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1. ΔΗΠΑΓΩΓΖ 

Ζ παξνύζα πξόηαζε Αλαζεώξεζεο ηνπ ΔΠ «Πεινπόλλεζνο» έρεη σο θπξίαξρν ζηόρν ηελ 

αλαγθαία αλαθαηαλνκή ησλ πόξσλ ηνπ ΔΣΠΑ, κεηαμύ ησλ Αμόλσλ Πξνηεξαηόηεηαο θαη θαη’ 

αθνινπζία κεηαμύ Θεκαηηθώλ ηόρσλ, Δπελδπηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ θαη Θαηεγνξηώλ 

Παξέκβαζεο. Ζ πξναλαθεξόκελε αλαγθαηόηεηα αλαθαηαλνκήο ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη από ηνπο ηέζζεξεηο βαζηθνύο Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο ηνπ ΔΠ (εθηόο Σερληθήο Βνήζεηαο), νη νπνίνη ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΔΣΠΑ 

θαη ζηνπο νπνίνπο επηκεξίζζεθε, θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ΔΠ, ην απνζεκαηηθό επίδνζεο ηνπ ΔΠ, 

σο πξνο ηνπο πόξνπο ηνπ ΔΣΠΑ, ζηνπο δύν (ΑΠ2Β θαη ΑΠ3) επεηεύρζεζαλ όινη νη ζηόρνη ηνπ 

Πιαηζίνπ Δπίδνζεο ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη γηα δηαηήξεζε ζε απηνύο ην κέξνο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο πνπ αθνξά ζην απνζεκαηηθό επίδνζεο. Αληίζεηα, ζηνπο άιινπο δύν (ΑΠ1 

θαη ΑΠ4) δελ επεηεύρζεζαλ όινη νη ζηόρνη ηνπ πιαηζίνπ επίδνζεο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη 

δπλαηόλ λα παξακείλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθό επίδνζεο ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ Αμόλσλ Πξνηεξαηόηεηαο. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ κνλαδηθό θύξην Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΘΣ 

(ΑΠ2Α), εθηόο Σερληθήο Βνήζεηαο, νη ζηόρνη ηνπ πιαηζίνπ επίδνζεο επεηεύρζεζαλ θαη έηζη ν 

ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο δηαηεξεί ηνλ αξρηθό ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ. 

Ωο εθ ηνύησλ, ην απνζεκαηηθό επίδνζεο πνπ αλαινγεί ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 1 θαη 4, ζα 

πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ζηνπο δύν άιινπο Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 2Β θαη 3, κε ηελ θαηάιιειε 

ηξνπνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ πηλάθσλ ηνπ ΔΠ θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο 

ζηηο ηηκέο ζηόρνπο ησλ δεηθηώλ εθξνώλ θαη απνηειέζκαηνο, εθ’ όζνλ απαηηείηαη, όπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Θαλνληζκό (ΔΔ) 1303/2013, άξζξν 30, παξ. 3. 

ην πιαίζην ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Δλσζηαθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο, πξνζδηόξηζε ην ηερληθό πιαίζην γηα ηελ 3ε αλαζεώξεζε ησλ ΔΠ κε ηo ππ’ αξηζ. πξ. 

80219 - 31/07/2019 έγγξαθό κε ζέκα «Οδεγίεο γηα ηελ αλαζεώξεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ 

Πξνγξακκάησλ 2014-2020 ζην πιαίζην ηεο θαηαλνκήο ηνπ απνζεκαηηθνύ επίδνζεο». 

 

ηνλ Πίλαθα A πνπ αθνινπζεί απνηππώλεηαη ε εηθόλα ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ πιάλνπ ηνπ ηζρύνληνο 

(εγθεθξηκέλνπ ηνλ Γεθέκβξην 2018) ΔΠ «Πεινπόλλεζνο». 
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ" 2014-2020 

ΠΙΝΑΚΑ A 

ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ/ΙΧΤΟΤΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, Θ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Ε ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΔΕΣ ΑΠ/Θ/ΕΠ 
AΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ/ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ/ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΣΠΑ ΕΚΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 
Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 
Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 

ΕΣΠΑ ΑΠ01 

ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΣΗ ΕΛΚΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ 
ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΣΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΣΑΒΑΗ ΣΗΝ 
ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

32.800.000 41.000.000 20,15% 0 0 0,00% 32.800.000 41.000.000 14,41% 

ΕΣΠΑ Θ. 1 Ενίςχυςη τησ ζρευνασ, τησ τεχνολογικήσ ανάπτυξησ και τησ καινοτομίασ 4.800.000 6.000.000 2,95% 0 0 0,00% 4.800.000 6.000.000 2,11% 

ΕΣΠΑ 1.a 
Ενίςχυςθ υποδομϊν ζρευνασ και καινοτομίασ και ικανοτιτων ανάπτυξθσ 
αριςτείασ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ και προϊκθςθ κζντρων 
ικανότθτασ, ιδίωσ των κζντρων ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ 

1.500.000 1.875.000 0,92% 0 0 0,00% 1.500.000 1.875.000 0,66% 

ΕΣΠΑ 1.b 

Προαγωγι επιχειρθματικϊν επενδφςεων ςτθν ζρευνα και καινοτομία, 
ανάπτυξθ δεςμϊν και ςυνεργειϊν μεταξφ επιχειριςεων, κζντρων ζρευνασ 
και ανάπτυξθσ και του τομζα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ιδίωσ μζςω τθσ 
προαγωγισ επενδφςεων ςτθν ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, ςτθ 
μεταφορά τεχνολογίασ, ςτθν κοινωνικι καινοτομία, ςτθν οικολογικι 
καινοτομία, ςτισ εφαρμογζσ παροχισ δθμόςιων υπθρεςιϊν, ςτθν 
ενκάρρυνςθ τθσ ηιτθςθσ, ςτθ δικτφωςθ, ςτα ςυμπλζγματα φορζων και ςτθν 
ανοιχτι καινοτομία μζςω ευφυοφσ εξειδίκευςθσ, κακϊσ και ςτιριξθ τθσ 
τεχνολογικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ, δοκιμαςτικϊν δράςεων, 
ενεργειϊν ζγκαιρθσ επικφρωςθσ προϊόντων, προθγμζνων ικανοτιτων 
παραγωγισ και πρϊτθσ παραγωγισ, ειδικά ςε βαςικζσ τεχνολογίεσ, και 
διάδοςθ των τεχνολογιϊν γενικισ εφαρμογισ 

3.300.000 4.125.000 2,03% 0 0 0,00% 3.300.000 4.125.000 1,45% 

ΕΣΠΑ Θ. 2 
Βελτίωςη τησ πρόςβαςησ, τησ χρήςησ και τησ ποιότητασ των τεχνολογιϊν 
των πληροφοριϊν και των επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) 

4.100.000 5.125.000 2,52% 0 0 0,00% 4.100.000 5.125.000 1,80% 

ΕΣΠΑ 2.b 
Ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν ΣΠΕ,  θλεκτρονικό εμπόριο και αφξθςθ 
τθσ ηιτθςθσ για ΣΠΕ 

1.500.000 1.875.000 0,92% 0 0 0,00% 1.500.000 1.875.000 0,66% 

ΕΣΠΑ 2.c 
Ενίςχυςθ των εφαρμογϊν ΣΠΕ ςτον τομζα τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, 
τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, τθσ θλεκτρονικισ ζνταξθσ, του θλεκτρονικοφ 
πολιτιςμοφ και τθσ θλεκτρονικισ υγείασ 

2.600.000 3.250.000 1,60% 0 0 0,00% 2.600.000 3.250.000 1,14% 

ΕΣΠΑ Θ. 3 
Βελτίωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των μικρομεςαίων επιχειρήςεων και 
του γεωργικοφ τομζα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομζα τησ αλιείασ και τησ 
υδατοκαλλιζργειασ (για το ΕΤΘΑ) 

23.900.000 29.875.000 14,68% 0 0 0,00% 23.900.000 29.875.000 10,50% 

ΕΣΠΑ 3.a 
Προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ τθσ 
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ 
νζων επιχειριςεων, μεταξφ άλλων μζςω φυτωρίων επιχειριςεων 

15.000.000 18.750.000 9,21% 0 0 0,00% 15.000.000 18.750.000 6,59% 

ΕΣΠΑ 3.c 
τιριξθ τθσ δθμιουργίασ και τθσ επζκταςθσ προθγμζνων ικανοτιτων για τθν 
ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν· 

5.600.000 7.000.000 3,44% 0 0 0,00% 5.600.000 7.000.000 2,46% 

ΕΣΠΑ 3.d 
τιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, 
εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ, και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ 
καινοτομίασ· 

3.300.000 4.125.000 2,03% 0 0 0,00% 3.300.000 4.125.000 1,45% 
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ" 2014-2020 

ΠΙΝΑΚΑ A 

ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ/ΙΧΤΟΤΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, Θ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Ε ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΔΕΣ ΑΠ/Θ/ΕΠ 
AΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ/ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ/ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΣΠΑ ΕΚΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 
Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 
Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 

ΕΚΣ ΑΠ2Α 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ - 
ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΜΑΣΩΗ 

0 0 0,00% 63.658.152 79.572.690 98,21% 63.658.152 79.572.690 27,97% 

ΕΚΣ Θ. 8 
Προϊθηςη τησ διατηρήςιμησ και ποιοτικήσ απαςχόληςησ και ςτήριξη τησ 
κινητικότητασ του εργατικοφ δυναμικοφ 

0 0 0,00% 4.139.685 5.174.606 6,39% 4.139.685 5.174.606 1,82% 

ΕΚΣ 8.iii 
 Αυτοαπαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, 
και ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων   0 0,00% 640.000 800.000 0,99% 640.000 800.000 0,28% 

ΕΚΣ 8.v 
Προςαρμογι των εργαηομζνων, των επιχειριςεων και των επιχειρθματιϊν 
ςτισ αλλαγζσ.   0 0,00% 3.499.685 4.374.606 5,40% 3.499.685 4.374.606 1,54% 

ΕΚΣ Θ. 9 
Προϊθηςη τησ κοινωνικήσ ζνταξησ και καταπολζμηςη τησ φτϊχειασ και 
κάθε διάκριςησ 

0 0 0,00% 59.518.467 74.398.084 91,83% 59.518.467 74.398.084 26,15% 

ΕΚΣ 9.i 
Ενεργθτικι ζνταξθ, μεταξφ άλλων και με ςκοπό τθν προϊκθςθ των ίςων 
ευκαιριϊν και τθσ δραςτιριασ ςυμμετοχισ και τθ βελτίωςθ των 
δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ 

  0 0,00% 15.200.000 19.000.000 23,45% 15.200.000 19.000.000 6,68% 

ΕΚΣ 9.ii 
Κοινωνικοοικονομικι ζνταξθ περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων, όπωσ οι 
Ρομά   0 0,00% 5.600.000 7.000.000 8,64% 5.600.000 7.000.000 2,46% 

ΕΚΣ 9.iii Καταπολζμθςθ κάκε μορφισ διακρίςεων και προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν   0 0,00% 10.000.000 12.500.000 15,43% 10.000.000 12.500.000 4,39% 

ΕΚΣ 9.iv 
Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ 
ποιότθτασ υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν υγειονομικισ 
περίκαλψθσ και των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ 

  0 0,00% 20.918.467 26.148.084 32,27% 20.918.467 26.148.084 9,19% 

ΕΚΣ 9.v 
Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ και τθσ επαγγελματικισ 
ενςωμάτωςθσ ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ και τθν κοινωνικι και αλλθλζγγυο 
οικονομία ϊςτε να διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ 

  0 0,00% 2.800.000 3.500.000 4,32% 2.800.000 3.500.000 1,23% 

ΕΚΣ 9.vi τρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων·   0 0,00% 5.000.000 6.250.000 7,71% 5.000.000 6.250.000 2,20% 
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ" 2014-2020 

ΠΙΝΑΚΑ A 

ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ/ΙΧΤΟΤΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, Θ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Ε ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΔΕΣ ΑΠ/Θ/ΕΠ 
AΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ/ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ/ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΣΠΑ ΕΚΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 
Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 
Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 

ΕΣΠΑ ΑΠ2Β ΤΠΟΔΟΜΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 20.000.000 25.000.000 12,29% 0 0 0,00% 20.000.000 25.000.000 8,79% 

ΕΣΠΑ Θ. 9 
Προϊθηςη τησ κοινωνικήσ ζνταξησ και καταπολζμηςη τησ φτϊχειασ και 
κάθε διάκριςησ 

8.000.000 10.000.000 4,91% 0 0 0,00% 8.000.000 10.000.000 3,51% 

ΕΣΠΑ 9.a 

Επενδφςεισ ςτισ υποδομζσ υγείασ και τισ κοινωνικζσ υποδομζσ που 
ςυμβάλλουν ςτθν εκνικι, περιφερειακι και τοπικι ανάπτυξθ, μειϊνοντασ 
τισ ανιςότθτεσ όςον αφορά τθν κατάςταςθ ςτον τομζα τθσ υγείασ, 
προωκϊντασ τθν κοινωνικι ζνταξθ μζςω βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε 
υπθρεςίεσ κοινωνικοφ, πολιτιςτικοφ χαρακτιρα και υπθρεςίεσ αναψυχισ 
και τθ μετάβαςθ από τθν ιδρυματικι φροντίδα ςτθ φροντίδα τθσ κοινότθτασ 

3.700.000 4.625.000 2,27% 0 0 0,00% 3.700.000 4.625.000 1,63% 

ΕΣΠΑ 9.b 
Παροχι ςτιριξθσ για τθ φυςικι, οικονομικι και κοινωνικι αναηωογόνθςθ 
υποβακμιςμζνων κοινοτιτων εντόσ αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν 

1.500.000 1.875.000 0,92% 0 0 0,00% 1.500.000 1.875.000 0,66% 

ΕΣΠΑ 9.c Παροχι ςτιριξθσ για κοινωνικζσ επιχειριςεισ 800.000 1.000.000 0,49% 0 0 0,00% 800.000 1.000.000 0,35% 

ΕΣΠΑ 9.d 
Πραγματοποίθςθ επενδφςεων ςτο πλαίςιο ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ 
με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων 

2.000.000 2.500.000 1,23% 0 0 0,00% 2.000.000 2.500.000 0,88% 

ΕΣΠΑ Θ. 10 
Επζνδυςη ςτην εκπαίδευςη, την κατάρτιςη και την επαγγελματική 
κατάρτιςη για την απόκτηςη δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηςη 

12.000.000 15.000.000 7,37% 0 0 0,00% 12.000.000 15.000.000 5,27% 

ΕΣΠΑ 10 
Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν επαγγελματικι 
κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και τθ διά βίου μάκθςθ 

12.000.000 15.000.000 7,37% 0 0 0,00% 12.000.000 15.000.000 5,27% 

ΕΣΠΑ ΑΠ03 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΜΕΣΑΒΑΗ Ε ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

48.495.071 60.618.839 29,79% 0 0 0,00% 48.495.071 60.618.839 21,31% 

ΕΣΠΑ Θ. 4 
Υποςτήριξη τησ μετάβαςησ προσ μια οικονομία χαμηλϊν εκπομπϊν 
διοξειδίου του άνθρακα ςε όλουσ τουσ τομείσ 

6.000.000 7.500.000 3,69% 0 0 0,00% 6.000.000 7.500.000 2,64% 

ΕΣΠΑ 4.c 

τιριξθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τθσ ζξυπνθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ 
και τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ δθμόςιεσ υποδομζσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δθμόςιων κτθρίων, και ςτον τομζα τθσ 
ςτζγαςθσ· 

6.000.000 7.500.000 3,69% 0 0 0,00% 6.000.000 7.500.000 2,64% 
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ" 2014-2020 

ΠΙΝΑΚΑ A 

ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ/ΙΧΤΟΤΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, Θ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Ε ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΔΕΣ ΑΠ/Θ/ΕΠ 
AΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ/ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ/ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΣΠΑ ΕΚΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 
Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 
Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 

ΕΣΠΑ Θ. 5 
Προϊθηςη τησ προςαρμογήσ ςτην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριςη κινδφνων 

3.600.000 4.500.000 2,21% 0 0 0,00% 3.600.000 4.500.000 1,58% 

ΕΣΠΑ 5.a 
τιριξθ των επενδφςεων για προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι κακϊσ και 
των τεχνικϊν που βαςίηονται ςτο οικοςφςτθμα 

3.600.000 4.500.000 2,21% 0 0 0,00% 3.600.000 4.500.000 1,58% 

ΕΣΠΑ Θ. 6 
Διαφφλαξη και προςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊθηςη τησ 
αποδοτικότητασ των πόρων 

38.895.071 48.618.839 23,89% 0 0 0,00% 38.895.071 48.618.839 17,09% 

ΕΣΠΑ 6.a 

Επενδφςεισ ςτον τομζα των αποβλιτων, ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι 
απαιτιςεισ του περιβαλλοντικοφ κεκτθμζνου τθσ Ζνωςθσ και να 
αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ που ζχουν προςδιοριςκεί από τα κράτθ μζλθ 
για επενδφςεισ που υπερβαίνουν τισ εν λόγω απαιτιςεισ 

1.600.000 2.000.000 0,98% 0 0 0,00% 1.600.000 2.000.000 0,70% 

ΕΣΠΑ 6.b 

Επενδφςεισ ςτον τομζα των υδάτων, ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ 
του περιβαλλοντικοφ κεκτθμζνου τθσ Ζνωςθσ και να αντιμετωπιςτοφν οι 
ανάγκεσ που ζχουν προςδιοριςκεί από τα κράτθ μζλθ για επενδφςεισ που 
υπερβαίνουν τισ εν λόγω απαιτιςεισ 

14.000.000 17.500.000 8,60% 0 0 0,00% 14.000.000 17.500.000 6,15% 

ΕΣΠΑ 6.c 
Διατιρθςθ, προςταςία, προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ· 

13.100.000 16.375.000 8,05% 0 0 0,00% 13.100.000 16.375.000 5,76% 

ΕΣΠΑ 6.d 
Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και του εδάφουσ και 
προαγωγι των υπθρεςιϊν των οικοςυςτθμάτων μζςω και του δικτφου 
NATURA 2000 και των «πράςινων» υποδομϊν. 

1.500.000 1.875.000 0,92% 0 0 0,00% 1.500.000 1.875.000 0,66% 

ΕΣΠΑ 6.e 

Ανάλθψθ δράςθσ για τθ βελτίωςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθν 
ανάπλαςθ των πόλεων, τθν αναηωογόνθςθ και τθν απολφμανςθ των 
υποβακμιςμζνων περιβαλλοντικά εκτάςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
προσ αναςυγκρότθςθ περιοχϊν), τθ μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 
και τθν προϊκθςθ μζτρων για τον περιοριςμό του κορφβου 

8.695.071 10.868.839 5,34% 0 0 0,00% 8.695.071 10.868.839 3,82% 
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ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ" 2014-2020 

ΠΙΝΑΚΑ A 

ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ/ΙΧΤΟΤΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, Θ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Ε ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΔΕΣ ΑΠ/Θ/ΕΠ 
AΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ/ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ/ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΣΠΑ ΕΚΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 
Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 
Κοινοτική 
υνδρομή 

Δημόςια 
Δαπάνη 

% 

ΕΣΠΑ ΑΠ04 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ – ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

57.969.000 72.461.250 35,61% 0 0 0,00% 57.969.000 72.461.250 25,47% 

ΕΣΠΑ Θ. 7 
Προϊθηςη των βιϊςιμων μεταφορϊν και τησ άρςησ των προβλημάτων ςε 
βαςικζσ υποδομζσ δικτφων 

57.969.000 72.461.250 35,61% 0 0 0,00% 57.969.000 72.461.250 25,47% 

ΕΣΠΑ 7.b 
Ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ κινθτικότθτασ μζςω τθσ ςφνδεςθσ 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τισ υποδομζσ ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομζνων των πολυτροπικϊν κόμβων· 

57.169.000 71.461.250 35,12% 0 0 0,00% 57.169.000 71.461.250 25,12% 

ΕΣΠΑ 7.c 

Ανάπτυξθ και βελτίωςθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον και με χαμθλζσ 
εκπομπζσ άνκρακα ςυςτθμάτων μεταφορϊν (ςτα οποία περιλαμβάνονται 
και τα ςυςτιματα χαμθλοφ κορφβου), ςυμπεριλαμβανομζνων των 
εςωτερικϊν πλωτϊν οδϊν και των καλάςςιων μεταφορϊν, των λιμζνων, 
των πολυτροπικϊν ςυνδζςεων και των αερολιμενικϊν υποδομϊν, με ςκοπό 
τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ περιφερειακισ και τοπικισ κινθτικότθτασ 

800.000 1.000.000 0,49% 0 0 0,00% 800.000 1.000.000 0,35% 

    ΤΝΟΛΟ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΣΟΧΩΝ 159.904.071 199.080.089 98,22% 63.818.152 79.572.690 98,46% 223.722.223 278.652.779 98,29% 

    Α.Π. 5: ΣΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΣΠΑ 3.534.272 4.417.840 2,17% 0 0 0,00% 3.534.272 4.417.840 1,55% 

    Α.Π. 6: ΣΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΣ 0 0 0,00% 1.158.599 1.448.249 1,79% 1.158.599 1.448.249 0,51% 

    ΤΝΟΛΟ ΕΣΠΑ 162.798.343 203.497.929 100,00%  0  0 0,00% 162.798.343 203.497.929 71,52% 

    ΤΝΟΛΟ ΕΚΣ  0  0 0,00% 64..816.751 81.020.939 100,00% 64.816.751 81.020.939 28,48% 

    ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 162.798.343 203.497.929 100,00% 64..816.751 81.020.939 100,00% 227.615.094 284.518.868 100,00% 
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2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ ΑΛΑΘΑΡΑΛΝΚΖΠ ΡΝ ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ 

ΔΞΗΓΝΠΖΠ ΘΑΗ ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ, 

ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΠΡΝΣΝ, ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 

ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ 

Οη βαζηθέο αξρέο/πεξηνξηζκνί θαη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ πξόηαζε αλαθαηαλνκήο ηνπ 

Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο, αιιά θαη ελ γέλεη ηεο Αλαζεώξεζεο ηνπ ΔΠ, παξαηίζεληαη πνιύ 

επηγξακκαηηθά ακέζσο πην θάησ: 

α) Θεκαηηθή ζπγθέληξσζε 

β) Θιηκαηηθή αιιαγή 

γ) Απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ησλ Δπηδόζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηνπ απνινγηζκνύ 

επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο 

δ) Απμεκέλεο θαη άκεζεο αλάγθεο πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ 

δξάζεσλ, κε βάζε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα/δηαπηζηώζεηο ηεο εμειηζζόκελεο αμηνιόγεζεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΠ. 

Ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηα παξαπάλσ, ε πξόηαζε Αλαζεώξεζεο ηνπ ΔΠ, πεξηιακβάλεη 

ηξνπνπνηήζεηο ζηα εμήο βαζηθά/δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

• Θαηαλνκή ησλ πόξσλ ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο ηνπ ΔΠ, αλά Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο, 

Θεκαηηθό ηόρν, Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα θαη Θαηεγνξία (Πεδίν) Παξέκβαζεο. 

• εκεηαθέο Σξνπνπνηήζεηο ζηηο ηηκέο ζηόρνπο ησλ δεηθηώλ εθξνώλ, σο απνηέιεζκα ηεο 

αλαθαηαλνκήο ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο. 

• ην Πιαίζην Δπίδνζεο, σο πξνο ηνπο ζηόρνπο ησλ δεηθηώλ, γηα ην 2023. 

ηε ζπλέρεηα, αλά βαζηθό ζηνηρείν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά/ 

θσδηθνπνηεκέλα όιεο νη πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

2.1. ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ 

Κε βάζε ηνλ βαζκό επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο θαη αληηζηνίρσο ηελ 

εμαζθάιηζε ή κε ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο αλά Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο, δηαπηζηώλεηαη όηη από 

ηνπο πέληε (5) θύξηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο ην αλαινγνύλ ζε απηνύο Απνζεκαηηθό Δπίδνζεο ην 

εμαζθαιίδνπλ ηξεηο (3). Γύν (2) από απηνύο ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΔΣΠΑ (ΑΠ2Β θαη ΑΠ3) 

θαη έλαο (1) ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΘΣ (ΑΠ2Α). 

Οη δύν (2) Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ ην Απνζεκαηηθό Δπίδνζεο πνπ ηνπο 

αλαινγεί, ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΔΣΠΑ θαη είλαη νη ΑΠ1 θαη ΑΠ4. Σν δε αληίζηνηρν 

Απνζεκαηηθό Δπίδνζεο πνπ αλαινγεί ζηνλ θαζέλα (ζε δεκόζηα δαπάλε) είλαη 2.571.156 € ηνπ 

ΑΠ1 θαη 4.544.125 € ηνπ ΑΠ4, ήηνη ζύλνιν 7.115.281 €. Σν δε πνζνζηό ζπγρξεκαηνδόηεζεο από 

ηα ΔΓΔΣ είλαη θνηλό (80%) ζε όινπο ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο ηνπ ΔΠ. 
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Κε βάζε ηηο Θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ην Απνζεκαηηθό Δπίδνζεο πνπ αληηζηνηρεί θαη αλαινγεί ζε 

απηνύο ηνπο δύν Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο, ήηνη ζηνλ ΑΠ1 θαη ζηνλ ΑΠ4, νη νπνίνη 

ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΔΣΠΑ, δύλαηαη λα θαηαλεκεζεί ζε άιινπο Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΔΣΠΑ θαη έρνπλ επηηύρεη ηνπ ζηόρνπο ηνπο, 

σο πξνο ην Πιαίζην Δπίδνζεο κε νξόζεκν ην έηνο 2018. Απηνί νη Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο είλαη ν 

ΑΠ2Β θαη ν ΑΠ3. Ωο εθ ηνύηνπ, ζε απηνύο ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο δύλαηαη λα θαηαλεκεζεί 

ην πνζό ησλ 7,12 εθαη. €.  

πγθεθξηκέλα, ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηηο Θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο/δεζκεύζεηο σο πξνο ηε Θεκαηηθή 

πγθέληξσζε, ηε Θιηκαηηθή Αιιαγή, ηε Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε θαη ηηο ινηπέο Δλσζηαθέο 

Πνιηηηθέο, ακέζσο πην θάησ αθνινπζεί, πνιύ ζπλνπηηθά, ε πξόηαζε θαηαλνκήο ησλ 7,12 εθαη. € 

ηνπ απνζεκαηηθνύ επίδνζεο ζηνπο ΑΠ2Β θαη ΑΠ3, ησλ νπνίσλ νη ζηόρνη ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο 

επεηεύρζεζαλ. 

α) Κε δεδνκέλν όηη ηα 2,57 εθαη. € ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο πνπ αλαινγνύλ ζηνλ ΑΠ1 

επεξεάδνπλ ηε Θεκαηηθή πγθέληξσζε ζην Πξόγξακκα, πξνηείλεηαη απηό ην πνζό λα 

θαηαλεκεζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 3 θαη κόλν ζην Θεκαηηθό ηόρν 4, έηζη ώζηε λα 

δηαηεξεζεί ε ηζρύνπζα αξρηθά Θεκαηηθή πγθέληξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

β) Σα ππόινηπα 4,54 εθαη. € πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ ΑΠ4, πξνηείλεηαη λα θαηαλεκεζνύλ ζηνλ 

ΑΠ2Β, ν νπνίνο εκθαλίδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Έρεη πνιύ κηθξό πξνϋπνινγηζκό, ηνλ κηθξόηεξν από ηνπο πέληε (5) θύξηνπο Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο ηνπ ΔΠ. 

 ε απηόλ πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξεο αλαπηπμηαθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ, θνηλσληθέο ππνδνκέο. 

 ε ζπζρέηηζε κε ηα δύν παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ην ηξίην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη 

ην ηδηαίηεξα πςειό επίπεδν ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο, ην νπνίν ζε νξηζκέλεο 

Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηόηεηεο θαη Θαηεγνξίεο Παξέκβαζεο, είλαη πιένλ ησλ αλσηάησλ 

νξίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεζκεύζεσλ. 

 Σέινο, παξά ην ελ ιόγσ πςειό επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΑΠ θαη ηελ θάιπςε 

ζεκαληηθώλ αλαγθώλ ζε θνηλσληθέο ππνδνκέο (Τγεία/Πξόλνηα θαη Δθπαίδεπζε) ζηελ 

Πεξηθέξεηα, νη αλάγθεο πνπ πθίζηαληαη αθόκα ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηεο ππνδνκέο 

ζπλερίδνπλ λα δηαηεξνύληαη ζε πςειό επίπεδν. 

 

ηε ζπλέρεηα, θαη όζνλ αθνξά ζηελ εζσηεξηθή θαηαλνκή απηώλ πνζώλ εληόο θάζε Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο κεηαμύ ησλ Δπελδπηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ θαη Θαηεγνξηώλ Παξέκβαζεο, 

ιήθζεθαλ ππ’ όςε νη πξώηεο δηαπηζηώζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο 1εο Αμηνιόγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ. Οη δηαπηζηώζεηο αθνξνύλ, αθ’ 

ελόο ζην πθηζηάκελν επίπεδν ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αθ’ εηέξνπ ζηηο 

πξννπηηθέο επηηπρεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη θπζηθήο νινθιήξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζε 

ζρέζε θαη κε ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα ηελ επίζπεπζε ηεο 

πινπνίεζήο ηνπ. 



Έγγξαθν Αηηηνιόγεζεο ηεο Πξόηαζεο Αλαζεώξεζεο ηνπ ΔΠ «Πεινπόλλεζνο» 2014-2020 
 

 

ΔΤΓ ΔΠ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 10 

Κε απηά σο δεδνκέλα, ζηα θείκελα πνπ αθνινπζνύλ, πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε 

αλαθαηαλνκήο ησλ πόξσλ ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο αλά Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο, Θεκαηηθό 

ηόρν, Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα θαη Θαηεγνξία Παξέκβαζεο, θαζώο επίζεο θαη ε αληίζηνηρε 

αηηηνιόγεζή ηεο, ηεθκεξηώλνληαο κε ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ 

δηαθξηηώλ δνκηθώλ κεξώλ θάζε ΑΠ. 

 

Ωζηόζν, ζεκεηώλεηαη όηη, νη πξνϋπνινγηζκνί ησλ Δπελδπηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ 

Θαηεγνξηώλ Παξέκβαζεο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Απόθαζε έγθξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο θαη σο εθ ηνύηνπ, ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπο είλαη ελδεηθηηθόο. Παξ’ όια απηά, ζηελ 

αλάιπζε πνπ αθνινπζεί αλά ΑΠ, γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηνπο ελ ιόγσ 

πξνϋπνινγηζκνύο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηόο, ζην πιαίζην ηεο Αλαζεώξεζεο ηνπ ΔΠ, ν 

πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ηηκώλ ζηόρσλ ησλ δεηθηώλ, πνπ επεξεάδνληαη από ηελ 

πξνηεηλόκελε αλαθαηαλνκή ησλ πόξσλ. 

 

Σέινο, γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηνπο ελ ιόγσ πξνϋπνινγηζκνύο ησλ 

δνκηθώλ ζηνηρείσλ θάζε ΑΠ, ε ζπλνιηθή πξόηαζε αλαθαηαλνκήο ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο. 

 

Παξάιιεια θαη επηπξόζζεηα, κε βάζε ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ 

εμειηζζόκελε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη επηηεπμηκόηεηαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηόρσλ ηνπ ΔΠ, θαζώο επίζεο ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο θαλνληζηηθέο 

δεζκεύζεηο, ε ζπλνιηθή πξόηαζε αλαθαηαλνκήο ησλ πόξσλ ηνπ ΔΠ, αλαιύεηαη ζπλνπηηθά, αλά 

ΑΠ, ακέζσο πην θάησ. 

 

2.1.1. Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 1 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ ΑΠ ζε Γεκόζηα Γαπάλε, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνύληνο ζ’ απηόλ 

Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο (2.571.156 €), δηακνξθώλεηαη από 41.000.000 € ζε 38.428.844 €. 

Κε βάζε ηα πξώηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ ζε εμέιημε αμηνιόγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΑΠ, πξνηείλεηαη ην ζύλνιν ηνπ Απνζεκαηηθνύ 

Δπίδνζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΑΠ, λα αθαηξεζεί από ηνλ Θεκαηηθό ηόρν 3 θαη ζπγθεθξηκέλα από 

ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 067, ε νπνία ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά 

θαη δηακνξθώλεη αληίζηνηρα ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 3a.  

 

Οη θύξηνη ιόγνη πνπ θαηέζηεζαλ θαηαιιειόηεξε ηε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε, ε νπνία έρεη ιάβεη ππ’ 

όςε ηεο, ηόζν ην πθηζηάκελν επίπεδν εθαξκνγήο θάζε βαζηθνύ/δνκηθνύ ζηνηρείνπ ηνπ ΑΠ, όζν 

θαη ηηο δπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο επίηεπμεο ησλ αληίζηνηρσλ ζηόρσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θάζε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα θαη Θεκαηηθό ηόρν, είλαη νη εμήο: 

 Σν ήδε ζρεηηθά κηθξό πνζνζηό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Θεκαηηθώλ ηόρσλ 1 θαη 2 (14,6% 

θαη 12,5% αληίζηνηρα) ζην ζύλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΑΠ1, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άκεζε 
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ζύλδεζε ησλ δξάζεώλ ηνπο, ηδηαίηεξα ηνπ Θεκαηηθνύ ηόρνπ 1, κε ηελ Πεξηθεξεηαθή 

ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3). Απηέο νη παξάκεηξνη θαζηζηνύλ ζρεδόλ 

απαγνξεπηηθή ηελ κείσζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ηνπο, ε νπνία ζα έζεηε ζε θίλδπλν, αθ’ ελόο 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο RIS3, αθ’ εηέξνπ ηε ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ησλ ήδε 

πξνγξακκαηηδόκελσλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ ΔΠ. 

 Αληίζηνηρα, ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηελ ζεκαληηθή κείσζε, ηεο ηάμεο ηνπ 25%, ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 3d θαηά ηελ 2ε Αλαζεώξεζε ηνπ ΔΠ (ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2018), ηα πεξηζώξηα πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ελ ιόγσ 

Δπ.Πξνη. είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλα, ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Πεξηθέξεηαο γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Ζ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 3c, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Θεκαηηθνύ ηόρνπ, ζεκεηώλεη ήδε κεγάιε 

ππέξβαζε (150%) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ζην επίπεδν ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ θαη ησλ 

Λνκηθώλ Γεζκεύζεσλ, κεηά θαη ηελ πξόζθαηε έληαμε ζην ΔΠ ησλ πξόζζεησλ επελδπηηθώλ 

ζρεδίσλ ησλ Λέσλ Σνπξηζηηθώλ ΚΚΔ, ζην πιαίζην ηεο εθρώξεζεο πόξσλ θαη αξκνδηνηήησλ 

δηαρείξηζεο ζηελ ΔΤΓ ΔΠΑλΔΘ. 

 ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, σο θαηαιιειόηεξε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα, ζηελ νπνία ζα 

κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί ε κείσζε ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο, ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ε 

ζπλνρή θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αλαδεηθλύεηαη ε Δπ.Πξνη. 3a, ιακβάλνληαο ππ’ 

όςε ην ρακειό επίπεδν πινπνίεζήο ηεο ζε ζπλδπαζκό κε ην ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηό (63%) 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ζηνλ Θεκαηηθό ηόρν 3.  

 

πλεπώο, κε βάζε όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, πξνηείλεηαη ε κείσζε θαηά 2.517.156 € (ΓΓ), 

ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 3a θαη θαη’ αθνινπζία ηζόπνζα 

ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 067, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηε ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα θαη αληηπξνζσπεύεη ην 87% ηνπ ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο. Κε ηε ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε, ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο δηακνξθώλεηαη ζε 16.178.844 € (ΓΓ), ελώ ν αληίζηνηρνο ελδεηθηηθόο 

πξνϋπνινγηζκόο ηεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 067 αλέξρεηαη ζε 13.678.844 € (ΓΓ). Δθηηκάηαη δε 

όηη, ε ζπγθεθξηκέλε κείσζε, ηεο ηάμεο ηνπ 13,7%, ζα έρεη ηελ θαηά ην δπλαηόλ κηθξόηεξε 

επίπησζε ηελ ηξαηεγηθή θαη ζην αλαπηπμηαθό απνηέιεζκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ιακβάλνληαο ππ’ 

όςε, αθ’ ελόο ην ζεκαληηθό πνζνζηό πνπ θαηέρεη αθόκα ζην ζύλνιν ηνπ Θεκαηηθνύ ηόρνπ 3 

(60%), αθ’ εηέξνπ ην πνιύ ρακειό επίπεδν πινπνίεζεο πνπ απηή παξνπζηάδεη, 3,5 πεξίπνπ έηε 

πξηλ ηελ ιήμεο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ. 

 

2.1.2. Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 2Α 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ΑΠ, ν νπνίνο κε βάζε ηελ πνξεία πινπνίεζήο ηνπ έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο 

2018, είρε επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζε ζρέζε κε ην Πιαίζην Δπίδνζεο θαη σο εθ ηνύηνπ δηαηεξεί 

ην αλαινγνύλ ζ’ απηό Απνζεκαηηθό Δπίδνζεο. Παξάιιεια, δελ πξνηείλνληαη ηξνπνπνηήζεηο επί 
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ηεο ηζρύνπζαο εζσηεξηθήο θαηαλνκήο ησλ πόξσλ ζε θαλέλα από ηα βαζηθά/δνκηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ ηνλ ΑΠ.  

Ωο εθ ηνύηνπ, ν νξηζηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ ΑΠ2Α, κεηά ηελ «δηαηήξεζε» ηνπ Απνζεκαηηθνύ 

Δπίδνζήο ηνπ, ύςνπο 4,98 εθαη. € (Γεκόζηα Γαπάλε), αλέξρεηαη ζε 79.572.690 € θαη όια ηα 

πεξηερόκελά ηνπ παξακέλνπλ σο έρνπλ. 

 

2.1.3. Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 2Β 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζην παξόλ έγγξαθν, ν Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2Β, 

ν νπνίνο θάιπςε ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζε ζρέζε κε ην Πιαίζην Δπίδνζεο, «δηαηεξεί» ην Απνζεκαηηθό 

Δπίδνζήο ηνπ, ζπλνιηθνύ ύςνπο 1.567.778 € (ΓΓ), κε απνηέιεζκα ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ ζε 

Γεκόζηα Γαπάλε λα δύλαηαη λα παξακείλεη ζηα 25.000.000 €. Όκσο, ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο 

Πξνηεξαηόηεηαο έρεη πνιύ πςειά επίπεδα πινπνίεζεο επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ, ηδηαίηεξα ζηηο 

εληάμεηο πξάμεσλ (108,3%), ελώ ζηηο ζπκβάζεηο παξνπζηάδεη ζρεηηθή πζηέξεζε (43,7% επί ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΑΠ), κε δεδνκέλν όηη ζρεηηθά πξόζθαηα έρνπλ εληαρζεί λέεο πξάμεηο. 

Δπίζεο, κε βάζε ηηο απμεκέλεο αλάγθεο πνπ ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη ζηελ Πεξηθέξεηα γηα 

θνηλσληθέο ππνδνκέο (Τγεία/Πξόλνηα), ζε ζπλδπαζκό θαη κε ην γεγνλόο όηη δελ πξνβιέπνληαη 

αληίζηνηρεο δξάζεηο γηα ηελ Πεξηθέξεηα ζηα Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 

2014-2020, ν ελ ιόγσ ΑΠ2Β, απνηειεί ηνλ πιένλ θαηάιιειν από ηνπο επηηπρεκέλνπο ζην Πιαίζην 

Δπίδνζεο ηνπ ΑΠ ηνπ ΔΣΠΑ ζην ΔΠ, γηα ηελ κεηαθνξά/αλαθαηαλνκή ηνπ απνιεζζέληνο 

Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο από ηνλ ΑΠ4, ύςνπο 4.544.125 € ζε Γεκόζηα Γαπάλε. 

εκεηώλεηαη επίζεο όηη, γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο ηνπ ΑΠ4, δελ πθίζηαληαη 

εηδηθέο θαλνληζηηθέο δεζκεύζεηο πνπ άπηνληαη, αθ’ ελόο ηεο Θεκαηηθήο πγθέληξσζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, αθ’ εηέξνπ ηηο ινηπέο δεζκεύζεηο γηα ηελ Θιηκαηηθή Αιιαγή θαη ην πνζνζηό πνπ 

δηαηίζεηαη γηα ηελ Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε. πλεπώο, ην ζύλνιν ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο 

ηνπ ΑΠ4, ύςνπο 4.544.125 € (ΓΓ), πξνηείλεηαη λα θαηαλεκεζεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΑΠ2Β, 

απμάλνληαο ηνλ ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ θαηά 18,2%, θζάλνληαο ζηα 29.544.125 €. 

Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ζηελ εζσηεξηθή θαηαλνκή ηνπ ελ ιόγσ πνζνύ ζηνπο Θεκαηηθνύο 

ηόρνπο, Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηόηεηεο θαη ζε Θαηεγνξίεο Παξέκβαζεο ηνπ ΑΠ2Β, πξνηείλεηαη ε 

ελίζρπζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Θεκαηηθνύ ηόρνπ 9 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 9a, απμάλνληαο παξάιιεια ακθόηεξεο ηηο 

Θαηεγνξίεο Παξέκβαζεο 053 θαη 055, νη νπνίεο αζξνίδνπλ ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο. 

Οη παξάγνληεο πνπ ιήθζεθαλ ππ’ όςε θαη «νδήγεζαλ» ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή, ζε ζπλδπαζκό 

θαη κε αξρηθά ζπκπεξάζκαηα θαη δηαπηζηώζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ έσο ηώξα εμειηζζόκελε 1ε 

Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ ΔΠ είλαη νη εμήο: 

 Ο πνιύ πεξηνξηζκέλνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 9a, ηόζν ζε ζρέζε κε 

ηηο πθηζηάκελεο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο, όζν θαη κε ην γεγνλόο ηνπ ηδηαίηεξα 

πςεινύ επηπέδνπ πξνϋπνινγηζκνύ εληαγκέλσλ πξάμεσλ κέρξη 11/09/2019, ν νπνίνο 

ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο θαηά 75,7%. 
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 Σν γεγνλόο όηη, ην ζύλνιν ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Δπ.Πξνη. έρεη ήδε θαιπθζεί 

από ζπκβαζηνπνηεκέλα έξγα ηεο πξνεγνύκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ, ηα νπνία 

εληάρζεθαλ ζηνλ ΑΠ2Β, σο «κεηαθεξόκελα» ή «phased» έξγα, πεξηνξίδνληαο ζε ζεκαληηθό 

βαζκό ηηο δπλαηόηεηεο θάιπςεο λέσλ απμεκέλσλ αλαγθώλ, γηα αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο 

δξάζεσλ, ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. 

 Σν επίπεδν ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ησλ ππόινηπσλ Δπελδπηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 

Θ9, είλαη πνιύ ρακειό, έσο κεδεληθό. 

 Οη εθηηκήζεηο ηεο ππό εμέιημε Αμηνιόγεζεο ηνπ ΔΠ όηη, κε βάζε ην πθηζηάκελν ηθαλνπνηεηηθό 

επίπεδν ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 10a, ν ελδεηθηηθόο 

πξνϋπνινγηζκόο ηεο, ν νπνίνο απνηειεί θαη ην 60% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΑΠ2Β, 

επαξθεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηόρσλ ηεο.  

 

πλεπώο, βάζεη όισλ ησλ παξαπάλσ, ν ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο Δπελδπηηθήο 

Πξνηεξαηόηεηαο 9a, πξνηείλεηαη λα αλέιζεη από 4.625.000 € (ΓΓ) ζε 9.169.125 € (ΓΓ). Όζνλ 

αθνξά δε, ζηελ θαηαλνκή ηνπ ελ ιόγσ πξόζζεηνπ πνζνύ ησλ 4.544.125 € ζηηο δύν Θαηεγνξίεο 

Παξέκβαζεο νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο Δπ.Πξνη. 9a, απηή 

πξνηείλεηαη σο εμήο: 

 ηελ Θαηεγνξία Παξέκβαζεο κε θσδηθό 053 «Τπνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο», ζα 

θαηαλεκεζνύλ 3.044.125 € (ΓΓ), δηακνξθώλνληαο ηνλ ζπλνιηθό ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό 

ηεο ζε 5.794.125 € (ΓΓ). 

 ηελ Θαηεγνξία Παξέκβαζεο κε θσδηθό 055 «Άιιεο θνηλσληθέο ππνδνκέο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε», ζα θαηαλεκεζνύλ 1.500.000 € (ΓΓ), 

δηακνξθώλνληαο ηνλ ζπλνιηθό ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο ζε 3.375.000 € (ΓΓ). 

 

2.1.4. Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 3 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν ΑΠ3 επέηπρε ηνπο ζηόρνπο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο κε νξόζεκν ην 

2018 θαη έηζη «δηαηήξεζε» ην Απνζεκαηηθό Δπίδνζήο ηνπ, ζπλνιηθνύ ύςνπο 3.801.475 € (ΓΓ). 

Δπίζεο, ζηνλ ελ ιόγσ ΑΠ, πεξηιακβάλνληαη ηξεηο (3) Θεκαηηθνί ηόρνη, έλαο εθ ησλ νπνίσλ (Θ4) 

ζπκβάιιεη ζηε Θεκαηηθή πγθέληξσζε ηνπ ΔΠ. Κε απηό σο δεδνκέλν θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

απώιεηα ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο ηνπ ΑΠ1, ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νπνίνπ ζπλζέηνπλ νη ηξεηο 

εθ ησλ ηεζζάξσλ Θεκαηηθώλ ηόρσλ ηνπ ΔΠ πνπ θαζνξίδνπλ ην πνζνζηό ηεο Θεκαηηθήο 

πγθέληξσζεο ζην Πξόγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ηζρύνπζα αξρηθά Θεκαηηθή 

πγθέληξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πξνηείλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ απνιεζζέληνο Απνζεκαηηθνύ 

Δπίδνζεο ηνπ ΑΠ1, ζηνλ Θεκαηηθό ηόρν 4 ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 3.  

Δπηπιένλ, ζεκεηώλεηαη όηη ν Θεκαηηθόο ηόρνο 4 ηνπ ΔΠ «Πεινπόλλεζνο» πεξηιακβάλεη κόλν κία 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα, ηελ 4c θαη σο εθ ηνύηνπ, ε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε θαηαλνκήο ηνπ 

Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο ηνπ ΑΠ1 ζηνλ Θεκαηηθό ηόρν 4 ηνπ ΑΠ3, απμάλεη ηνλ ελδεηθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό ηεο ελ ιόγσ Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο θαηά 2.571.156 € (ΓΓ) ή θαηά 34,5%. 

Ιακβάλνληαο δε ππ’ όςε, αθ’ ελόο ην επίπεδν πινπνίεζεο ηεο ελ ιόγσ Δπελδπηηθήο 
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Πξνηεξαηόηεηαο, αθ’ εηέξνπ ηελ απνδεδεηγκέλα ηδηαίηεξα απμεκέλε δήηεζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

δξάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ νηθηζηηθνύ απνζέκαηνο, νη νπνίεο πινπνηνύληαη ζηελ 

Πεξηθέξεηα, γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε πξναλαθεξζείζα αύμεζε ησλ πόξσλ ηεο Δπελδπηηθήο 

Πξνηεξαηόηεηαο 4c, ζα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ αύμεζε ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 014 κε ηίηιν «Δλεξγεηαθή απόδνζε κε αλαθαίληζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

νηθηζηηθνύ απνζέκαηνο, έξγα επίδεημεο θαη ππνζηεξηθηηθά κέηξα».  

Σέινο ζεκεηώλεηαη όηη, ε ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο, 

ζηνλ ΑΠ3 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Θ4, πέξαλ ηνπ γεγνλόηνο όηη εληζρύεη ζεηηθά ηελ πξννπηηθή 

επηηπρεκέλεο νινθιήξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηεο αύμεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζε 

δξάζεηο πςεινύ βαζκνύ σξηκόηεηαο, θαιύπηεη ζεκαληηθά θαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλαγθώλ 

ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο, εληζρύνληαο παξάιιεια ην πεξηβαιινληηθό, ελεξγεηαθό αιιά 

θαη αλαπηπμηαθό απνηέιεζκα ηνπ ΔΠ. 

πλεπώο, ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ ΑΠ3, κε βάζε ηελ πξόηαζε αλαθαηαλνκήο ηνπ Απνζεκαηηθνύ 

Δπίδνζεο, αλέξρεηαη ζε 63.189.995 € (ΓΓ), απμεκέλνο θαηά 4,25% ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθό 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ. 

Σέινο, ζεκεηώλεηαη όηη, ε πξνηεηλόκελε πνιύ κηθξήο θιίκαθαο εζσηεξηθή ηξνπνπνίεζε ησλ 

ελδεηθηηθώλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Δπελδπηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ 6c θαη 6e ηεο ηάμεο ησλ 

300.000, όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ελδεηθηηθώλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Θαηεγνξηώλ 

Παξέκβαζεο πνπ ζπκβάινπλ ζηνλ Θ6. Ωο εθ ηνύηνπ, ιακβάλνληαο ππ’ όςε θαη ην γεγνλόο όηη 

ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα δελ αλαθέξεηαη ζε πξνϋπνινγηζκνύο Δπελδπηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ, 

ε ελ ιόγσ ζεκεηαθή ηξνπνπνίεζε ησλ ελδεηθηηθώλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Δπ.Πξνη. 6c θαη 6e, 

απνηειεί ήζζνλνο ζεκαζίαο θαη δελ επεξεάδεη αληίζηνηρα ηηο ηηκέο ζηόρνπο ησλ δεηθηώλ ησλ ελ 

ιόγσ Δπελδπηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ. 

 

2.1.5. Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 4 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ ΑΠ, κεηά ηελ απώιεηα ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο (4.544.125 € Γεκόζηα 

Γαπάλε), δηακνξθώλεηαη από 72.461.250 € ζε 67.917.125 €, ζε όξνπο Γεκόζηαο Γαπάλεο. 

Ο ΑΠ4 είλαη κνλνζεκαηηθόο, πεξηιακβάλνληαο έλαλ Θεκαηηθό ηόρν (Θ7) θαη δύν Δπελδπηηθέο 

Πξνηεξαηόηεηεο (7b θαη 7c), εθ ησλ νπνίσλ ε κία (7b) ζπγθεληξώλεη ην 98,6% ηνπ ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΑΠ. Ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηελ παξνύζα δηάξζξσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη 

κε βάζε ηα πξώηα/αξρηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ εμειηζζόκελε δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΑΠ, θαζώο επίζεο 

θαη ηηο πξννπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη θπζηθήο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηνπ, πξνηείλεηαη ην 

ζύλνιν ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΑΠ, λα αθαηξεζεί από ηνλ ελδεηθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό ησλ Θαηεγνξηώλ Παξέκβαζεο 031 θαη 034, νη νπνίεο ζπλδένληαη θαη 

δηακνξθώλνπλ αληίζηνηρα ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 7b.  
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Οη θύξηνη ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ θαηαιιειόηεξε ηε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε, ε νπνία έρεη ιάβεη ππ’ 

όςε ηεο, ηόζν ην πθηζηάκελν επίπεδν εθαξκνγήο θάζε βαζηθνύ/δνκηθνύ ζηνηρείνπ ηνπ ΑΠ, όζν 

θαη ηηο δπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο επίηεπμεο ησλ αληίζηνηρσλ ζηόρσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θάζε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα θαη Θεκαηηθό ηόρν, είλαη νη εμήο: 

 Παξά ηελ κεδεληθή ελεξγνπνίεζε θαη πινπνίεζε ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 7c, ιόγσ 

ηνπ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο (1.000.000 €), δελ θξίλεηαη ζθόπηκν λα 

αθαηξεζνύλ πόξνη από ηε ζπγθεθξηκέλε Δπ.Πξνη., θαζώο ε κείσζε απηή ή νπνηαδήπνηε κείσζε 

ησλ ήδε πεξηνξηζκέλσλ πόξσλ απηήο ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο ζα επεξεάζεη αξλεηηθά 

ηελ ηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ αληίζηνηρνπ Δηδηθνύ ηόρνπ 4.2.1 

«Αύμεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο θηλεηηθόηεηαο». 

 Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 7b, ζπληίζεηαη από ηνπο 

αληίζηνηρνπο ελδεηθηηθνύο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ Θαηεγνξηώλ Παξέκβαζεο 031, 034, 036 θαη 

040. Δμ’ απηώλ ησλ Θαηεγνξηώλ Παξέκβαζεο, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (82,5%) ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο ζπγθεληξώλεηαη ζηηο Θαηεγνξίεο 

Παξέκβαζεο 031 θαη 034, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε λέα θαηαζθεπή θαη ζηε βειηίσζε ηνπ 

νδηθνύ δηθηύνπ αληίζηνηρα, ελώ ην ππνιεηπόκελν πνζνζηό (17,5%), αθνξά ζηηο Θαη.Παξ. 036 

θαη 040, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο κεηαθνξέο πνιιαπιώλ κέζσλ θαη ζε ιηκεληθέο ππνδνκέο 

πιελ ΓΔΓ-Κ αληίζηνηρα. Πξνθεηκέλνπ, λα κελ δηαηαξαρζεί ζε κεγάιν βαζκό ην κίγκα ησλ 

ελδεηθηηθώλ δξάζεσλ ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 7b, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππ’ όςε, 

ηε ζπλεηζθνξά ησλ Θαη.Παξ. 036 θαη 040 ζηνπο ζηόρνπο ηεο Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, πξνηείλεηαη ην πνζό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΑΠ4 πνπ αληηζηνηρεί ζην 

Απνζεκαηηθό Δπίδνζεο λα αθαηξεζεί από ηνπο ελδεηθηηθνύο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ Θαηεγνξηώλ 

Παξέκβαζεο 031 θαη 034. 

 

πλεπώο, ην πνζό ησλ 4.544.125 € (ΓΓ), πνπ αληηζηνηρεί ζην Απνζεκαηηθό Δπίδνζεο ηνπ ΑΠ4, 

πξνηείλεηαη λα αθαηξεζεί από ηελ Δπ.Πξνη. 7b, κεηώλνληαο θαηά 2.544.125 € (ΓΓ) ή θαηά 6,8% 

ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο Θαη.Παξ. 031 θαη θαηά 2.000.000 € (ΓΓ) ή θαηά 9,3% ηνλ 

ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο Θαη.Παξ. 034. Οη ελ ιόγσ κεηώζεηο δελ επεξεάδνπλ ηελ 

ηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζώο ηα ππόινηπα ησλ πξνϋπνινγηζκώλ, ηόζν ησλ Θαηεγνξηώλ 

Παξέκβαζεο 031 θαη 034, όζν θαη ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 7b, επαξθνύλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο, κε δεδνκέλεο θαη ηηο εθπηώζεηο πνπ αλακέλνληαη θαηά ηηο 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ.  

 

2.2. ΔΞΗΞΡΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΡΗΚΔΠ ΠΡΝΣΝΠ ΡΩΛ ΓΔΗΘΡΩΛ ΡΝ ΔΞ 

Κε βάζε ηελ πξόηαζε αλαθαηαλνκήο ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο πνπ πξνεγήζεθε, ζην παξόλ 

κέξνο παξνπζηάδνληαη νη επηπηώζεηο ζηηο ηηκέο ζηόρνπο ησλ δεηθηώλ ηνπ ΔΠ, σο απνηέιεζκα ηεο 

αύμεζεο ή κείσζεο ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Θαηεγνξηώλ Παξέκβαζεο θαη θαη’ 

αληηζηνηρία ησλ Δπελδπηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε δξάζεηο πνπ 

ζπκβάινπλ ζε απηνύο ηνπο δείθηεο. 
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πλνιηθά, νη πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ ηεζζάξσλ (4) Αμόλσλ 

Πξνηεξαηόηεηαο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΔΣΠΑ, επεξεάδνπλ δέθα (10) δείθηεο εθξνώλ, 

ελώ δελ επεξεάδνπλ θάπνηνπο από ηνπο πέληε (5) δείθηεο απνηειέζκαηνο πνπ ζπλδένληαη κ’ απηέο 

ηηο Θαηεγνξίεο Παξέκβαζεο θαη Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηόηεηεο. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ δεηθηώλ πνπ απαηηνύληαη κε βάζε 

ηελ πξνηεηλόκελε αλαθαηαλνκή ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο ηνπ ΔΠ, αλά είδνο δείθηε θαη Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο, όπσο απηέο επίζεο νη ηξνπνπνηήζεηο απνηππώλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο. 

 

2.2.1. Γείκτερ Δκποών 

Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 1 (ΔΣΠΑ) 

 Κείσζε ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ δείθηε CO01 ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 3a, ιόγσ ηεο 

κείσζεο ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ δείθηε CO02  ν νπνίνο εκπεξηέρεηαη ζην δείθηε CO01. Ζ ηηκή 

ζηόρνο ηνπ δείθηε κεηώλεηαη θαηά 10 επηρεηξήζεηο θαη δηακνξθώλεηαη ζε 350.   

 Κείσζε ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ δείθηε CO02 ιόγσ κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ, θαηά 2,57 εθαη. επξώ. Ζ ηηκή ζηόρνο κεηώλεηαη θαηά 13% θαη 

δηακνξθώλεηαη ζε εθαηό (100) επηρεηξήζεηο.  

 Κείσζε ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ δείθηε CO05. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απνηειεί ππνζύλνιν ηνπ 

δείθηε CO02, ζπλδεόκελνο απνθιεηζηηθά κε ηηο λέεο επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ επηρνξήγεζε. 

Γεδνκέλεο ηεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηνπ 

δείθηε CO02, ε ηηκή ζηόρνο ηνπ δείθηε CO05 κεηώλεηαη από 30 ζε 25 επηρεηξήζεηο.  

 Κείσζε ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ δείθηε CO08. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 

δείθηε εθξνώλ CO05. Ζ κείσζε ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ δείθηε CO05 πξνθαιεί αληίζηνηρα ηελ 

κείσζε ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ δείθηε CO08, ε νπνία δηακνξθώλεηαη ζε 85 επηρεηξήζεηο (κείσζε 

15%). 

 

Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 2Β (ΔΣΠΑ) 

 Αύμεζε ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ δείθηε CO36 ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 9a, ιόγσ αύμεζεο 

ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 053 πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ελ 

ιόγσ δείθηε, θαηά 3,04 εθαη. επξώ. Ζ ηηκή ζηόρνο απμάλεηαη αλαινγηθά κε ηελ αύμεζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ θαη δηακνξθώλεηαη ζε 120.000 άηνκα.  

 Αύμεζε ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ δείθηε CO35 ζηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα 9a ιόγσ αύμεζεο 

ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 055. Κέξνο ησλ δξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ή/θαη πινπνηνύληαη ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 

αθνξνύλ ζε παξεκβάζεηο ππνδνκώλ παηδηθήο κέξηκλαο. ’ απηό ην είδνο ησλ δξάζεσλ ζα 

θαηεπζπλζνύλ 800 ρηι. € από ηα 1.500.000 € πνπ απμάλεηαη ν ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε αύμεζε ηεο ηηκήο ζηόρνπ έγηλε 

αλαινγηθά κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξακκαηηθνύ Κέζνπ Κνλαδηαίνπ Θόζηνπο (ΚΚΘ) ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο πξάμεσλ θαη δηακνξθώλεηαη ζε 180 άηνκα.  
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Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 3 (ΔΣΠΑ) 

 Αύμεζε ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ δείθηε CO31 από 212 ζε 430 λνηθνθπξηά. Ο ππνινγηζκόο ηεο 

ηηκήο ζηόρνπ θαηόπηλ ηεο αύμεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Θαηεγνξίαο 

Παξέκβαζεο 014 πνπ ζπλδέεηαη κε ην δείθηε, έγηλε κε βάζε ηελ εληαία κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνύ ηνπ ζηόρνπ ηνπ δείθηε πνπ επηκειήζεθε ε ΔΑ, ζην πιαίζην ηεο 2εο Αλαζεώξεζεο 

ησλ ΔΠ θαη πεξηιακβάλεηαη ζην αληίζηνηρν επηθαηξνπνηεκέλν Γειηίν Σαπηόηεηαο ηνπ Γείθηε 

(ΓΣΓ). 

 Αύμεζε ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ δείθηε CO34. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζπλδέεηαη θαη κε ηηο δύν 

Θαηεγνξίεο Παξέκβαζεο ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 4c, ήηνη ηηο 013 θαη 014. Κε βάζε 

ηελ πξναλαθεξζείζα εληαία κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ ελ ιόγσ δείθηε, 

όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθό θαη ζην αληίζηνηρν ΓΣΓ, δεδνκέλεο θαη ηεο αύμεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Θαη. Παξ. 014, ε ηηκή ζηόρνο απμάλεηαη θαηά 42% θαη δηακνξθώλεηαη ζε 

1.200 Σόλνπο ηζνδύλακνπ CO2. 

 Οη ινηπνί ζηόρνη ησλ δεηθηώλ εθξνώλ ηνπ ΑΠ3, δηαηεξνύληαη σο έρνπλ, ιακβάλνληαο ππ’ όςε 

όηη ε ηξνπνπνίεζε κεηαμύ ησλ ελδεηθηηθώλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Δπελδπηηθώλ 

Πξνηεξαηνηήησλ 6c θαη 6e, ηεο ηάμεο ησλ 300.000 €, απνηειεί ήζζνλνο ζεκαζίαο θαη δελ 

απαηηεί ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζηόρσλ ησλ δεηθηώλ εθξνώλ ησλ ελ ιόγσ 

Δπελδπηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ. Σν γεγνλόο απηό αηηηνινγείηαη, αθ’ ελόο από ηελ κηθξήο 

θιίκαθαο ηξνπνπνίεζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ηνπο (2% πεξίπνπ), αθ’ εηέξνπ από ηε κε άκεζε 

θαη γξακκηθή ζύλδεζήο ηνπο κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο θάζε Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο, 

ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηνπο δηαθνξεηηθνύο παξάγνληεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην πξόζζεην 

έγγξαθν ηεθκεξίσζεο ησλ δεηθηώλ ηνπ ΔΠ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ πέξαλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηελ δηακόξθσζε ησλ ηηκώλ ζηόρσλ ηνπο. 

 

Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 4 (ΔΣΠΑ) 

 Κείσζε ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ δείθηε CO13 θαηά 7% πεξίπνπ ιόγσ ίζνπ πνζνζηνύ κείσζεο ηνπ 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 031, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνλ 

δείθηε. Ζ ηηκή ζηόρνπ ηνπ δείθηε κε βάζε ην πξνγξακκαηηθό ΚΚΘ δηακνξθώλεηαη ζε 26 ρικ 

λένπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

 Κείσζε ηεο ηηκήο ζηόρνπ ηνπ δείθηε CΟ14 θαηά 6,3% ιόγσ ίζνπ πνζνζηνύ κείσζεο ηνπ 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 034, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνλ 

δείθηε. Ζ ηηκή ζηόρνπ ηνπ δείθηε κε βάζε ην πξνγξακκαηηθό ΚΚΘ δηακνξθώλεηαη ζε 30 ρικ 

βειηησκέλνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

 

Αλαιπηηθόηεξεο αλαθνξέο επί ηεο κεζνδνινγίαο θαη ζηνρνζεζίαο ησλ δεηθηώλ εθξνώλ, 

παξνπζηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα αθ’ ελόο ζηελ επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ πξόζζεηνπ εγγξάθνπ 

ηεθκεξίσζεο ησλ δεηθηώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αθ’ εηέξνπ θαη όζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο εθξνώλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πιαίζην Δπίδνζεο, ζην επηθαηξνπνηεκέλν πξόζζεην έγγξαθν ηεθκεξίσζεο 
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ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο. Ακθόηεξα ηα παξαπάλσ έγγξαθα, ζπλνδεύνπλ ηε ζπλνιηθή πξόηαζε 

αλαζεώξεζεο ηνπ ΔΠ. 

 

2.2.2. Γείκτερ Αποτελέσματορ 

Κε βάζε ηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ ΔΠ «Πεινπόλλεζνο» 2014 -2020, νξηζκέλνη δείθηεο 

απνηειέζκαηνο ζπλδένληαη κε Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηόηεηεο ησλ νπνίσλ ν πξνϋπνινγηζκόο 

ηξνπνπνηείηαη από ηελ αλαθαηαλνκή πόξσλ κεηαμύ ησλ Αμόλσλ Πξνηεξαηόηεηαο 1, 2Β, 3 & 4, 

ιόγσ ηεο απώιεηαο ηνπ απνζεκαηηθνύ επίδνζεο ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 1 & 4.  

Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο απνηειέζκαηνο είλαη νη αθόινπζνη:  

 Σ2409 «Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία» ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 3a ηνπ ΑΠ1 

 T2426 «Πξόζβαζε θαη ρξήζε ππεξεζηώλ Τγείαο (Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα, Σξηηνβάζκηα)» 

ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 9a ηνπ ΑΠ2Β 

 Σ2477 «Άκεζα σθεινύκελνη από ππνδνκέο πξόλνηαο» ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 9a ηνπ 

ΑΠ2Β 

 Σ2485 «Δμνηθνλόκεζε ηειηθήο ελέξγεηαο» ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 4c ηνπ ΑΠ3 

 T2423 «Υξνλναπόζηαζε» ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 7b ηνπ ΑΠ4 

 
Ωζηόζν, θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν νη δείθηεο απνηειέζκαηνο ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΔΣΠΑ, δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο εθξνώλ 

ησλ ΔΠ, ελώ ηόζν ε ζηνρνζεζία, όζν θαη νη ηηκέο επίηεπμήο ηνπο δηακνξθώλνληαη ζε κεγάιν 

βαζκό από εμσγελείο παξάγνληεο, πέξαλ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ εθάζηνηε ΔΠ. ηελ πεξίπησζε 

ηνπ ΔΠ «Πεινπόλλεζνο» νξηζκέλνη από απηνύο ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

ηηκέο επίηεπμεο ησλ δεηθηώλ απνηειέζκαηνο, κπνξεί λα είλαη:  

 Οκνεηδείο ή/θαη ζπλαθείο δξάζεηο πνπ πινπνηνύληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, κε 

ρξεκαηνδόηεζε από Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. 

 Οκνεηδείο ή/θαη ζπλαθείο δξάζεηο πνπ πινπνηνύληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, κε 

ρξεκαηνδόηεζε από ακηγώο εζληθνύο δεκόζηνπο ή/θαη ηδησηηθνύο πόξνπο. 

 Καθξννηθνλνκηθέο εζληθέο ή/θαη δηεζλείο ζπγθπξίεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηηο ηηκέο 

ησλ δεηθηώλ απνηειέζκαηνο. 

Ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαη κε δεδνκέλε ηελ ρακεινύ βαζκνύ έσο 

αλύπαξθηε, ζύλδεζε ησλ δεηθηώλ απνηειέζκαηνο κε ην θόζηνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε απηνύο, νη ζρεηηθά κηθξήο θιίκαθαο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο 

νξηζκέλσλ Δπελδπηηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ, σο απνηέιεζκα ηεο αλαθαηαλνκήο ηνπ Απνζεκαηηθνύ 

Δπίδνζεο, δελ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηηο ηηκέο ζηόρνπο ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηώλ απνηειέζκαηνο, 

νη νπνίνη δηαηεξνύλ ηελ αξρηθή ζηνρνζεζία ηνπο. 
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3. ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΔΠ ΔΞΗΞΡΩΠΔΗΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖ ΡΝ ΔΞ 

Όπσο θαίλεηαη από όζα έρνπλ πξνεγεζεί σο πξνο ηελ αηηηνιόγεζε ηεο πξνηεηλόκελεο 

αλαζεώξεζεο ηνπ ΔΠ, νη αλακελόκελεο επηπηώζεηο από ηελ Αλαζεώξεζε ηνπ ΔΠ, ε νπνία 

πξνθύπηεη σο αλάγθε ιόγσ ηεο αλαθαηαλνκήο ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο κεηαμύ ησλ ΑΠ, είλαη 

νη εμήο: 

α) Κε ηελ κεηαθνξά ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο από ηνπο κε επηηπρεκέλνπο Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο ζε άιινπο επηηπρεκέλνπο, εληζρύνληαη νη πξνϋπνινγηζκνί Θεκαηηθώλ ηόρσλ 

θαη Θαηεγνξηώλ Παξέκβαζεο ησλ νπνίσλ νη πξνβιεπόκελεο δξάζεηο, αθ’ ελόο παξνπζηάδνπλ 

ηαρύηεξε εμέιημε ζηελ πινπνίεζή ηνπο, αθ’ εηέξνπ θαιύπηνπλ απμεκέλεο αλάγθεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

β) Κε δεδνκέλν δε όηη ην αλαινγνύλ Απνζεκαηηθό Δπίδνζεο ζηνπο δύν Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 

ησλ νπνίσλ δελ επεηεύρζεζαλ νη ζηόρνη ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο, αθαηξέζεθε από Θαηεγνξίεο 

Παξέκβαζεο κε κεγάιν πξνϋπνινγηζκό θαη ιακβαλνκέλνπ ππ’ όςε ησλ εθπηώζεσλ θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ ή/θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ από αληίζηνηρεο 

δξάζεηο Σνκεαθώλ ΔΠ, ε κείσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απηώλ ησλ Θαηεγνξηώλ Παξέκβαζεο 

δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ην πξνζδνθώκελν αλαπηπμηαθό απνηέιεζκα ζηελ Πεξηθέξεηα. 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 1 

ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖΠ  

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΩΛ ΘΑΗ  

ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΠΔ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ 

 
 
 
 
 



Έγγξαθν Αηηηνιόγεζεο ηεο Πξόηαζεο Αλαζεώξεζεο ηνπ ΔΠ «Πεινπόλλεζνο» 2014-2020 
 

 

ΔΤΓ ΔΠ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

ΞΗΛΑΘΑΠ 1 

ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖΠ   
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΩΛ ΘΑΗ ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΠΔ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ 

Α.Π. / 
Θ./Ε.Π. 

AΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ/ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ/ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Π/Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠ. ΠΡΟΣ. 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΚΑΣΗΓΟΡ

ΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒ

ΑΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
Π/Τ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΚΑΣ. ΠΑΡ. 

 Π/Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ 
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟΤ 

ΕΠΙΔΟΗ 
(ΕΠ.ΠΡΟΣ.) 

 Π/Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ 
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟΤ 
ΕΠΙΔΟΗ (ΚΠ) 

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Τ 
(ΕΠ. ΠΡΟΣ.) 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Π/Τ (Κ.Π.) 

ΑΠ01 

ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΣΗ ΕΛΚΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΣΗ ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΣΩΝ ΜΜΕ), 
ΜΕΣΑΒΑΗ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ 
ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

41.000.000   058, 062, 064, 065, 066, 067, 071, 075, 079, 082 41.000.000 38.428.844 38.428.844 - 2.571.156 - 2.571.156 

Θ. 1 
Ενίςχυςη τησ ζρευνασ, τησ τεχνολογικήσ ανάπτυξησ και τησ 
καινοτομίασ 

6.000.000   058, 062, 064, 065 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 

Ε.Π. 1a 

Ενίςχυςθ υποδομϊν ζρευνασ και καινοτομίασ και ικανοτιτων 
ανάπτυξθσ αριςτείασ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ και 
προϊκθςθ κζντρων ικανότθτασ, ιδίωσ των κζντρων ευρωπαϊκοφ 
ενδιαφζροντοσ 

1.875.000 058 
Ενίςχυςθ υποδομϊν ζρευνασ και καινοτομίασ και ικανοτιτων ανάπτυξθσ αριςτείασ 
ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ και προϊκθςθ κζντρων ικανότθτασ, ιδίωσ 
των κζντρων ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ 

1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0 

Ε.Π. 1b 

Προαγωγι επιχειρθματικϊν επενδφςεων ςτθν ζρευνα και 
καινοτομία, ανάπτυξθ δεςμϊν και ςυνεργειϊν μεταξφ 
επιχειριςεων, κζντρων ζρευνασ και ανάπτυξθσ και του τομζα τθσ 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ιδίωσ μζςω τθσ προαγωγισ επενδφςεων 
ςτθν ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, ςτθ μεταφορά 
τεχνολογίασ, ςτθν κοινωνικι καινοτομία, ςτθν οικολογικι 
καινοτομία, ςτισ εφαρμογζσ παροχισ δθμόςιων υπθρεςιϊν, ςτθν 
ενκάρρυνςθ τθσ ηιτθςθσ, ςτθ δικτφωςθ, ςτα ςυμπλζγματα φορζων 
και ςτθν ανοιχτι καινοτομία μζςω ευφυοφσ εξειδίκευςθσ, κακϊσ 
και ςτιριξθ τθσ τεχνολογικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ, 
δοκιμαςτικϊν δράςεων, ενεργειϊν ζγκαιρθσ επικφρωςθσ 
προϊόντων, προθγμζνων ικανοτιτων παραγωγισ και πρϊτθσ 
παραγωγισ, ειδικά ςε βαςικζσ τεχνολογίεσ, και διάδοςθ των 
τεχνολογιϊν γενικισ εφαρμογισ 

4.125.000 

062 
Μεταφορά τεχνολογίασ και ςυνεργαςία πανεπιςτθμίων - επιχειριςεων κατ’ εξοχιν 
προσ όφελοσ ΜΜΕ 

625.000 

4.125.000 

625.000 

0 

0 

064 
Διεργαςίεσ ζρευνασ και καινοτομίασ ςε ΜΜΕ (ςυμπεριλαμβανομζνων 
ςυςτθμάτων κουπονιϊν, διεργαςιϊν, ςχεδιαςμοφ, υπθρεςιϊν και κοινωνικισ 
καινοτομίασ) 

2.875.000 2.875.000 0 

065 
Τποδομζσ, διεργαςίεσ, μεταφορά τεχνολογίασ και ςυνεργαςία για ζρευνα και 
καινοτομία ςε επιχειριςεισ που επικεντρϊνονται ςτθν οικονομία χαμθλϊν 
εκπομπϊν άνκρακα και ςτθν ανκεκτικότθτα απζναντι ςτθν κλιματικι αλλαγι 

625.000 625.000 0 

Θ. 2 
Βελτίωςη τησ πρόςβαςησ, τησ χρήςησ και τησ ποιότητασ των 
τεχνολογιϊν των πληροφοριϊν και των επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) 

5.125.000   079, 082 5.125.000 5.125.000 5.125.000 0 0 

Ε.Π. 2b 
Ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν ΣΠΕ,  θλεκτρονικό εμπόριο και 
αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για ΣΠΕ 

1.875.000 082 

Τπθρεςίεσ και εφαρμογζσ ΣΠΕ για τισ ΜΜΕ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
θλεκτρονικοφ εμπορίου, τθσ θλεκτρονικισ επιχειρθματικότθτασ και διεργαςιϊν 
δικτφωςθσ επιχειριςεων), ηωντανά εργαςτιρια, επιχειρθματίεσ ςτο διαδίκτυο και 
υπό ςφςταςθ ΣΠΕ επιχειριςεισ κ.λπ.) 

1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0 

Ε.Π. 2c 
Ενίςχυςθ των εφαρμογϊν ΣΠΕ ςτον τομζα τθσ θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ, τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, τθσ θλεκτρονικισ 
ζνταξθσ, του θλεκτρονικοφ πολιτιςμοφ και τθσ θλεκτρονικισ υγείασ 

3.250.000 079 
Πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ του δθμοςίου τομζα (ςυμπεριλαμβανομζνων 
ανοικτϊν δεδομζνων θλεκτρονικοφ πολιτιςμοφ, ψθφιακϊν βιβλιοκθκων, 
θλεκτρονικοφ περιεχομζνου και θλεκτρονικοφ τουριςμοφ) 

3.250.000 3.250.000 3.250.000 0 0 

Θ. 3 
Βελτίωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των μικρομεςαίων 
επιχειρήςεων και του γεωργικοφ τομζα (για το ΕΓΣΑΑ) και του 
τομζα τησ αλιείασ και τησ υδατοκαλλιζργειασ (για το ΕΣΘΑ) 

29.875.000   066, 067, 071, 075 29.875.000 27.303.844 27.303.844 - 2.571.156 - 2.571.156 

Ε.Π. 3a 

Προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ τθσ 
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ 
δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων, μεταξφ άλλων μζςω φυτωρίων 
επιχειριςεων 

18.750.000 

067 
Επιχειρθςιακι ανάπτυξθ ΜΜΕ, ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και των 
φυτωρίων επιχειριςεων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςτιριξθσ ςε τεχνοβλαςτοφσ 
(spin offs) και παράγωγεσ εταιρείεσ (spin outs)) 

16.250.000 

16.178.844 

13.678.844 

- 2.571.156 

- 2.571.156 

071 

Ανάπτυξθ και προϊκθςθ επιχειριςεων που εξειδικεφονται ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν που ςυμβάλλουν ςτθν οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα και 
ςτθν προςαρμοςτικότθτα ςτθν κλιματικι αλλαγι (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
υποςτιριξθσ ςε τζτοιεσ υπθρεςίεσ) 

2.500.000 2.500.000 0 

Ε.Π. 3c 
τιριξθ τθσ δθμιουργίασ και τθσ επζκταςθσ προθγμζνων ικανοτιτων 
για τθν ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν· 

7.000.000 075 Ανάπτυξθ και προβολι των εμπορικϊν τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςτισ ι για τισ ΜΜΕ 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0 

Ε.Π. 3d 
τιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε 
περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ, και να ςυμμετζχουν ςε 
διαδικαςίεσ καινοτομίασ· 

4.125.000 066 
Προθγμζνεσ υπθρεςίεσ ςτιριξθσ για ΜΜΕ και ομίλουσ ΜΜΕ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ, μάρκετινγκ και ςχεδιαςμοφ) 

4.125.000 4.125.000 4.125.000 0 0 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 1 

ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖΠ   
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΩΛ ΘΑΗ ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΠΔ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ 

Α.Π. / 
Θ./Ε.Π. 

AΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ/ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ/ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Π/Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠ. ΠΡΟΣ. 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΚΑΣΗΓΟΡ

ΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒ

ΑΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
Π/Τ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΚΑΣ. ΠΑΡ. 

 Π/Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ 
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟΤ 

ΕΠΙΔΟΗ 
(ΕΠ.ΠΡΟΣ.) 

 Π/Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ 
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟΤ 
ΕΠΙΔΟΗ (ΚΠ) 

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Τ 
(ΕΠ. ΠΡΟΣ.) 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Π/Τ (Κ.Π.) 

ΑΠ2Α 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ - ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΜΑΣΩΗ 

79.572.690   104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114 79.572.690 79.572.690 79.572.690 0 0 

Θ. 8 
Προϊθηςη τησ διατηρήςιμησ και ποιοτικήσ απαςχόληςησ και 
ςτήριξη τησ κινητικότητασ του εργατικοφ δυναμικοφ 

5.174.606   104, 106 5.174.606 5.174.606 5.174.606 0 0 

Ε.Π. 8iii 
 Αυτοαπαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων 
επιχειριςεων, και ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και 
μεςαίων επιχειριςεων 

800.000 104 
Αυτοαπαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και 
ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων 

800.000 800.000 800.000 0 0 

Ε.Π. 8v 
Προςαρμογι των εργαηομζνων, των επιχειριςεων και των 
επιχειρθματιϊν ςτισ αλλαγζσ. 

4.374.606 106 
Προςαρμογι των εργαηομζνων, των επιχειριςεων και των επιχειρθματιϊν ςτισ 
αλλαγζσ 

4.374.606 4.374.606 4.374.606 0 0 

Θ. 9 
Προϊθηςη τησ κοινωνικήσ ζνταξησ και καταπολζμηςη τησ 
φτϊχειασ και κάθε διάκριςησ 

74.398.084   109, 110, 111, 112, 113, 114 74.398.084 74.398.084 74.398.084 0 0 

Ε.Π. 9i 
Ενεργθτικι ζνταξθ, μεταξφ άλλων και με ςκοπό τθν προϊκθςθ των 
ίςων ευκαιριϊν και τθσ δραςτιριασ ςυμμετοχισ και τθ βελτίωςθ 
των δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ 

19.000.000 109 
Ενεργθτικι ζνταξθ, μεταξφ άλλων και με ςκοπό τθν προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν 
και τθσ δραςτιριασ ςυμμετοχισ και τθ βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ 

19.000.000 19.000.000 19.000.000 0 0 

Ε.Π. 9ii 
Κοινωνικοοικονομικι ζνταξθ περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων, 
όπωσ οι Ρομά 

7.000.000 110 
Κοινωνικοοικονομικι ενςωμάτωςθ των περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων, όπωσ οι 
Ρομά 

7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0 

Ε.Π. 9iii 
Καταπολζμθςθ κάκε μορφισ διακρίςεων και προϊκθςθ των ίςων 
ευκαιριϊν 

12.500.000 111 Καταπολζμθςθ κάκε μορφισ διακρίςεων και προϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν 12.500.000 12.500.000 12.500.000 0 0 

Ε.Π. 9iv 

Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ και 
υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ και των κοινωνικϊν 
υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ 

26.148.084 112 
Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά προςιτζσ, βιϊςιμεσ και υψθλισ ποιότθτασ 
υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και των 
κοινωνικϊν υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ 

26.148.084 26.148.084 26.148.084 0 0 

Ε.Π. 9v 

Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ και τθσ 
επαγγελματικισ ενςωμάτωςθσ ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ και τθν 
κοινωνικι και αλλθλζγγυο οικονομία ϊςτε να διευκολυνκεί θ 
πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ 

3.500.000 113 
Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ και τθσ επαγγελματικισ 
ενςωμάτωςθσ ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ και τθν κοινωνικι και αλλθλζγγυο 
οικονομία ϊςτε να διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ 

3.500.000 3.500.000 3.500.000 0 0 

Ε.Π. 9vi 
τρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία των τοπικϊν 
κοινοτιτων· 

6.250.000 114 τρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων 6.250.000 6.250.000 6.250.000 0 0 

ΑΠ2Β ΤΠΟΔΟΜΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 25.000.000   049, 050, 051, 052, 053, 055, 073, 097 25.000.000 29.544.125 29.544.125 + 4.544.125 + 4.544.125 

Θ. 9 
Προϊθηςη τησ κοινωνικήσ ζνταξησ και καταπολζμηςη τησ 
φτϊχειασ και κάθε διάκριςησ 

10.000.000   053, 055, 073, 097 10.000.000 14.544.125 14.544.125 + 4.544.125 + 4.544.125 

Ε.Π. 9a 

Επενδφςεισ ςτισ υποδομζσ υγείασ και τισ κοινωνικζσ υποδομζσ που 
ςυμβάλλουν ςτθν εκνικι, περιφερειακι και τοπικι ανάπτυξθ, 
μειϊνοντασ τισ ανιςότθτεσ όςον αφορά τθν κατάςταςθ ςτον τομζα 
τθσ υγείασ, προωκϊντασ τθν κοινωνικι ζνταξθ μζςω βελτίωςθσ τθσ 
πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ κοινωνικοφ, πολιτιςτικοφ χαρακτιρα και 
υπθρεςίεσ αναψυχισ και τθ μετάβαςθ από τθν ιδρυματικι 
φροντίδα ςτθ φροντίδα τθσ κοινότθτασ 

4.625.000 

053 Τποδομζσ ςτον τομζα τθσ υγείασ 2.750.000 

9.169.125 

5.794.125 

+ 4.544.125 

+ 3.044.125 

055 
Άλλεσ κοινωνικζσ υποδομζσ που ςυμβάλλουν ςτθν περιφερειακι και τοπικι 
ανάπτυξθ 

1.875.000 3.375.000 + 1.500.000 

Ε.Π. 9b 
Παροχι ςτιριξθσ για τθ φυςικι, οικονομικι και κοινωνικι 
αναηωογόνθςθ υποβακμιςμζνων κοινοτιτων εντόσ αςτικϊν και 
αγροτικϊν περιοχϊν 

1.875.000 097 
Πρωτοβουλίεσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςε επίπεδο κοινότθτασ ςε αςτικζσ και αγροτικζσ 
περιοχζσ 

1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0 

Ε.Π. 9c Παροχι ςτιριξθσ για κοινωνικζσ επιχειριςεισ 1.000.000 073 τιριξθ κοινωνικϊν επιχειριςεων (ΜΜΕ) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 

Ε.Π. 9d 
Πραγματοποίθςθ επενδφςεων ςτο πλαίςιο ςτρατθγικϊν τοπικισ 
ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων 

2.500.000 097 
Πρωτοβουλίεσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςε επίπεδο κοινότθτασ ςε αςτικζσ και αγροτικζσ 
περιοχζσ 

2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0 
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ΔΤΓ ΔΠ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

ΞΗΛΑΘΑΠ 1 

ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖΠ   
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΩΛ ΘΑΗ ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΠΔ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ 

Α.Π. / 
Θ./Ε.Π. 

AΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ/ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ/ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Π/Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠ. ΠΡΟΣ. 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΚΑΣΗΓΟΡ

ΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒ

ΑΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
Π/Τ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΚΑΣ. ΠΑΡ. 

 Π/Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ 
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟΤ 

ΕΠΙΔΟΗ 
(ΕΠ.ΠΡΟΣ.) 

 Π/Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ 
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟΤ 
ΕΠΙΔΟΗ (ΚΠ) 

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Τ 
(ΕΠ. ΠΡΟΣ.) 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Π/Τ (Κ.Π.) 

Θ. 10 
Επζνδυςη ςτην εκπαίδευςη, την κατάρτιςη και την επαγγελματική 
κατάρτιςη για την απόκτηςη δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηςη 

15.000.000   049, 050, 051, 052 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0 

Ε.Π. 10 
Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν επαγγελματικι 
κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και τθ διά βίου μάκθςθ 

15.000.000 

049 Εκπαιδευτικι υποδομι για τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 1.000.000 

15.000.000 

1.000.000 

0 

0 

050 
Εκπαιδευτικι υποδομι για επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και 
εκπαίδευςθ ενθλίκων 

1.250.000 1.250.000 0 

051 
Εκπαιδευτικι υποδομι για ςχολικι εκπαίδευςθ (δθμοτικό και γενικι 
δευτεροβάκμια) 

9.000.000 9.000.000 0 

052 Τποδομι για προςχολικι εκπαίδευςθ και φροντίδα 3.750.000 3.750.000 0 

ΑΠ03 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΜΕΣΑΒΑΗ Ε ΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

60.618.839   013, 014, 017, 020, 021, 022, 023, 083, 086, 087, 090, 091, 092, 094, 094, 095 60.618.839 63.189.995 63.189.995 + 2.571.156 + 2.571.156 

Θ. 4 
Τποςτήριξη τησ μετάβαςησ προσ μια οικονομία χαμηλϊν 
εκπομπϊν διοξειδίου του άνθρακα ςε όλουσ τουσ τομείσ 

7.500.000   013, 014 7.500.000 10.071.156 10.071.156 + 2.571.156 + 2.571.156 

Ε.Π. 4c 

τιριξθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τθσ ζξυπνθσ διαχείριςθσ τθσ 
ενζργειασ και τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ 
δθμόςιεσ υποδομζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δθμόςιων 
κτθρίων, και ςτον τομζα τθσ ςτζγαςθσ· 

7.500.000 

013 
Ενεργειακι απόδοςθ με ανακαίνιςθ τθσ δθμόςιασ υποδομισ, ζργα επίδειξθσ και 
υποςτθρικτικά μζτρα 

5.000.000 

10.071.156 

5.000.000 

+ 2.571.156 

0 

014 
Ενεργειακι απόδοςθ με ανακαίνιςθ του υφιςτάμενου οικιςτικοφ αποκζματοσ, 
ζργα επίδειξθσ και υποςτθρικτικά μζτρα 

2.500.000 5.071.156 + 2.571.156 

Θ. 5 
Προϊθηςη τησ προςαρμογήσ ςτην κλιματική αλλαγή, πρόληψη 
και διαχείριςη κινδφνων 

4.500.000   087 4.500.000 4.500.000 4.500.000 0 0 

Ε.Π. 5a 
τιριξθ των επενδφςεων για προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι 
κακϊσ και των τεχνικϊν που βαςίηονται ςτο οικοςφςτθμα 

4.500.000 087 

Προςαρμογή ςε μζτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριςη 
κινδφνων ςχετικϊν με το κλίμα, π.χ. διάβρωςη, πυρκαγιζσ, πλημμφρεσ, 
καταιγίδεσ και ξηραςία, ςυμπεριλαμβανομζνησ τησ αφξηςησ τησ 
ευαιςθητοποίηςησ, τησ πολιτικήσ προςταςίασ και ςυςτημάτων και υποδομϊν 
διαχείριςησ καταςτροφϊν 

4.500.000 4.500.000 4.500.000 0 0 

Θ. 6 
Διαφφλαξη και προςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊθηςη τησ 
αποδοτικότητασ των πόρων 

48.618.839   017, 020, 021, 022, 023, 083, 086, 090, 091, 092, 094, 094, 095 48.618.839 48.618.839 48.618.839 0 0 

Ε.Π. 6a 

Επενδφςεισ ςτον τομζα των αποβλιτων, ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι 
απαιτιςεισ του περιβαλλοντικοφ κεκτθμζνου τθσ Ζνωςθσ και να 
αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ που ζχουν προςδιοριςκεί από τα κράτθ 
μζλθ για επενδφςεισ που υπερβαίνουν τισ εν λόγω απαιτιςεισ 

2.000.000 

017 
Διαχείριςθ οικιακϊν απορριμμάτων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ελαχιςτοποίθςθσ, 
τθσ διαλογισ και μζτρων ανακφκλωςθσ) 

750.000 

2.000.000 

750.000 

0 

0 

023 
Περιβαλλοντικά μζτρα που ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ και/ι τθν αποφυγι εκπομπϊν 
αερίου κερμοκθπίου (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επεξεργαςίασ και αποκικευςθσ 
του μεκανίου και κομποςτοποίθςθσ) 

1.250.000 1.250.000 0 

Ε.Π. 6b 

Επενδφςεισ ςτον τομζα των υδάτων, ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι 
απαιτιςεισ του περιβαλλοντικοφ κεκτθμζνου τθσ Ζνωςθσ και να 
αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ που ζχουν προςδιοριςκεί από τα κράτθ 
μζλθ για επενδφςεισ που υπερβαίνουν τισ εν λόγω απαιτιςεισ 

17.500.000 

020 
Παροχι νεροφ για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ (υποδομι εξαγωγισ, επεξεργαςίασ, 
αποκικευςθσ και διανομισ) 

8.750.000 

17.500.000 

8.750.000 

0 

0 

021 

Διαχείριςθ υδάτων και εξοικονόμθςθ πόςιμου νεροφ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
διαχείριςθσ των λεκανϊν απορροισ ποταμϊν, του εφοδιαςμοφ ςε νερό, των 
ειδικϊν μζτρων προςαρμογισ ςτθν αλλαγι του κλίματοσ, τθσ μζτρθςθσ ςε επίπεδο 
περιοχισ και καταναλωτι, των ςυςτθμάτων χρζωςθσ και τθσ μείωςθ των 
διαρροϊν) 

6.250.000 6.250.000 0 

022 Επεξεργαςία λυμάτων 2.500.000 2.500.000 0 

Ε.Π. 6c 
Διατιρθςθ, προςταςία, προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ· 

16.375.000 

091 Ανάπτυξθ και προϊκθςθ του τουριςτικοφ δυναμικοφ φυςικϊν περιοχϊν 3.750.000 

16.675.000 

3.750.000 

+300.000 

0 

092 Προςταςία, ανάπτυξθ και προβολι δθμόςιων τουριςτικϊν κεφαλαίων 6.000.000 6.000.000 0 

094 Προςταςία, ανάπτυξθ και προβολι ςτοιχείων δθμόςιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 6.625.000 6.925.000 +300.000 

Ε.Π. 6d 
Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και του εδάφουσ 
και προαγωγι των υπθρεςιϊν των οικοςυςτθμάτων μζςω και του 
δικτφου NATURA 2000 και των «πράςινων» υποδομϊν. 

1.875.000 086 Προςταςία, αναςτιλωςθ και βιϊςιμθ χριςθ των περιοχϊν Natura 2000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0 

Ε.Π. 6e 

Ανάλθψθ δράςθσ για τθ βελτίωςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθν 
ανάπλαςθ των πόλεων, τθν αναηωογόνθςθ και τθν απολφμανςθ των 
υποβακμιςμζνων περιβαλλοντικά εκτάςεων 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των προσ αναςυγκρότθςθ περιοχϊν), τθ 
μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθν προϊκθςθ μζτρων για 
τον περιοριςμό του κορφβου 

10.868.839 

083 Μζτρα για τθν ποιότθτα του αζρα 1.875.000 

10.568.839 

1.875.000 

- 300.000 

0 

090 Ποδθλατόδρομοι και μονοπάτια 6.243.839 6.243.839 0 

094 Προςταςία, ανάπτυξθ και προβολι ςτοιχείων δθμόςιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.500.000 1.200.000 - 300.000 

095 Ανάπτυξθ και προβολι δθμόςιων υπθρεςιϊν πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 1.250.000 1.250.000 0 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 1 

ΞΟΝΡΑΠΖ ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖΠ   
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΩΛ ΘΑΗ ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΠΔ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ 

Α.Π. / 
Θ./Ε.Π. 

AΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ/ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ/ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Π/Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠ. ΠΡΟΣ. 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΚΑΣΗΓΟΡ

ΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒ

ΑΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
Π/Τ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΚΑΣ. ΠΑΡ. 

 Π/Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ 
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟΤ 

ΕΠΙΔΟΗ 
(ΕΠ.ΠΡΟΣ.) 

 Π/Τ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΠ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ 
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟΤ 
ΕΠΙΔΟΗ (ΚΠ) 

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Τ 
(ΕΠ. ΠΡΟΣ.) 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Π/Τ (Κ.Π.) 

ΑΠ04 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ – ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

72.461.250   031, 034, 036, 040, 044 72.461.250 67.917.125 67.917.125 - 4.544.125 - 4.544.125 

Θ. 7 
Προϊθηςη των βιϊςιμων μεταφορϊν και τησ άρςησ των 
προβλημάτων ςε βαςικζσ υποδομζσ δικτφων 

72.461.250   031, 034, 036, 040, 044 72.461.250 67.917.125 67.917.125 - 4.544.125 - 4.544.125 

Ε.Π. 7b 
Ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ κινθτικότθτασ μζςω τθσ ςφνδεςθσ 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τισ υποδομζσ ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομζνων των πολυτροπικϊν κόμβων· 

71.461.250 

031 Άλλοι εκνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νζα καταςκευι) 37.500.000 

66.917.125 

34.955.875 

- 4.544.125 

- 2.544.125 

034 
Άλλοι ανακαταςκευαςμζνοι ι βελτιωμζνοι δρόμοι (αυτοκινθτόδρομοι, εκνικοί, 
περιφερειακοί ι τοπικοί) 

21.461.250 19.461.250 - 2.000.000 

036 Μεταφορζσ πολλαπλϊν μζςων 8.750.000 8.750.000 0 

040 Άλλοι καλάςςιοι λιμζνεσ 3.750.000 3.750.000 0 

Ε.Π. 7c 

Ανάπτυξθ και βελτίωςθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον και με χαμθλζσ 
εκπομπζσ άνκρακα ςυςτθμάτων μεταφορϊν (ςτα οποία 
περιλαμβάνονται και τα ςυςτιματα χαμθλοφ κορφβου), 
ςυμπεριλαμβανομζνων των εςωτερικϊν πλωτϊν οδϊν και των 
καλάςςιων μεταφορϊν, των λιμζνων, των πολυτροπικϊν 
ςυνδζςεων και των αερολιμενικϊν υποδομϊν, με ςκοπό τθν 
προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ περιφερειακισ και τοπικισ κινθτικότθτασ 

1.000.000 044 
Ζξυπνα ςυςτιματα μεταφορϊν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ειςαγωγισ τθσ 
διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ, των ςυςτθμάτων διοδίων, ςυςτθμάτων 
παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και πλθροφοριϊν ΣΠ) 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 

ΑΠ05 ΣΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΣΠΑ 4.417.840     4.417.840 4.417.840 4.417.840 0 0 

ΤΒ ΕΤΠΑ ΣΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΣΠΑ 4.417.840 

121 Προετοιμαςία, εφαρμογι, παρακολοφκθςθ και επικεϊρθςθ 2.767.840 

4.417.840 

2.767.840 

0 

0 

122 Αξιολόγθςθ και μελζτεσ 600.000 600.000 0 

123 Πλθροφόρθςθ και επικοινωνία 1.050.000 1.050.000 0 

ΑΠ06 ΣΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΣ 1.448.249     1.448.249 1.448.249 1.448.249 0 0 

ΣΒ ΕΚΣ ΣΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΣ 1.448.249 

121 Προετοιμαςία, εφαρμογι, παρακολοφκθςθ και επικεϊρθςθ 753.056 

1.448.249 

753.056 

0 

0 

122 Αξιολόγθςθ και μελζτεσ 307.024 307.024 0 

123 Πλθροφόρθςθ και επικοινωνία 388.169 388.169 0 

ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 284.518.868     284.518.868 284.518.868 284.518.868 0 0 

ΕΣΠΑ   203.497.929     203.497.929 203.497.929 203.497.929 0 0 

ΕΚΣ   81.020.939     81.020.939 81.020.939 81.020.939 0 0 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 2 

ΓΔΗΘΡΔΠ ΔΘΟΝΩΛ ΞΝ ΔΞΖΟΔΑΕΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΑΘΑΡΑΛΝΚΖ ΡΝ 

ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ ΔΞΗΓΝΠΖΠ 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 2 

ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΔΠ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΓΔΗΘΡΩΛ ΔΘΟΝΩΛ ΡΝ ΔΞ 

ΘΩΓΗΘΝΠ 

ΑΜΝΛΑ 
ΞΟΝΡΔΟΑΗ
ΝΡΖΡΑΠ 

ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ 
ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ 

ΓΔΗΘΡΔΠ ΔΘΟΝΩΛ 
ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

ΡΗΚΖ 
ΠΡΝΣΝΠ 

2023 ΘΩΓ. Ξ/ (ΓΓ) 
ΘΩΓΗΘΝΠ 
ΓΔΗΘΡΖ 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΔΗΘΡΖ 

1 3a 
18.750.000 

 
16.178.844 

CO01 
Παξαγσγηθέο επελδύζεηο: 
Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ πνπ 
ιακβάλνπλ ζηήξημε  

Δπηρεηξήζεηο 
360 

350 

CO02 
Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ πνπ 
ιακβάλνπλ επηρνξεγήζεηο 

Δπηρεηξήζεηο 
115 
100 

CO05 

Παξαγσγηθέο επελδύζεηο: 
Αξηζκόο λέσλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ 

ιακβάλνπλ ζηήξημε 

Δπηρεηξήζεηο 
30 
25 

CO08 

Παξαγσγηθέο επελδύζεηο: 
Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο 

ζηηο επηρεηξήζεηο  πνπ 
ιακβάλνπλ ελίζρπζε 

Ηζνδύλακα 
πιήξνπο 

απαζρόιεζεο 

100 

85 

2Β 9a 
4.625.000 

 
9.169.125 

CO36 

Πιεζπζκόο πνπ θαιύπηεηαη 

από βειηησκέλεο ππεξεζίεο 
πγείαο 

Άηνκα 
55.000 
120.000 

CO35 

Γπλακηθόηεηα ησλ 

ππνδνκώλ παηδηθήο 
θξνληίδαο ή εθπαίδεπζεο 
πνπ εληζρύνληαη  

Άηνκα 
100 
180 

3 4c 
7.500.000 

 
10.071.156 

CO31 

Αξηζκόο λνηθνθπξηώλ κε 

θαιύηεξε θαηεγνξία 
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

Λνηθνθπξηά 
212 

430 

CO34 

Κείσζε εθπνκπώλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ : Δθηηκώκελε 
εηήζηα κείσζε ησλ 
εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ 

Σόλλνη 
ηζνδύλακνπ 

CO2 

843 
1.200 

4 7b 
71.461.250 

 
67.917.125 

CO13 
πλνιηθό κήθνο λέσλ 
δξόκσλ 

Υικ. 
28 
26 

CO14 
πλνιηθό κήθνο 
αλαθαηαζθεπαζκέλσλ ή 

αλαβαζκηζκέλσλ δξόκσλ 

Υικ. 
32 
30 

 

 
 


