγξαθν «Αηηηνιφγεζεο ηεο Πξφηαζεο 

Αλαζεψξεζεο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο», πνπ ζπλφδεπε ηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη νηθνλνκηθφο δείθηεο θαη είλαη απφ ηνπο πιένλ 

αμηφπηζηνπο θαη αλακθηζβήηεηνπο δείθηεο πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Απηφ ηζρχεη επεηδή νη δαπάλεο 

πηζηνπνηνχληαη απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα θαη αξρέο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη 

Διέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. χκθσλα δε κε ηα ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο 

Παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο πιεξσκήο, νη 
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πηζηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ ΑΠ2Β κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2018, 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 88,34% ηνπ ζηφρνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε. 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο 3εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΠ2Β 

απμήζεθε θαηά 4.544.125 € (Γεκφζηα Γαπάλε) ιφγσ ηεο αλαθαηαλνκήο ησλ 

πφξσλ ηνπ Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζε ηνπ ΑΠ4. πλεπψο, απμάλεηαη αληίζηνηρα θαη ν 

ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε (F100) γηα ην 2023, αλεξρφκελνο απφ 

25.000.000 € ζε 29.544.125 €. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 3: «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - κεηάβαζε ζε κηα 

νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ». 

 

1. Γείθηεο: «Πξόζζεηνο πιεζπζκόο πνπ εμππεξεηείηαη  από βειηησκέλε 

παξνρή λεξνύ», κε θσδηθφ CO18. 

Σηκή ζηόρνο 2023: 45.000 άηνκα. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλαθέξεηαη / πξνζδηνξίδεηαη απφ πξάμεηο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο θαηεγνξίεο παξέκβαζεο, κε θσδηθνχο 20 θαη 21. 

 

Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε ππνινγίζζεθε κε βάζε ην θφζηνο νκνεηδψλ 

παξεκβάζεσλ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηνπ εμ’ απηψλ εμππεξεηνχκελνπ 

πιεζπζκνχ, νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013. 

 

Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην θφζηνο ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο πφζηκνπ λεξνχ 

δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηε θχζε / είδνο ησλ έξγσλ, ηα αλάινγα έξγα ηεο 

πεξηφδνπ 2007-2013, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηξία είδε παξεκβάζεσλ κε ηα 

αληίζηνηρα κέζα κνλαδηαία θφζηε, αλά σθεινχκελν πιεζπζκφ, σο εμήο: 

α) Δζσηεξηθά δίθηπα: 560 επξψ αλά θάηνηθν. 

β) Δμσηεξηθά δίθηπα: 228 επξψ αλά θάηνηθν. 

γ) Αληιηνζηάζηα θαη ζπλδεηήξηνη αγσγνί: 205 επξψ αλά θάηνηθν. 

 

ηελ αξρηθή θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φζνλ αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο / 

είδε παξεκβάζεσλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλα έξγα κε 

ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ πξνβιέπεηαη ην 

ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ γηα ην απηφ πιήζνο σθεινπκέλσλ. Ωο εθ ηνχηνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο ησλ θαηεγνξηψλ / εηδψλ έξγσλ δηαρείξηζεο λεξνχ 

θαη βάζεη απηψλ άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο αλά θάηνηθν. Έηζη ην κέζν θφζηνο 

δηακνξθψλεηαη πεξίπνπ ζηα 330 € αλά θάηνηθν, ιακβάλνληαο ππ’ φςε αθ’ ελφο 

έλαλ κέζν εηήζην ξπζκφ πιεζσξηζκνχ 2,5%, αθ’ εηέξνπ ηελ εθηίκεζε φηη ζα 
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ππάξμνπλ κεγαιχηεξεο εθπηψζεηο ιφγσ χθεζεο θαη θξίζεο ζηνλ θιάδν ησλ 

θαηαζθεπψλ. 

Κε απηά σο δεδνκέλα, ην πνζφ ησλ 15.000.000 Δπξψ (θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαη 

εζληθή ζπκκεηνρή), ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε, θαηαλέκεηαη 

ζηηο Θαηεγνξίεο (πεδία) Παξέκβαζεο κε θσδηθνχο 20 θαη 21, θαιχπηνληαο ην 

100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, κε σθεινχκελνπο 45.000 θαηνίθνπο. 

Ζ δηαθνξά πνπ πξνέθπςε κε βάζε ηελ πξφηαζε ηεο 2ε Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ, σο 

πξνο ηελ ηηκή ζηφρν γηα ην νξφζεκν ηνπ 2023, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

ζηνρνζέηεζε ηνπ δείθηε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, νθείιεηαη ζηνλ επαλππνινγηζκφ 

(κείσζε) ηνπ ΚΚΘ ησλ αληίζηνηρσλ παξεκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

θαη ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ηεο επηθαηξφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ιφγσ 

ππνινγηζηηθψλ/αξηζκεηηθψλ ιαζψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΚΚΘ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπ ΔΠ (2014). 

Οη εθηηκήζεηο απηέο, κπνξεί λα κελ επηθπξσζνχλ, αλ απνδεηρζνχλ ιαλζαζκέλεο νη 

αθφινπζεο ππνζέζεηο: 

 Θα επηηεπρζνχλ νη αλακελφκελεο εθπηψζεηο ζηηο αληίζηνηρεο δηαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 Ζ αλάθακςε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζα είλαη αξγή θαη ν πιεζσξηζκφο ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία ππεξεζηψλ ζα παξακείλεη ρακειφο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ζηφρν κε νξφζεκν ην 2018, ε νπνία είρε πξνζδηνξηζζεί ζε 

4.000, δηαηεξήζεθε θαηά ηελ 2ε Αλαζεψξεζε σο έρεη, κε δεδνκέλν φηη απηή 

ππνινγίζζεθε επί πξαγκαηηθνχ (ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε ην πξνγξακκαηηθφ 

Κέζν Κνλαδηαίν Θφζηνο γηα ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ), 

ιακβάλνληαο ππ’ φςε φηη ηα πξνγξακκαηηζκέλα λα θαηαζηνχλ «κεηαθεξφκελα» 

έξγα απφ ηελ πεξίνδν 2007-2013. Ζ εθηίκεζε απηή, βαζίζηεθε ζηε δπλαηφηεηα 

σξίκαλζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνο "κεηαθνξά" έξγσλ, ζηελ ηαρχηεξε 

πινπνίεζή ηνπο θαη θαη’ αθνινπζία ζηελ εμππεξέηεζε αλάινγνπ πιεζπζκνχ 

σθεινπκέλσλ. Κε βάζε δε ηα δεδνκέλα πινπνίεζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 

2018, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ππεξθαιχθζεθε θαηά 48,45%. 

 

 

 

 

 



 

18 

 

2. Γείθηεο: «Αύμεζε ηνπ αλακελόκελνπ αξηζκνύ επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπόκελεο ηνπνζεζίεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

πόινπο έιμεο επηζθεπηώλ», κε θσδηθφ CO09. 

Σηκή ζηόρνο 2023: 37.000. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ πξάμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

θαηεγνξίεο παξέκβαζεο κε θσδηθνχο 91, 92, θαη 94, δεζκεχνληαο ην ζχλνιν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ 91, 92 θαη έλα κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο 

παξέκβαζεο 94, πνζφ ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 16.675.000 € θαη απνηειεί ην ζχλνιν 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 6c. 

 

Ο πνζνηηθνπνηεκέλνο ζηφρνο ηνπ δείθηε ππνινγίζζεθε, κεηά απφ ζρεηηθέο 

δηαβνπιεχζεηο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ηνπηθψλ 

θνξέσλ, γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ ζε πνιηηηζηηθά θαη θπζηθά 

κλεκεία ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. ηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίζζεθαλ νη 

επηζθέςεηο ζε νξηζκέλα απφ απηά θαη εθηηκήζεθαλ νη κειινληηθέο επηζθέςεηο κε 

βάζε ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη. Οη πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο 

εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

γεληθφηεξα, γηα πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

γηα δηαθνξνπνίεζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ζχκθσλα θαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο «Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο» ηεο Πεξηθέξεηαο. Οη πξνγξακκαηηδφκελεο παξεκβάζεηο έρνπλ θαη’ 

εθηίκεζε πξνυπνινγηζκφ δεκφζηαο δαπάλεο ηεο ηάμεο ησλ 16,7 εθαη. Δπξψ 

(θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαη εζληθή ζπκκεηνρή), ν νπνίνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

είλαη ην άζξνηζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θαηεγνξηψλ παξέκβαζεο 

κε θσδηθνχο 91 θαη 92 θαη ελφο κέξνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο 

παξέκβαζεο κε θσδηθφ 94. 

Ζ ηηκή ζηφρνο κε νξφζεκν ην έηνο 2023, απμήζεθε θαηά ηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ 

ΔΠ αλαινγηθά κε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 6c 

ζρεδφλ θαηά 25%. Ωο εθ ηνχηνπ ε εθηηκψκελε ηηκή ζηφρνο κε νξφζεκν ην έηνο 

2023 είλαη 37.000. 

Οη παξαπάλσ εθηηκήζεηο κπνξεί λα κελ επηθπξσζνχλ κφλν αλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηερληθήο θαη δηνηθεηηθήο σξίκαλζεο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ αληηκεησπηζζνχλ κε 

πξνβιεπφκελεο δπζθνιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο απηψλ 

ησλ δξάζεσλ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ζηφρν κε νξφζεκν ην 2018, ε νπνία είρε πξνζδηνξηζζεί ζε 

6.000 επηζθέςεηο, εθηηκήζεθε θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΠ, ζε ζρέζε κε ηε 

δηαδηθαζία ηερληθήο θαη δηνηθεηηθήο σξίκαλζεο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ, ηα νπνία 
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ζα πινπνηεζνχλ ηαρχηεξα θαη δελ επεξεάζηεθε απφ ηελ πξνηεηλφκελε αχμεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ 

ΔΠ, θαζψο ν ρξφλνο πνπ ππνιεηπφηαλ έσο ην ηέινο ηνπ 2018, δελ επαξθνχζε 

πξνθεηκέλνπ ε ζπγθεθξηκέλε αχμεζε ησλ πφξσλ ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 

λα απνδψζεη ζε νινθιεξσκέλα έξγα ζην ηέινο ηνπ 2018. 

Κε βάζε δε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2018, ν ζηφρνο ηνπ 

δείθηε κε νξφζεκν ην 2018 επηηεχρζεθε θαηά 83,33%. 

 

3. Γείθηεο: «Πνζό πηζηνπνηεκέλσλ Γαπαλώλ», κε θσδηθφ F100. 

Σηκή ζηόρνο 2018: 10.460.000 Δπξώ. 

Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ νηθνλνκηθνχ δείθηε κε νξφζεκν ην 2018, φπσο δηακνξθψζεθε 

θαηά ηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, αλέξρεηαη ζε 10.460.000 € πηζηνπνηεκέλεο 

δαπάλεο, κεησκέλε θαηά 35,6% ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζηνρνζέηεζε. Ζ λέα 

εθηίκεζε ηεο ηηκήο ζηφρν ηνπ ΑΠ3 πξνέθπςε κε βάζε ηε κεζνδνινγία αθαίξεζεο 

ησλ αξρηθψλ πξνθαηαβνιψλ θαη ησλ εηήζησλ πξνρξεκαηνδνηήζεσλ, θαζψο επίζεο 

θαη κε ηε κεζνδνινγία ρξνληζκνχ, «θεξδηζκέλνπ ρξφλνπ» κε ηελ έληαμε 

«κεηαθεξφκελσλ» θαη «ηκεκαηνπνηεκέλσλ» (phased) πξάμεσλ. Ζ κεζνδνινγία 

απηή έρεη πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζην πξφζζεην έγγξαθν «Αηηηνιφγεζεο ηεο 

Πξφηαζεο Αλαζεψξεζεο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο», ην νπνίν ζπλφδεπε ηε 2ε 

Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ πξάμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3, κε θαηά θχξην ιφγν εζηίαζε 

ζηηο θαηεγνξίεο παξέκβαζεο θαη αληίζηνηρεο δξάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνπο 

δείθηεο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο. 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη νηθνλνκηθφο δείθηεο θαη είλαη απφ ηνπο πιένλ 

αμηφπηζηνπο θαη αλακθηζβήηεηνπο δείθηεο απνηειέζκαηνο πινπνίεζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. Θαη απηφ επεηδή νη δαπάλεο 

πηζηνπνηνχληαη απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα θαη αξρέο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη 

Διέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε αληηπξνζσπεχεη ην 16,55% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο θαη αλαθέξεηαη ζε δεκφζηα δαπάλε (θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαη 

εζληθή ζπκκεηνρή). 

Οη δαπάλεο απηέο πξνέξρνληαη απφ ηελ πινπνίεζε θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, αθ’ 

ελφο φισλ ησλ δεηθηψλ εθξνήο κέρξη θαη ην 2018, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ 

ζπλεκκέλν πίλαθα 4 ησλ δεηθηψλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο, αθ’ εηέξνπ απφ ηηο 
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ππφινηπεο δξάζεηο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο νη νπνίεο δεζκεχνπλ ην 49,87% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. 

 

Κε βάζε δε ηα ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο θαη ηα 

αληίζηνηρα αηηήκαηα πιεξσκήο νη πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο ηνπ ΑΠ3, κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2018 θαιχπηνπλ θαηά 86,4% ην ζηφρν ηνπ δείθηε κε νξφζεκν ηνπ έηνο 2018. 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο 3εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΠ3 

απμήζεθε θαηά 2.571.156 € (Γεκφζηα Γαπάλε) ιφγσ ηεο αλαθαηαλνκήο ησλ 

πφξσλ ηνπ Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζε ηνπ ΑΠ1. πλεπψο, απμάλεηαη αληίζηνηρα θαη ν 

ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε (F100) γηα ην 2023, αλεξρφκελνο απφ 

60.618.839 € ζε 63.189.995 €. 

 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4: «Αλάπηπμε – εθζπγρξνληζκφο – ζπκπιήξσζε 

ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε». 

 

1. Γείθηεο: «πλνιηθό κήθνο λέσλ δξόκσλ», κε θσδηθφ C013. 

Σηκή ζηόρνο 2023: 26 ρικ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλαθέξεηαη ζε πξάμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θαηεγνξίεο 

παξέκβαζεο κε θσδηθφ 31 θαη 36. 

Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε ππνινγίζζεθε κε βάζε ην θφζηνο νκνεηδψλ 

παξεκβάζεσλ (εζληθήο θαη επαξρηαθήο νδνπνηίαο), νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ θαηά 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, θαζψο θαη απφ επίζεκα ζηνηρεία 

θαηαζθεπαζηηθψλ θνξέσλ, ζε εζληθφ επίπεδν, ιακβάλνληαο ππφςε κέζν εηήζην 

πιεζσξηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 2,5%. Κε βάζε απηέο ηηο παξακέηξνπο θαη ηα ηδηαίηεξα 

γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, θαζψο θαη ην κέζν 

κνλαδηαίν θφζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε θαηαζθεπή λένπ νδηθνχ δηθηχνπ, θζάλεη ζηα 

1,25 εθαη €, έρνληαο ππνινγίζεη θαη ηηο ζρεηηθέο εθπηψζεηο. Ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνλ εθηηκψκελν πιεζσξηζκφ, ηφηε ην κέζν θφζηνο αλά ρικ. θζάλεη πεξίπνπ ηα 

1,52 εθαη €. Κε απηά ηα δεδνκέλα, ην πνζφ ησλ 39.955.875 Δπξψ (θνηλνηηθή 

ζπλδξνκή θαη εζληθή ζπκκεηνρή), φπσο δηακνξθψζεθε κεηά ηελ απψιεηα ηνπ 

Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζεο ηνπ ΑΠ4, θαηά ηελ παξνχζα 3ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην πξναλαθεξζέλ κέζν κνλαδηαίν θφζηνο, αληηζηνηρεί ζε 26 ρικ 

νδηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε ζπλδέεηαη κε ηελ θαηεγνξία 

παξέκβαζεο κε θσδηθφ 31 θαιχπηνληαο ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο, αιιά θαη κε ηελ θαηεγνξία 
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παξέκβαζεο κε θσδηθφ 36, θαιχπηνληαο ην 57% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο. 

Οη εθηηκήζεηο απηέο κπνξεί λα κελ επηθπξσζνχλ, αλ απνδεηρζνχλ ιαλζαζκέλεο νη 

αθφινπζεο ππνζέζεηο. 

 Θα επηηεπρζνχλ νη αλακελφκελεο εθπηψζεηο ζηηο αληίζηνηρεο δηαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 Οη πξνγξακκαηηδφκελεο παξεκβάζεηο, σο πξνο ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο, ζα ζπλάδνπλ κε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Κεηαθνξψλ, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΔΠΑ 2014-2020. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ζηφρν κε νξφζεκν ην 2018, ε νπνία είρε πξνζδηνξηζζεί ζε 

7 ρικ, εθηηκήζεθε κε βάζε ηε δπλαηφηεηα σξίκαλζεο ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, 

νξηζκέλα απφ ηα νπνία πξνεηνηκάζζεθαλ ήδε ζην πιαίζην ηεο πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 θαη έρνπλ ήδε εληαρζεί θαη πινπνηνχληαη 

ζην ΔΠ. Κε βάζε δε ηα ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο θαηά ην ηέινο 

ηνπ έηνπο 2018, παξά ηνπ φηη είρε πινπνηεζεί κεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

αληίζηνηρσλ έξγσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ ελ ιφγσ δείθηε, δελ είρε νινθιεξσζεί 

πιήξσο, νχηε ηκήκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη έηζη ν ζηφρνο ηνπ δείθηε δελ 

επηηεχρζεθε. 

 

2. Γείθηεο: «πλνιηθό κήθνο αλαθαηαζθεπαζκέλσλ ή αλαβαζκηζκέλσλ 

δξόκσλ», κε θσδηθφ CO14. 

Σηκή ζηόρνο 2023: 30 ρηιηόκεηξα. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ πξάμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

θαηεγνξία παξέκβαζεο κε θσδηθφ 34, δεζκεχνληαο ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο, αιιά θαη κε ηελ θαηεγνξία παξέκβαζεο κε θσδηθφ 36, δεζκεχνληαο ην 43% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 

Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε ππνινγίζζεθε κε βάζε ην θφζηνο νκνεηδψλ 

παξεκβάζεσλ (εζληθήο θαη επαξρηαθήο νδνπνηίαο), νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ θαηά 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, ιακβάλνληαο ππφςε κέζν εηήζην 

πιεζσξηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 2,5%. Κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ηφζν ηεο 

πξνεγνχκελεο, φζν θαη ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ην κέζν κνλαδηαίν θφζηνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε αλαβάζκηζε νδηθνχ δηθηχνπ θζάλεη ηα 750.000 €, έρνληαο 

ππνινγίζεη θαη ηηο ζρεηηθέο εθπηψζεηο. Ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ εθηηκψκελν 

πιεζσξηζκφ, ηφηε ην κέζν θφζηνο θζάλεη πεξίπνπ ηηο 892.000 €. Ωο εθ ηνχηνπ, ην 

πνζφ ησλ 23.211.250 Δπξψ (θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαη εζληθή ζπκκεηνρή), φπσο 

δηακνξθψζεθε κεηά ηε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ4, ιφγσ ηεο απψιεηαο 

ηνπ Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζήο ηνπ, θαηά ηελ παξνχζα 3ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, 
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ιακβάλνληαο ππ’ φςε ην πξναλαθεξζέλ κέζν θφζηνο, αληηζηνηρεί ζε 30 ρικ 

νδηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζπλδέεηαη 

κε ηελ θαηεγνξία παξέκβαζεο κε θσδηθφ 34 θαη θαιχπηεη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο, ελψ δεζκεχεη θαη ην 

43% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο κε θσδηθφ 36. 

Οη εθηηκήζεηο απηέο κπνξεί λα κελ επηθπξσζνχλ, αλ απνδεηρζνχλ ιαλζαζκέλεο νη 

αθφινπζεο ππνζέζεηο. 

 Θα επηηεπρζνχλ νη αλακελφκελεο εθπηψζεηο ζηηο αληίζηνηρεο δηαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 Οη πξνγξακκαηηδφκελεο παξεκβάζεηο ζα ζπλάδνπλ κε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή 

Κεηαθνξψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΔΠΑ 2014-2020. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ζηφρν κε νξφζεκν ην 2018, ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζζεί ζε 

9 ρικ, ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ηερληθήο θαη δηνηθεηηθήο σξίκαλζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ έξγσλ, εθηηκήζεθε κε βάζε ηε δπλαηφηεηα σξίκαλζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

έξγσλ, νξηζκέλα απφ ηα νπνία πξνεηνηκάζζεθαλ ήδε ζην πιαίζην ηεο 

πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 θαη έρνπλ ήδε εληαρζεί θαη 

πινπνηνχληαη ζην ΔΠ. Κε βάζε δε ηα ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο 

θαηά ην ηέινο ηνπ έηνπο 2018, παξά ηνπ φηη είρε πινπνηεζεί κεγάιν κέξνο ησλ 

εξγαζηψλ ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ ελ ιφγσ δείθηε, δελ είρε 

νινθιεξσζεί πιήξσο, νχηε ηκήκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη έηζη ν ζηφρνο ηνπ δείθηε 

δελ επηηεχρζεθε. 

 

3. Γείθηεο: «Πνζό πηζηνπνηεκέλσλ Γαπαλώλ», κε θσδηθφ F100. 

Σηκή ζηόρνο 2018: 18.050.000 Δπξώ. 

Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ νηθνλνκηθνχ δείθηε κε νξφζεκν ην 2018, φπσο δηακνξθψζεθε 

θαηά ηε 2ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ, αλέξρεηαη ζε 18.050.000 € πηζηνπνηεκέλεο 

δαπάλεο, κεησκέλε θαηά 9,75% ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζηνρνζέηεζε. Ζ κείσζε 

απηή ηεο ηηκήο ζηφρν γηα ην 2018, πξνέθπςε κε βάζε ηε κεζνδνινγία αθαίξεζεο 

ησλ αξρηθψλ πξνθαηαβνιψλ θαη ησλ εηήζησλ πξνρξεκαηνδνηήζεσλ, θαζψο επίζεο 

θαη κε ηε κεζνδνινγία ρξνληζκνχ, «θεξδηζκέλνπ ρξφλνπ» κε ηελ έληαμε 

«κεηαθεξφκελσλ» θαη «ηκεκαηνπνηεκέλσλ» (phased) πξάμεσλ. Ζ κεζνδνινγία 

απηή έρεη πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζην πξφζζεην έγγξαθν «Αηηηνιφγεζεο ηεο 

Πξφηαζεο Αλαζεψξεζεο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο», ην νπνίν ζπλφδεπε ηελ 2ε 

Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ πξάμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, ελψ ηδηαίηεξε εζηίαζε γηα 

δεκηνπξγία δαπαλψλ ζεκεηψλεηαη ζε θαηεγνξίεο παξέκβαζεο θαη πξάμεσλ, νη 
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νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ δείθηεο ηνπ πιαηζίνπ επίδνζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δίλαη δε, 

νηθνλνκηθφο δείθηεο θαη είλαη απφ ηνπο πιένλ αμηφπηζηνο θαη αλακθηζβήηεηνπο 

δείθηεο απνηειέζκαηνο πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο. Θαη απηφ επεηδή νη δαπάλεο πηζηνπνηνχληαη απφ ηα αξκφδηα 

Όξγαλα θαη αξρέο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Κε απηά σο δεδνκέλα, ε ηηκή ηνπ δείθηε αληηπξνζσπεχεη ην 26,6% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θαη αλαθέξεηαη ζε δεκφζηα δαπάλε 

(θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαη εζληθή ζπκκεηνρή). 

Οη δαπάλεο απηέο πξνέξρνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ πινπνίεζε θαη 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ φισλ ησλ δεηθηψλ εθξνήο κέρξη θαη ην 2018, φπσο 

αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα ησλ δεηθηψλ ηνπ πιαηζίνπ επίδνζεο, κε 

δεδνκέλν φηη απηέο θαιχπηνπλ ην 93,01% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο. 

 

Κε βάζε δε ηα ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο θαη ηα 

αληίζηνηρα αηηήκαηα πιεξσκήο νη πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο ηνπ ΑΠ4, κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2018 ππεξθάιπςαλ ην ζηφρν ηνπ δείθηε κε νξφζεκν ηνπ έηνο 2018, θαηά 

55%. 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο 3εο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΠ4 

κεηψζεθε θαηά 4.544.125 € (Γεκφζηα Γαπάλε) ιφγσ ηεο απψιεηαο ησλ πφξσλ ηνπ 

Απνζεκαηηθνχ Δπίδνζήο ηνπ, σο απνηέιεζκα ηεο κε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ δχν εθ 

ησλ ηξηψλ δεηθηψλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο κε νξφζεκν ην 2018. πλεπψο, 

κεηψλεηαη αληίζηνηρα θαη ν ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε (F100) γηα ην 2023, 

αλεξρφκελνο απφ 72.461.250 € ζε 67.917.125 €. 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 2: Πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ επηινγήο (θξηηήξηα θαη 

κεζνδνινγία) ησλ δεηθηώλ εθξνώλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπηδόζεσλ (κε βάζε ηνπο 

νπνίνπο ζα επαλεμεηαζηνύλ νη επηδόζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ζρεηηθήο εμήγεζεο γηα ηε κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη νη πξάμεηο πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηνπο εθηηκώκελνπο ζηόρνπο θαη νξόζεκα (θαιύπηνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 

/Πξνηεξαηόηεηα) 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: «Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο (ηδηαίηεξα ησλ ΚΚΔ), 

κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε 

ηεο πεξηθεξεηαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο». 

 

1. Γείθηεο: «Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ επηρνξεγήζεηο». 

Γείθηεο εθξνψλ, κε θσδηθφ CO02. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, πέξαλ ηνπ φηη είλαη θνηλφο δείθηεο εθξνψλ ΔΣΠΑ, 

επηιέρζεθε κε βαζηθφ θξηηήξην φηη πξνζδηνξίδεη θαη αληαπνθξίλεηαη ζηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο γηα άκεζε ελίζρπζε, κέζσ επηρνξήγεζεο, 

πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δειαδή ζηελ ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο, έηζη ψζηε λα ζπλδεζεί ε εμέηαζε ησλ επηδφζεσλ κε ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. 

Κε βάζε δε, ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Θαηεγνξηψλ Παξέκβαζεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνλ δείθηε, ην κεξίδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξάμεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζην δείθηε αλέξρεηαη ζην 53,68% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ ν δείθηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δξάζεσλ 

ζπκβάιιεη θαηά ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ δεηθηνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 

 

2. Γείθηεο: «Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ κε απόθαζε ρνξήγεζεο επηκέξνπο 

ελίζρπζεο (ύλδεζε κε CO02)». Γείθηεο βαζηθνχ ζηαδίνπ πινπνίεζεο, κε 

θσδηθφ Θ281. 

Δπίζεο, ν δείθηεο απηνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ πινπνίεζεο επηιέρζεθε κε 

βαζηθφ θξηηήξην, φηη νη επηρεηξήζεηο κε απνθάζεηο επηρνξήγεζεο, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηνλ δείθηε εθξνψλ CO02 πξνζδηνξίδνπλ / θαζνξίδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θπζηθή επηηεπμηκφηεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θαη 

είλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ Άμνλα 
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Πξνηεξαηφηεηαο, έζησ γηα ηελ πξννπηηθή επίηεπμεο ηεο ηηκήο ζηφρν ηνπ δείθηε 

CO02 ην έηνο 2023. Παξάιιεια, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη νη πηζηνπνηεκέλεο 

δαπάλεο γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο εμαξηψληαη απφ πνιινχο εμσγελείο παξάγνληεο, 

ηδίσο απφ ηελ εθάζηνηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ ΚΚΔ, νη απνθάζεηο 

επηρνξήγεζεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνξεία, αιιά θαη ηελ πξννπηηθή πινπνίεζεο ηνπ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ζε έλα κέζν-βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα, δεδνκέλεο θαη ηεο 

κεδεληθήο  ηηκήο ζηφρνπ κε νξφζεκν ην 2018 ηνπ, απφιπηα ζπλδεφκελνπ δείθηε 

ζην Πιαηζίνπ Δπίδνζεο, CO02. 

 

3. Γείθηεο: «Πνζό πηζηνπνηεκέλσλ Γαπαλώλ». Οηθνλνκηθφο Γείθηεο, κε 

θσδηθφ F100. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, είλαη απφ ηνπο πιένλ αμηφπηζηνπο θαη αλακθηζβήηεηνπο 

δείθηεο ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, κε δεδνκέλν φηη νη δαπάλεο έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα θαη αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2Α: «Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ – ελεξγφο θνηλσληθή ελζσκάησζε». 

 

1. Γείθηεο: «Άηνκα πνπ απνδεζκεύνληαη από ηε θξνληίδα εμαξηώκελσλ 

αηόκσλ», κε θσδηθφ 10501   

Κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2Α είλαη ε 

δξάζε ηεο Δλαξκφληζεο Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο, ε νπνία δεζκεχεη 

ην 15,56% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ2Α, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ ηεο Πεξηθέξεηαο, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ησλ γπλαηθψλ νη 

νπνίεο είλαη, αθ’ ελφο ρακεινχ αηνκηθνχ ή/θαη νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, αθ’ 

εηέξνπ επηθνξηηζκέλεο κε ηε θξνληίδα εμαξηψκελσλ αηφκσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη 

παξεκβάζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε απηφλ ηνλ δείθηε είλαη απφιπηα ζπλαθείο κε 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 

Δπίζεο, ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξάζεσλ πνπ ζπκβάινπλ ζηνλ ελ ιφγσ 

δείθηε, αληηπξνζσπεχεη ην 29,7% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ θαη Θαηεγνξηψλ Παξέκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο 

δείθηεο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 

 

2. Γείθηεο: «Αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ δνκώλ» κε θσδηθφ 05502   

Ιακβάλνληαο ππ’ φςε, αθ’ ελφο ηνλ ζεκαληηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ δεζκεχεηαη 

απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά, ηφζν ζηνλ Άμνλα 
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Πξνηεξαηφηεηαο (21,4%), φζν θαη σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ 

Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ θαη Θαηεγνξηψλ Παξέκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 

δείθηεο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο (40,8%), αθ’ εηέξνπ ηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο 

πνπ θαινχληαη λα θαιχςνπλ νη πξνγξακκαηηδφκελεο δνκέο ζε ηνπηθφ, αιιά θαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζην 

Πιαίζην Δπίδνζεο ηνπ ΔΠ. Δπηπξφζζεηα ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε σο δείθηε Πιαηζίνπ Δπίδνζεο, αλαθέξεηαη ε ζχλδεζή ηνπ κε 

ηηο ηέζζεξεηο (4) απφ ηηο νθηψ (8) Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΑΠ2Α, γεγνλφο 

πνπ αληηπξνζσπεχεη, ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ ζπλνιηθή πξφνδν 

πινπνίεζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 

 

3. Γείθηεο: Αξηζκόο ρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ επσθεινύληαη από 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο κε θσδηθφ 11501   

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο επειέγε λα ζπκκεηάζρεη ζην Πιαίζην Δπίδνζεο, θπξίσο 

ιφγσ ηεο εκπξνζζνβαξνχο ελεξγνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο αληίζηνηρεο δξάζεο, 

θαζψο επίζεο θαη κε δεδνκέλν φηη ν δηαηηζέκελνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ ελ ιφγσ 

δξάζε αλέξρεηαη ζην 7,2% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Δπελδπηηθψλ 

Πξνηεξαηνηήησλ θαη Θαηεγνξηψλ Παξέκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε δείθηεο ηνπ 

Πιαηζίνπ Δπίδνζεο θαη ζπκβάιινπλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ γηα 

ηελ θάιπςε πάλσ ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ2Α, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε 

δείθηεο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο.  

 

4. Γείθηεο: Αξηζκόο Σνπηθώλ Οκάδσλ Τγείαο (TOMY) πνπ ιεηηνπξγνύλ κε 

θσδηθφ 11203 

Ζ επηινγή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζην Πιαίζην Δπίδνζεο 

ζρεηίδεηαη κε δχν παξακέηξνπο. Ζ πξψηε παξάκεηξνο είλαη ην ζεκαληηθφ κέγεζνο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε (ην 

11,67% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ2Α θαη ην 22,3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ΑΠ2Α πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο δείθηεο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο) θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα θάιπςε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα κε δείθηεο ηνπ πιαηζίνπ επίδνζεο, θαηά ηνπιάρηζηνλ 

50%. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο αλαθέξεηαη ζην πξνρσξεκέλν επίπεδν σξηκφηεηαο 

ησλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα εληαρζνχλ ζην ΔΠ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ 

ελίζρπζε ιεηηνπξγνπζψλ Σνπηθψλ Οκάδσλ Τγείαο ζηελ Πεξηθέξεηα.  
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5. Γείθηεο: «Πνζό πηζηνπνηεκέλσλ Γαπαλώλ», κε θσδηθφ F100. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, είλαη απφ ηνπο πιένλ αμηφπηζηνπο θαη αλακθηζβήηεηνπο 

δείθηεο ηεο απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο, κε δεδνκέλν φηη νη δαπάλεο έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα θαη αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2Β: «Τπνδνκέο ππνζηήξημεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ». 

 

1. Γείθηεο: «Πιεζπζκόο πνπ θαιύπηεηαη από βειηησκέλεο ππεξεζίεο 

πγείαο». Γείθηεο Δθξνψλ, κε θσδηθφ CO36. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, πέξαλ ηνπ φηη είλαη θνηλφο δείθηεο εθξνψλ γηα ην ΔΣΠΑ, 

επηιέρζεθε κε βαζηθφ θξηηήξην φηη, αθ’ ελφο πξνζδηνξίδεηαη απφ πξάμεηο νη νπνίεο 

δεζκεχνπλ ην 19,6% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, αθ’ εηέξνπ 

θαη θαη’ αθνινπζία, πξνζδηνξίδεη θαη αληαπνθξίλεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, γηα αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηζηφ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη γηα 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Κε βάζε δε, ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ δείθηε, ην κεξίδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξάμεσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην δείθηε ζπκβάιεη θαηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ γηα θάιπςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα κε δείθηεο, θαηά ηνπιάρηζηνλ 

50%. 

 

2. Γείθηεο: «Γπλακηθόηεηα ησλ ππνδνκώλ παηδηθήο θξνληίδαο ή 

εθπαίδεπζεο πνπ εληζρύνληαη». Γείθηεο Δθξνψλ, κε θσδηθφ CO35. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, πέξαλ ηνπ φηη είλαη θνηλφο δείθηεο εθξνψλ γηα ην ΔΣΠΑ, 

επηιέρζεθε κε βαζηθφ θξηηήξην φηη, αθ’ ελφο πξνζδηνξίδεηαη απφ πξάμεηο, νη νπνίεο 

δεζκεχνπλ ην 43,16 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, αθ’ εηέξνπ 

θαη θαη’ αθνινπζία πξνζδηνξίδεη θαη αληαπνθξίλεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, γηα αλαβάζκηζε ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Κε βάζε δε, ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Θαηεγνξηψλ Παξέκβαζεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνλ δείθηε, ην κεξίδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξάμεσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην δείθηε, ζπκβάιεη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ γηα θάιπςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα κε δείθηεο, θαηά ηνπιάρηζηνλ 

50%. 
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3. Γείθηεο: «Πνζό πηζηνπνηεκέλσλ Γαπαλώλ». Οηθνλνκηθφο Γείθηεο, κε 

θσδηθφ F100. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, είλαη απφ ηνπο πιένλ αμηφπηζηνπο θαη αλακθηζβήηεηνπο 

δείθηεο ηεο απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο, κε δεδνκέλν φηη νη δαπάλεο έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα θαη αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 3: «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - κεηάβαζε ζε κηα 

νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ». 

 

1. Γείθηεο: «Πξόζζεηνο πιεζπζκόο πνπ εμππεξεηείηαη από βειηησκέλε 

παξνρή λεξνύ», κε θσδηθφ CO18. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο επηιέρζεθε, πέξαλ ηνπ φηη απνηειεί Θνηλφ δείθηε εθξνψλ, 

κε βαζηθφ θξηηήξην φηη πξνζδηνξίδεη θαη αληαπνθξίλεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο γηα νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πεξί ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Θεθηεκέλνπ. Έηζη, ζπλδέεηαη ε εμέηαζε ησλ 

επηδφζεσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηνπ. 

Κε βάζε δε, ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Θαηεγνξηψλ Παξέκβαζεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνλ δείθηε θαη ην κεξίδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξάμεσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην δείθηε, απηφο ζπκβάιεη θαηά ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ γηα θάιπςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο κε δείθηεο, 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 50%. πγθεθξηκέλα, ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

δξάζεσλ πνπ ζπκβάινπλ ζηνλ ελ ιφγσ δείθηε, αληηπξνζσπεχεη ην 47,3% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ θαη Θαηεγνξηψλ 

Παξέκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο δείθηεο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο.  

 

2. Γείθηεο: «Αύμεζε ηνπ αλακελόκελνπ αξηζκνύ επηζθέςεσλ ζε 

εληζρπόκελεο ηνπνζεζίεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

πόινπο έιμεο επηζθεπηώλ», κε θσδηθφ C009. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο επηιέρζεθε κε βαζηθφ θξηηήξην φηη πξνζδηνξίδεη θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, 

γηα αλάδεημε θαη αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Παξάιιεια, ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ Πεξηθεξεηαθή 

ηξαηεγηθή «Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο», φηαλ έλαο απφ ηνπο ππιψλεο ηεο είλαη ε 
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ζχλδεζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη 

πνιηηηζκφ, άκεζα ζπλδεφκελνη απηνί νη ηνκείο κε ηνλ θεληξηθφ ππιψλα ηεο 

πεξηθεξεηαθήο RIS3 πνπ είλαη ν αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο. 

Κε βάζε δε ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Θαηεγνξηψλ Παξέκβαζεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνλ δείθηε θαη ην κεξίδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξάμεσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην δείθηε ζπκβάιεη θαηά έλα ζεκαληηθφ βαζκφ (52,6%) ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα θάιπςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 

κε δείθηεο, ηνπιάρηζηνλ θαηά 50%. 

 

3. Γείθηεο: «Πνζό πηζηνπνηεκέλσλ Γαπαλώλ», κε θσδηθφ F100. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, είλαη απφ ηνπο πιένλ αμηφπηζηνπο θαη αλακθηζβήηεηνπο 

δείθηεο ηεο απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο, κε δεδνκέλν φηη νη δαπάλεο έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα θαη αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4: «Αλάπηπμε – εθζπγρξνληζκφο – ζπκπιήξσζε 

ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε». 

 

1. Γείθηεο: «πλνιηθό κήθνο λέσλ δξόκσλ», κε θσδηθφ C013. 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, εθηφο ηνπ φηη απνηειεί Θνηλφ δείθηε εθξνψλ, 

έγηλε κε βαζηθφ θξηηήξην φηη αληηζηνηρεί ζε πξάμεηο πνπ αλήθνπλ ζε Θαηεγνξίεο 

Παξέκβαζεο, νη νπνίεο δεζκεχνπλ ην 58,8% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

Θαηεγνξηψλ Παξέκβαζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ δείθηε θαη ην κεξίδην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξάμεσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην δείθηε ζπκβάιεη θαηά έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα θάιπςε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θαηά 50%. Παξάιιεια, ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, πξνζδηνξίδεη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο θαηεπζχλζεηο ησλ 

ζηφρσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 

 

2. Γείθηεο: «πλνιηθό κήθνο αλαθαηαζθεπαζκέλσλ ή αλαβαζκηζκέλσλ 

δξόκσλ», κε θσδηθφ CO14. 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε έγηλε, εθηφο ηνπ φηη απνηειεί Θνηλφ δείθηε 

εθξνψλ, κε βαζηθφ θξηηήξην φηη αληηζηνηρεί ζε πξάμεηο πνπ αλήθνπλ ζε Θαηεγνξίεο 

Παξέκβαζεο, νη νπνίεο δεζκεχνπλ ην 34,2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ 

ιφγσ Θαηεγνξηψλ Παξέκβαζεο (034 θαη 036) πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ δείθηε, ην 
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κεξίδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξάμεσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην δείθηε ζπκβάιεη 

θαηά έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα θάιπςε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θαηά 50%. Παξάιιεια, ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, πξνζδηνξίδεη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο θαηεπζχλζεηο ησλ 

ζηφρσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 

 

3. Γείθηεο: «Πνζό πηζηνπνηεκέλσλ Γαπαλώλ», κε θσδηθφ F100. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, είλαη απφ ηνπο πιένλ αμηφπηζηνπο θαη αλακθηζβήηεηνπο 

δείθηεο ηεο απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο, κε δεδνκέλν φηη νη δαπάλεο έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα θαη αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 


