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1. ΔΙΑΓΩΓΗ/ΒΑΙΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ ΣΗ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΣΟΤ ΔΠ 

Η παξνχζα πξνηεηλφκελε 4ε Αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ «Πεινπφλλεζνο» έρεη σο θχξην θαη κνλαδηθφ 

ζηφρν ηελ κεηαθίλεζε/ κεηαθνξά πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ απφ ην ΔΠ «Πεινπφλλεζνο» ζην ΔΠ 

«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» (ΔΠΑλΔΚ), γηα ηελ θάιπςε ησλ 

απμεκέλσλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ πξνο αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαίηεξα αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ζηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ/ επηρεηξεκαηηθφ ηζηφ ηεο Υψξαο απφ ηελ παλδεκία 

ηνπ COVID-19, φπσο θαη ζην ζχλνιν ηεο Έλσζεο, αιιά θαη παγθνζκίσο. 

Δίλαη γεγνλφο δε ε επειημία πνπ επήιζε ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ησλ ΔΓΔΣ, κε ηελ 

έγθαηξε θαη ζε επξεία θιίκαθα ηξνπνπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ζε ελσζηαθφ επίπεδν. Χο εθ ηνχηνπ, κε ηελ παξνχζα Αλαζεψξεζε 

ηνπ ΔΠ «Πεινπφλλεζνο» πξνηείλνληαη νη θαη’ ειάρηζηνλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηεξψληαο ηηο Καλνληζηηθέο δηαηάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ έγθαηξα 

θαη απνηειεζκαηηθά νη δηαζέζηκνη πφξνη ηνπ ΔΣΠΑ ζην Πξφγξακκα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ θχξηνπ ζηφρνπ ηεο Αλαζεψξεζεο, ήηνη γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηελ πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, 

κε επίθεληξν ηηο ΜΜΔ, ζε ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε απηέο λα επηβηψζνπλ θαη’ αξράο, αιιά θαη λα 

αλαθάκςνπλ ζην άκεζν κέιινλ. 

 

Οη δηαζέζηκνη πφξνη ΔΣΠΑ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνο κεηαθνξά ζην ΔΠΑλΔΚ πξνζδηνξίζζεθαλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε δπν θχξηεο παξακέηξνπο. 

Η πξψηε παξάκεηξνο είλαη ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΣΠΑ ζην ΔΠ θαηά ην έηνο 

2020. 

Η δεχηεξε παξάκεηξνο είλαη ην επίπεδν θαη ε εμέιημε εθαξκνγήο ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο, 

Θεκαηηθψλ ηφρσλ, Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ θαη Καηεγνξηψλ Παξέκβαζεο, ιακβάλνληαο 

ππ’ φςε ηηο «αλνηθηέο»/ ηζρχνπζεο πξνζθιήζεηο, θαζψο θαη ηηο αλεηιεκκέλεο πξνγξακκαηηθέο 

θαη πξνγξακκαηηζκέλεο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΠ «Πεινπφλλεζνο». 

Δπίζεο, ζηε βάζε ησλ δχν παξαπάλσ θχξησλ παξακέηξσλ γίλεηαη πξνζπάζεηα, νη 

κεηαθεξφκελνη πφξνη ηνπ ΔΠ πξνο ην ΔΠΑλΔΚ, λα επεξεάδνπλ θαηά ην δπλαηφλ κηθξφηεξν 

αξηζκφ Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ θαη Καηεγνξηψλ (Πεδίσλ) Παξέκβαζεο, έηζη ψζηε λα κελ 

είλαη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ζε πνιινχο δείθηεο εθξνψλ θαη λα κελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ην 

Πιαίζην Δπίδνζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηεξψληαο ηελ δέζκεπζε θάιπςεο πάλσ απφ ην 50% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ κε δείθηεο εθξνψλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην ζχλνιν ηνπ θαηαλεκεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ΔΣΠΑ ζην έηνο 

2020, ήηνη 23.690.829 εθαη. € ελσζηαθή ζπλδξνκή πνπ αληηζηνηρεί ζε 29.613.536€ δεκφζηα 

δαπάλε, δχλαηαη λα κεηαθεξζεί ζην ΔΠΑλΔΚ, επηκεξηδφκελν αθαηξεηηθά απηφ ην πνζφ ζε δπν 

Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο (ην 54% απφ ηνλ ΑΠ1 θαη ην ππφινηπν 46% απφ ηνλ ΑΠ3) θαη ζε 
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αληίζηνηρνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο θαη Καηεγνξίεο Παξέκβαζεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο εθξνψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη νη Καηεγνξίεο Παξέκβαζεο θαη 

νη αληίζηνηρεο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο αθαηξνχληαη νη πφξνη πνπ ζα 

δηαηεζνχλ ζην ΔΠΑλΔΚ, κεηψλνληαη αλαινγηθά νη ηηκέο ζηφρνη απηψλ ησλ δεηθηψλ, (εθηφο απφ 

έλαλ δείθηε εθξνψλ ηνπ ΑΠ1, ζηνλ νπνίν παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα εκπεξηέρνληαη ζ’ απηφλ 

θαη άιινη δείθηεο εθξνψλ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηνχ ηνπ δείθηε).  

Γελ ηξνπνπνηνχληαη νη ηηκέο ζηφρνη ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο, κε δεδνκέλν φηη, θαηά θαλφλα, 

νη ηηκέο ζηφρνη ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο ηνπ ΔΣΠΑ δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο 

ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ εθξνψλ, αιιά εμαξηψληαη απφ παξάγνληεο πέξαλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ΔΠ «Πεινπφλλεζνο». 

 

Δπίζεο, ζηε βάζε ησλ παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ αλάινγσλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ επέξρνληαη κηθξήο 

θιίκαθαο ηξνπνπνηήζεηο ζε νξηζκέλνπο δείθηεο ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο ησλ Αμφλσλ 

Πξνηεξαηφηεηαο απφ ηνπο νπνίνπο κεηαθέξνληαη πφξνη ηνπ ΔΠ ζην ΔΠΑλΔΚ. 

 

Οη παξαπάλσ βαζηθέο θαηεπζχλζεηο αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ «Πεινπφλλεζνο», παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθφηεξα θαη αηηηνινγνχληαη επαξθψο ζηα επφκελα κέξε ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 30, παξαγξ.1 θαη 2 ηνπ Κ(ΔΔ) 1303/2013, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 56390/03-06-2020 «Οδεγίεο γηα ηελ Αλαζεψξεζε ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 

2014-2020 ζην έηνο 2020» ηεο Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ (ΔΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

θαη Δπελδχζεσλ. 

 

Δξαίπεζη από ηην εθαπμογή ηηρ Οδηγίαρ για ηη ΠΔ 

Με βάζε δε φια ηα παξαπάλσ θαη κε θχξην δεδνκέλν φηη, ε πξνηεηλφκελε αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ 

«Πεινπφλλεζνο» πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ κεηαθνξά πφξσλ ζην ΔΠΑλΔΚ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο απφ ηελ παλδεκία ηνπ COVID-19, δελ απαηηείηαη δηαδηθαζία 

πεξηβαιινληηθνχ πξνειέγρνπ [(ιφγσ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 3§8 ηεο Οδεγίαο 2001/42/ΔΚ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε «πνιηηηθήο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο» (civil emergency)]. 

πλεπψο, ηζρχεη ε Κ.Τ.Α κε Α.Π  145738/27-1-2015 Κ.Τ.Α. (ΑΓΑ: ΧΟΚΦ0-4Φ0) κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Πεινπφλλεζνο» 2014-2020, πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη φπσο επηβεβαηψζεθε κε 

ηελ επηζηνιή κε αλαγθαηφηεηαο λένπ πεξηβαιινληηθνχ πξνειέγρνπ (ΑΠ 

ΤΠΔΝ/ΓΙΠΑ/92734/5880/22-11-2019) θαηά ηελ πξνεγνχκελε αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠ. ε 

πεξίπησζε επφκελεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΔΠ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην θαη αθνχ έρεη παξέιζεη ε 

θξίζε ηνπ COVID-19, ζα εμεηαζζεί εθ λένπ ε απαίηεζε ή κε ζε δηαδηθαζία ΠΔ. 



Έγγξαθν Αηηηνιφγεζεο ηεο Πξφηαζεο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ «Πεινπφλλεζνο» 2014-2020 
 

 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ 3 

 

2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΩΝ ΣΟΤ ΔΠ ΚΑΙ 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ 

Η παξνχζα πξφηαζε Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ «Πεινπφλλεζνο» πεξηιακβάλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηα 

εμήο βαζηθά/ δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Μείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 1 θαη 3, νη νπνίνη 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ, επηκεξηδφκελε ε κείσζε ζε πξνυπνινγηζκνχο Θεκαηηθψλ 

ηφρσλ θαη Καηεγνξηψλ (Πεδία) Παξέκβαζεο, κε αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πηλάθσλ 6, 7-11 ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 1 θαη 3, θαζψο θαη ησλ 

ζπλνιηθψλ πηλάθσλ ηνπ ΔΠ, κε αξηζκ. 2, 17 ,18α, 18γ, 19, 20 θαη 28. 

 Μείσζε ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ελλέα (9) δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 θαη πέληε 

(5) δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3. 

Η κείσζε ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ζηνπο δεθαηξείο (13) δείθηεο εθξνψλ είλαη αλαινγηθή πξνο ηελ 

κείσζε ησλ ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Καηεγνξηψλ (Πεδίσλ) Παξέκβαζεο κε ηηο 

νπνίεο ζπλδένληαη νη ελ ιφγσ δείθηεο. Μφλν ζε έλα δείθηε (CO01) ηνπ ΑΠ1 ε κείσζε δελ 

είλαη αλαινγηθή, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο απηνχ ηνπ δείθηε, ν νπνίνο είλαη ζχλζεηνο, 

πεξηιακβάλνληαο ε ηηκή ζηφρνο ηνπ ηηο ηηκέο άιισλ δεηθηψλ εθξνψλ ηνπ ΑΠ1. 

 Αλαινγηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ζηφρσλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ δείθηε 

(F100) ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 1 θαη 3. 

 

εκείωζε 

Ελδετόκελε αλαγθαία ορζοιογηθοποίεζε ηωλ ηηκώλ ζηότωλ ηωλ δεηθηώλ εθροώλ, ζύκθωλα κε 

ηης ζσλζήθες εθαρκογής ηοσ ΕΠ, ζα επητεηρεζεί ζε επόκελε (ηαθηοποηεηηθή) Αλαζεώρεζε ηοσ 

ΕΠ. 

 

ηε ζπλέρεηα, ακέζσο πην θάησ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά, κε ηελ αληίζηνηρε αηηηνιφγεζε, νη 

πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΠ. 

 

2.1. ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 23.690.829€ πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ ζε ελσζηαθή 

ζπλδξνκή, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 29.613.536€ δεκφζηα δαπάλε, πνπ κεηαθέξεηαη ζην ΔΠΑλΔΚ 

γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

(θπξίσο ΜΜΔ) ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαίηεξα αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ COVID-19 ζηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ/ επηρεηξεκαηηθφ ηζηφ ηεο Υψξαο, αθνξά 

ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ ζην έηνο 2020. 

Απηφ ην πνζφ επηκεξίδεηαη αθαηξεηηθά ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 1 

θαη 3 (ην 54% απφ ηνλ ΑΠ1 θαη ην ππφινηπν 46% απφ ηνλ ΑΠ3) θαη ζπγθεθξηκέλα επηκεξίδεηαη 

αθαηξεηηθά ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Θεκαηηθψλ ηφρσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ ΑΠ1 θαη ζηνπο 

Θεκαηηθνχο ηφρνπο 4 θαη 6 ηνπ ΑΠ3.  



Έγγξαθν Αηηηνιφγεζεο ηεο Πξφηαζεο Αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ «Πεινπφλλεζνο» 2014-2020 
 

 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ 4 

 

Οη πξνηεηλφκελεο κεηψζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Θ 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ ΔΠ δελ δεκηνπξγνχλ 

πξφβιεκα ζεκαηηθήο ζπγθέληξσζεο πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ πξνζζήθε άξζξνπ 25α, 

παξ. 5 ζηνλ Κ(ΔΔ)1303/2013 κε ηνλ Καλνληζκφ 2020/558/23.04.2020-CRII+. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: 

 

2.1.1. Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 1 

Ο πθηζηάκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΠ1 ζε δεκφζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζε 38.428.844 €, 

δεζκεχνληαο ην 18,9% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ ζην ΔΠ, κε επηκεξηζκφ ζηνπο 

Θεκαηηθνχο ηφρνπο 1, 2 θαη 3 σο εμήο: 

 Θ 1: 6.000.000€ 

 Θ 2: 5.125.000€ 

 Θ 3:27.303.000€ 

Οη λνκηθέο δεζκεχζεηο («ζπκβάζεηο») ζην ζχλνιν ηνπ ΑΠ1, ιακβαλνκέλεο ππ’ φςε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ νη λνκηθέο δεζκεχζεηο λα ηαπηίδνληαη κε 

ηηο εληάμεηο, είλαη 27,23 εθαη. € ην 74,68% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, κε 

ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε ζηνλ Θ3 (ην 99,74% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ), ελψ ζηνπο Θεκαηηθνχο 

ηφρνπο 1 θαη 2 νη λνκηθέο δεζκεχζεηο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 13% θαη 14% επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο αληίζηνηρα. Οη δε δαπάλεο, ζην ζχλνιν ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, 

θζάλνπλ κφιηο ηα 2,36 εθαη. € (ην 6,13% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ), κε αληίζηνηρα πνζνζηά 

8,56% ν Θ 3, ζρεδφλ κεδεληθφ πνζνζηφ ν Θ 2 θαη κεδεληθφ ν Θ 1. 

Με βάζε δε ηελ εκπεηξία απ’ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο, έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο 40%-50% ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνο ελίζρπζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ δελ πινπνηνχληαη. 

Παξάιιεια, ν ελαπνκέλσλ ρξφλνο κέρξη ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ είλαη 

ζρεηηθά κηθξφο γηα έθδνζε λέσλ πξνζθιήζεσλ θαη έληαμε λέσλ πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, 

ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςε θαη ησλ ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ, αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνηάζεσλ θαη έληαμεο αληίζηνηρσλ πξάμεσλ κεγάινπ αζξνηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε πξναλαθεξφκελε αξλεηηθή απφθιηζε κεηαμχ εγθξίζεσλ/ εληάμεσλ 

θαη πινπνίεζεο. 

Χο εθ ηνχησλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κεηαθεξφκελσλ πφξσλ ΔΣΠΑ ζην ΔΠΑλΔΚ απφ ην ΔΠ 

«Πεινπφλλεζνο», ήηνη 16.000.000€, Γεκφζηα δαπάλε κε 12.800.000€ ελσζηαθή ζπλδξνκή, 

αθαηξνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΠ1, δειαδή ην 41,6% ηνπ πθηζηάκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Έηζη, ν λένο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΠ1 δηακνξθψλεηαη ζηα 

22.428.844€ δεκφζηα δαπάλε, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 17.943.075€ ελσζηαθή ζπλδξνκή, 

δεζκεχνληαο ην 12,9% ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ ζην ΔΠ, θαηφπηλ ηεο ζπλνιηθήο κεηαθνξάο πφξσλ 

29,61 εθαη. € (δεκφζηα δαπάλε) ζην ΔΠΑλΔΚ. 
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Με βάζε δε, αθ’ ελφο ην χςνο πξνυπνινγηζκνχ, αθ’ εηέξνπ ηα επίπεδα εθαξκνγήο θάζε 

Θεκαηηθνχ ηφρνπ ηνπ ΑΠ1, πξνηείλνληαη νη αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο, 

ήηνη: 

 Θ 1, κείσζε θαηά 33,3%, θζάλνληαο ζηα 4.000.000€ δεκφζηα δαπάλε. 

 Θ 2, κείσζε θαηά 24,4%, θζάλνληαο ζηα 3.875.000€ δεκφζηα δαπάλε. 

 Θ 3, κείσζε θαηά 46,7%, θζάλνληαο ζηα 14.553.844€ δεκφζηα δαπάλε. 

Αληίζηνηρεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (κεηψζεηο) πξνηείλνληαη ζηηο επί 

κέξνπο Καηεγνξίεο (Πεδία) Παξέκβαζεο θαη εμ’ απηψλ ζηηο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο. Οη 

κεηαβνιέο απηέο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

παξφληνο εγγξάθνπ. 

 

2.1.2. Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 3 

Ο πθηζηάκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΠ 3, ζε δεκφζηα δαπάλε, αλέξρεηαη ζε 63.189.995€, 

δεζκεχνληαο ην 31,1% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ ΔΣΠΑ ζην ΔΠ. ηνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο 4 θαη 

6, θαηαλέκνληαη αζξνηζηηθά 58.689.995€, (ην 92,9% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ 3) 

επηκεξηδφκελα σο εμήο: 

 Θ 4:10.071.156€ 

 Θ 6:48.618.839€ 

Οη λνκηθέο δεζκεχζεηο (ζπκβάζεηο) ηελ 10ε/06/2020, ζην ζχλνιν ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, 

δεζκεχνπλ ην 34,33% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, ελψ νη δαπάλεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 18,4% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Αληίζηνηρα, νη λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη νη δαπάλεο ζηνπο δπν 

Θεκαηηθνχο ηφρνπο έρνπλ σο εμήο: 

 Θ 4: πκβάζεηο 14,32% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη δαπάλεο 5,7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ. 

 Θ 6: πκβάζεηο 41,35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη δαπάλεο 22,6% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ. 

 

Με βάζε, αθ’ ελφο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, αθ’ εηέξνπ ηα επίπεδα εθαξκνγήο ηφζν ηνπ 

ζπλνιηθνχ ΑΠ, φζν θαη ησλ δπν Θεκαηηθψλ ζηφρσλ, πξνηείλεηαη ε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 θαηά 13.613.536€ δεκφζηα δαπάλε, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 

10.890.829€ ελσζηαθή ζπλδξνκή, ήηνη, κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ θαηά 21,5%. 

Απηή ε πξνηεηλφκελε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ επηκεξίδεηαη κεηαμχ ησλ δπν 

Θεκαηηθψλ ηφρσλ σο εμήο: 

 Θ 4: κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζε δεκφζηα δαπάλε θαηά 7.071.156€ (θαηά 70,2%). 

 Θ 6: κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζε δεκφζηα δαπάλε θαηά 6.542.388€ (θαηά 13,5%). 

Καηφπηλ απηψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ΑΠ3 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 
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 Νένο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΑΠ ζε δεκφζηα δαπάλε: 49.576.459€, κε 

αληίζηνηρε ελσζηαθή ζπλδξνκή 39.661.167€, δεζκεχνληαο ην 28,5% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ 

ηνπ ΔΣΠΑ ζην ΔΠ κεηά ηελ κεηαθνξά πφξσλ 29,61 εθαη. € (δεκφζηα δαπάλε) ζην ΔΠΑλΔΚ. 

 Ο αζξνηζηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ Θ 4 θαη 6 (ζε δεκφζηα δαπάλε) θζάλεη ζηα 

45.076.459€ (ην 90,9% ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΠ3), επηκεξηδφκελνο σο εμήο: 

 Θ 4:  3.000.000€ 

 Θ 6: 42.076.459€ 

Οη αληίζηνηρεο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο (κεηψζεηο) ησλ ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ζε 

επίκέξνπο Καηεγνξίεο (Πεδία) Παξέκβαζεο θαη εμ’ απηψλ ζε Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ. 

 

2.2. ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΙ ΣΙΜΕ ΣΟΥΟΤ ΣΩΝ ΔΕΙΚΣΩΝ ΣΟΤ ΕΠ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο (κεηψζεηο) ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 

δπν Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο (ΑΠ1 θαη ΑΠ3) θαη ησλ αληίζηνηρσλ Καηεγνξηψλ (Πεδίσλ) 

Παξέκβαζεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο θαη δείθηεο, δελ επηθέξνπλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ηηκέο ζηφρνπο ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο. Απηφ δηφηη νη ηηκέο ζηφρνη φισλ 

ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αληίζηνηρεο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο θαη 

Καηεγνξίεο (Πεδία) Παξέκβαζεο, ησλ νπνίσλ κεηψλεηαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπο, δελ 

εμαξηψληαη άκεζα θαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αιιά ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ εμαξηψληαη απφ εμσγελήο παξάγνληεο, φπσο παξεκβάζεηο απφ Σνκεαθά Πξνγξάκκαηα, 

απφ δξάζεηο κε ακηγψο εζληθνχο πφξνπο θαη επίζεο απφ ηελ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζην ελσζηαθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο, απφ ηηο κεηψζεηο ησλ ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Καηεγνξηψλ 

(Πεδίσλ) Παξέκβαζεο θαη θαη’ αληηζηνηρία ησλ Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ, επεξεάδνληαη νη 

δείθηεο εθξνψλ πνπ ζπλδένληαη κ’ απηέο ηηο Καηεγνξίεο (Πεδία) Παξέκβαζεο θαη Δπελδπηηθέο 

Πξνηεξαηφηεηεο. 

Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα, νη δείθηεο εθξνψλ ησλ νπνίσλ νη ηηκέο ζηφρνη ηξνπνπνηνχληαη ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνηεηλφκελεο αλαζεψξεζεο αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, παξνπζηάδνληαη 

ακέζσο πην θάησ. 

 

2.2.1. Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 1 

ην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, κε ηελ κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαηά 41,6% 

επεξεάδνληαη ζρεδφλ φινη νη δείθηεο εθξνψλ (ελλέα ζηνπο δέθα) γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

α) Η ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επηκεξίζζεθε ζε πέληε απφ ηηο δέθα 

Καηεγνξίεο (Πεδία) Παξέκβαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ν Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο θαη νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηέζζεξεηο απφ ηηο επηά Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΑΠ. 
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β) Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί νη δείθηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ζρεδφλ φινη 

(ελλέα ζηνπο δέθα) είλαη θνηλνί δείθηεο ΔΣΠΑ θαη εθ ηνπ νξηζκνχ ηνπο είλαη ζχλζεηνη, 

εκπεξηέρνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ θαη κάιηζηα έλαο ν CO01 εκπεξηέρεη ηξείο άιινπο δείθηεο. 

γ) Σξείο απφ ηηο ηέζζεξεηο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο (1b, 3a θαη 3d) πνπ ζπλδένληαη κε 

Καηεγνξίεο (Πεδία) Παξέκβαζεο ησλ νπνίσλ κεηψλεηαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπο 

ζπλδένληαη αληίζηνηρα κε νθηψ (8) απφ ηνπο ζπλνιηθά δέθα (10) δείθηεο εθξνψλ ηνπ ΑΠ1. 

 

Χο εθ ηνχησλ αλά Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα νη δείθηεο εθξνψλ ησλ νπνίσλ κεηψλνληαη νη ηηκέο 

ζηφρνη ηνπο απφ ηελ κείσζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αληίζηνηρσλ Καηεγνξηψλ 

(Πεδίσλ) Παξέκβαζεο είλαη νη εμήο: 

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 1b 

Οη δείθηεο εθξνψλ ησλ νπνίσλ κεηψλνληαη νη ηηκέο ζηφρνη ηνπο είλαη νη εμήο: 

 CO01 

 CO02 (εκπεξηέρεηαη ζηνλ CO01) 

 CO04 (εκπεξηέρεηαη ζηνλ CO01) 

 CO26 

 CO28 

 

Οη ηηκέο ζηφρνη φισλ ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ εθξνψλ (φπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ 

ζπλεκκέλν πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ) κεηψλνληαη αλαινγηθά κε ηελ 

κείσζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Καηεγνξίαο (Πεδίνπ) Παξέκβαζεο 064, ε νπνία 

είλαη κηα απφ ηηο ηξείο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 1b. Σσλ άιισλ δπν 

Καηεγνξηψλ Παξέκβαζεο, δελ ηξνπνπνηείηαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπο, ν νπνίνο είλαη 

ήδε πνιχ κηθξφο θαη επεξεάδνπλ ζε κηθξφ βαζκφ ηηο ηηκέο ζηφρνπο ησλ δεηθηψλ. 

Χο εθ ηνχηνπ είλαη αλαινγηθή ε κείσζε ησλ ηηκψλ ζηφρσλ (κε ηηο αλαγθαίεο ζηξνγγπινπνηήζεηο 

γηα λα είλαη αθέξαηνη αξηζκνί) φισλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ κε ηελ κείσζε (θαηά 50%), ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 064, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 1b. 

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 2c 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα ζπλδέεηαη κηα Καηεγνξία (Πεδίν) Παξέκβαζεο 

(079) θαη έλαο δείθηεο εθξνψλ (Δηδηθφο Γείθηεο Σ2475). 

Χο εθ ηνχησλ, ε κείσζε ηεο ηηκήο ζηφρν ηνπ δείθηε κεηψλεηαη αλαινγηθά (θαηά 38,5%) κε ηελ 

αλαγθαία ζηξνγγπινπνίεζε γηα λα είλαη αθέξαηνο αξηζκφο, κε ηε κείσζε ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ απνθηά ε ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα. 
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Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3a 

Οη δείθηεο εθξνψλ ησλ νπνίσλ νη ηηκέο ζηφρνη κεηψλνληαη, είλαη νη εμήο: 

 CO01 

 CO02 (εκπεξηέρεηαη ζηνλ CO01) 

 CO03 (εκπεξηέρεηαη ζηνλ CO01) 

 CO04 (εκπεξηέρεηαη ζηνλ CO01) 

 CO05 (ππνζχλνιν ηνπ CO02) 

 CO08 

 CO28 

 

Οη ηηκέο ζηφρνη φισλ ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ εθξνψλ, εθηφο ηνπ CO01, κεηψλνληαη αλαινγηθά 

κε ηελ αζξνηζηηθή κείσζε ησλ ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Καηεγνξηψλ (Πεδίσλ) 

Παξέκβαζεο (067 θαη 071), πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα, 

ήηνη θαηά 59,5% θαη θαη’ αθνινπζία κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο εθξνψλ. ηελ αλαινγηθή κείσζε 

ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ γίλνληαη νη αλαγθαίεο ζηξνγγπινπνηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

αθέξαηνη αξηζκνί. 

Η ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε CO01 δελ κεηψλεηαη αλαινγηθά, αιιά θαηά 63% πεξίπνπ, δηφηη απηφο 

εκπεξηέρεη ηνπο δείθηεο CO02, CO03 θαη CO04, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο ζηφρνη κεηψλνληαη 

αλαινγηθά, φπσο θαίλεηαη πην θάησ. Όκσο, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε κεηψλεηαη, αιιά φρη 

αλαινγηθά, θαζψο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ δελ 

απνηειεί ην άζξνηζκα ησλ δεηθηψλ CO02, CO03 θαη CO04, αιιά ππνινγίδεηαη φηη  έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 10% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εληζρπζνχλ ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (3a), ζα ιάβνπλ πνιιαπιή ζηήξημε. 

 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ δείθηεο πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία επί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ. 

 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3d 

Οη δείθηεο εθξνψλ ησλ νπνίσλ νη ηηκέο ζηφρνη κεηψλνληαη, είλαη νη εμήο: 

 CO01 

 CO02 (εκπεξηέρεηαη ζηνλ CO01) 

 CO05 

 CO08 

 CO28 

 

Οη ηηκέο ζηφρνη φισλ ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ εθξνψλ κεηψλνληαη αλαινγηθά κε ηελ κείσζε ησλ 

ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Καηεγνξίαο (Πεδίνπ) Παξέκβαζεο 066, ε νπνία θαη κφλν 
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απηή ζπλδέεηαη κε ηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3d πξνζδίδνληαο ηζφπνζν πξνυπνινγηζκφ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηαο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο. 

Χο εθ ηνχηνπ, νη ηηκέο ζηφρνη ηνπο κεηψλνληαη θαηά 75,8% κε ηηο αλαγθαίεο ζηξνγγπινπνηήζεηο, 

γηα λα είλαη αθέξαηνη αξηζκνί, φπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη φια ηα ζηνηρεία ησλ δεηθηψλ ζηνλ 

ζπλεκκέλν πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ. 

 

2.2.2. Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 3 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν κέξνο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, ε κείσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο επηκεξίζζεθε ζε δχν Θεκαηηθνχο 

ηφρνπο (Θ4 θαη Θ6). 

 Ο Θ4 πεξηιακβάλεη κηα Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα (4c), ε νπνία ζπλδέεηαη κε δχν Καηεγνξίεο 

(Πεδία) Παξέκβαζεο (013 θαη 014) θαη κε ηξεηο θνηλνχο δείθηεο εθξνψλ (CO31, CO32 θαη 

CO34). 

Η αζξνηζηηθή κείσζε ησλ ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δχν Καηεγνξηψλ (Πεδίσλ) 

Παξέκβαζεο θαη θαη’ αθνινπζία ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο θαηά 70,2%, επηθέξεη 

αλαινγηθή κείσζε (θαηά 70,2%) ζηηο ηηκέο ζηφρνπο θαη ησλ ηξηψλ θνηλψλ δεηθηψλ εθξνψλ κε 

ηηο αλαγθαίεο ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

 Ο Θ6 πεξηιακβάλεη πέληε (5) Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο θαη δψδεθα (12) Καηεγνξίεο 

Παξέκβαζεο. 

Η κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θ6 θαηά 13,5% επηκεξίδεηαη ζε έμη Καηεγνξίεο (Πεδία) 

Παξέκβαζεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε δχν Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο (ηελ 6c θαη ηελ 6e). 

Ο δείθηεο εθξνψλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 6c είλαη ν CO09, ηνπ 

νπνίνπ ε ηηκή ζηφρνο κεηψλεηαη αλαινγηθά κε ηελ αζξνηζηηθή κείσζε ησλ ελδεηθηηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ Καηεγνξηψλ (Πεδίσλ) Παξέκβαζεο 091, 092 θαη 094, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 6c, ήηνη θαηά 20,8%, κε ηελ αλάινγε 

ζηξνγγπινπνίεζε. 

Ο δε δείθηεο εθξνψλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 6e είλαη ν CO38, ηνπ 

νπνίνπ ε ηηκή ζηφρνο κεηψλεηαη αλαινγηθά κε ηελ αζξνηζηηθή κείσζε ησλ ελδεηθηηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ Καηεγνξηψλ (Πεδίσλ) Παξέκβαζεο 083, 090, 094 θαη 095, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 6e, ήηνη θαηά 29,0%, κε ηελ αλάινγε 

ζηξνγγπινπνίεζε. 

εκείωζε 

Αλαισηηθά ζηοητεία γηα ηελ κεηαβοιή ηωλ ηηκώλ ζηότωλ ηωλ δεηθηώλ εθροώλ ηοσ ΑΠ3 

παροσζηάδοληαη ζηολ πίλαθα 2 ηοσ παραρηήκαηος ηοσ παρόληος εγγράθοσ. 
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2.3. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΣΙ ΣΙΜΕ ΣΟΥΟΤ ΣΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΕΠΙΔΟΗ 

Με δεδνκέλεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηηκψλ ζηφρσλ ζε δείθηεο εθξνψλ ησλ δχν Αμφλσλ 

Πξνηεξαηφηεηαο (ΑΠ1 θαη ΑΠ3), αιιά θαη ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ απηψλ 

ησλ δχν Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο, πθίζηαληαη θαη αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο ζηφρνπο 

δεηθηψλ ηνπ Πιαηζίνπ Δπίδνζεο απηψλ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο, κε νξφζεκν ην 2023. 

α) Όζνλ αθνξά ζην Πιαίζην Δπίδνζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1, ηξνπνπνηνχληαη νη ηηκέο 

ζηφρνη δχν δεηθηψλ. 

 Ο έλαο είλαη ν δείθηεο εθξνψλ CO02, ηνπ νπνίνπ ε ηηκή ζηφρνο κεηψλεηαη απφ 145 ζε 85, 

ήηνη θαηά 41% πεξίπνπ, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο. 

Ο δείθηεο ζπλδέεηαη κε δχν Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΑΠ1, (3a θαη 3c). Μεηψλεηαη δε 

θαηά 41% πεξίπνπ, κε δεδνκέλν φηη κεηψζεθε ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο 

Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 3a θαηά 60% πεξίπνπ, ελψ ν αληίζηνηρνο ελδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπελδπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 3c παξακέλεη σο έρεη. Σν κέξνο ηεο ηηκήο 

ζηφρνπ ηνπ δείθηε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3a, κεηψζεθε 

αλαινγηθά κε ηε κείσζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπελδπηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο. 

 Ο δεχηεξνο είλαη ν νηθνλνκηθφο δείθηεο F100, ηνπ νπνίνπ ε ηηκή ζηφρνο κεηψλεηαη θαηά 

41,6%, φζν θαη ε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 

 

β) Όζνλ αθνξά ζην Πιαίζην Δπίδνζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3, ηξνπνπνηνχληαη νη ηηκέο 

ζηφρνη επίζεο δχν δεηθηψλ. 

 Ο έλαο είλαη ν δείθηεο εθξνψλ CO09, ηνπ νπνίνπ ε ηηκή ζηφρνο κεηψλεηαη απφ 37000 ζε 

30000, ήηνη θαηά 18,9%, ιφγσ αλάινγεο αζξνηζηηθήο κείσζεο ησλ ελδεηθηηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ Καηεγνξηψλ Παξέκβαζεο 091, 092 θαη 094, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε 

ηελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 6c θαη ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο 

εθξνψλ. 

 Ο δεχηεξνο είλαη ν νηθνλνκηθφο δείθηεο F100, ηνπ νπνίνπ ε ηηκή ζηφρνο κεηψλεηαη θαηά 

21,5%, φζν θαη ε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 
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3. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΣΟΤ ΔΠ 

χκθσλα κε φζα έρνπλ πξνεγεζεί ζην παξφλ έγγξαθν ζην πιαίζην ηεο αηηηνιφγεζεο ηεο 

πξνηεηλφκελεο αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠ «Πεινπφλλεζνο», ε θχξηα θαη βαζηθή επίπησζε είλαη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε πφξνπο ηνπ ΔΣΠΑ ζηελ θάιπςε ησλ ηδηαίηεξα κεγάισλ θαη 

πηεζηηθψλ αλαγθψλ ηεο Υψξαο γηα ηελ άκεζε εζληθά ζπληνληζκέλε αληηκεηψπηζε ησλ έληνλσλ 

αλαγθψλ ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Υψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ιφγσ ηεο επηρεηξεκαηηθήο θξίζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

παλδεκία ηνπ COVID-19. 

Παξάιιεια, κεηψλεηαη ν θίλδπλνο απψιεηαο πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξα 

κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ εθαξκνγήο ηνπ ΑΠ1 θαη δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο έγθαηξεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο νινθιήξσζεο ηνπ ΔΠ, γηα ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ πξνεηνηκαζίαο 

άκεζεο έλαξμεο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ πεξίνδν 2021-

2027. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΠΡΟΣΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ Π/Τ ΣΟ ΔΠ «ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ» ΣΟ 

ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ 4Η ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΑΝΑ ΑΠ, Θ, ΔΠ.ΠΡΟΣ. ΚΑΙ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Δ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ) 

 

 



ΑΠ01

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

38.428.844 058, 062, 064, 065, 066, 067, 071, 079, 082 38.428.844 22.428.844 22.428.844 -16.000.000 -16.000.000

Θ.Σ 1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 6.000.000 058, 062, 064, 065 6.000.000 4.000.000 4.000.000 -2.000.000 -2.000.000

Ε.Π. 1a

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον 

τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

1.875.000 058

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα 

της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0

062
Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς 

όφελος ΜΜΕ
625.000 625.000 0

064
Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 

κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)
2.875.000 875.000 -2.000.000

065

Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε 

επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην 

ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή

625.000 625.000 0

Θ.Σ 2
Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
5.125.000 079, 082 5.125.000 3.875.000 3.875.000 -1.250.000 -1.250.000

Ε.Π. 2b
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ,  ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για 

ΤΠΕ
1.875.000 082

Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), 

ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κ.λπ.)

1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0

Ε.Π. 2c

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της 

ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της 

ηλεκτρονικής υγείας

3.250.000 079

Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών 

δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκων, ηλεκτρονικού περιεχομένου 

και ηλεκτρονικού τουρισμού)

3.250.000 2.000.000 2.000.000 -1.250.000 -1.250.000

Θ.Σ 3
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού 

τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
27.303.844 066, 067, 071 27.303.844 14.553.844 14.553.844 -12.750.000 -12.750.000

067

Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και 

παράγωγες εταιρείες (spin outs))

13.678.844 6.053.844 -7.625.000

071

Ανάπτυξη και προώθηση επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών που 

συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην προσαρμοστικότητα στην 

κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης σε τέτοιες υπηρεσίες)

2.500.000 500.000 -2.000.000

Ε.Π. 3c
Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών·
7.000.000 075 Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0

Ε.Π. 3d
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς 

αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας·
4.125.000 066

Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)
4.125.000 1.000.000 1.000.000 -3.125.000 -3.125.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ε.Π. 3a

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 

εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 

άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

16.178.844

Α.Π. / 

Θ.Σ/Ε.Π.
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

ΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑ

ΣΗΣ

(ΚΠ)

2.125.000

6.553.844

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ ΣΤΟ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Σ Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(ΕΠ.ΠΡΟΤ.) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Σ Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ (ΚΠ)

Ε.Π. 1b

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και 

συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην 

οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση 

της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω 

ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 

δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων 

ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση 

των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

4.125.000

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(ΕΠ. ΠΡΟΤ.)

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(Κ.Π.)

-2.000.000

-9.625.000

Σελ. 1 από 4



ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α.Π. / 

Θ.Σ/Ε.Π.
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

ΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑ

ΣΗΣ

(ΚΠ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ ΣΤΟ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Σ Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(ΕΠ.ΠΡΟΤ.) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Σ Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ (ΚΠ)

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(ΕΠ. ΠΡΟΤ.)

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(Κ.Π.)

ΑΠ2Α
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ 

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

Θ.Σ 8
Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας 

του εργατικού δυναμικού
5.174.606 104, 106 5.174.606 5.174.606 5.174.606 0 0

Ε.Π. 8iii
 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
800.000 104

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
800.000 800.000 800.000 0 0

Ε.Π. 8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές. 4.374.606 106 Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές 4.374.606 4.374.606 4.374.606 0 0

Θ.Σ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 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
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης
19.000.000 109

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας
19.000.000 19.000.000 19.000.000 0 0

Ε.Π. 9ii Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 7.000.000 110 Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0

Ε.Π. 9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 12.500.000 111 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 12.500.000 12.500.000 12.500.000 0 0

Ε.Π. 9iv

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

26.148.084 112

Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας

26.148.084 26.148.084 26.148.084 0 0

Ε.Π. 9v

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί 

η πρόσβαση στην απασχόληση

3.500.000 113

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην απασχόληση

3.500.000 3.500.000 3.500.000 0 0

Ε.Π. 9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων· 6.250.000 114 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 6.250.000 6.250.000 6.250.000 0 0

ΑΠ2Β ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 29.544.125 049, 050, 051, 052, 053, 055, 073, 097 29.544.125 29.544.125 29.544.125 0 0

Θ.Σ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 14.544.125 053, 055, 073, 097 14.544.125 14.544.125 14.544.125 0 0

053 Υποδομές στον τομέα της υγείας 5.794.125 5.794.125 0

055 Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη 3.375.000 3.375.000 0

Ε.Π. 9b
Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων 

κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών
1.875.000 097 Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές 1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0

Ε.Π. 9c Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις 1.000.000 073 Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0

Ε.Π. 9d
Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 

των τοπικών κοινοτήτων
2.500.000 097 Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0

Θ.Σ 10
Επένδυση 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

049 Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση 1.000.000 1.000.000 0

050
Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση 

ενηλίκων
1.250.000 1.250.000 0

051 Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια) 9.000.000 9.000.000 0

052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 3.750.000 3.750.000 0

Ε.Π. 10
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
15.000.000

9.169.125

15.000.000

Ε.Π. 9a

0

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση 

στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης 

σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη 

μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

9.169.125 0

Σελ. 2 από 4
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Α.Π. / 

Θ.Σ/Ε.Π.
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

ΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑ

ΣΗΣ

(ΚΠ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ ΣΤΟ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Σ Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(ΕΠ.ΠΡΟΤ.) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Σ Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ (ΚΠ)

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(ΕΠ. ΠΡΟΤ.)

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(Κ.Π.)

ΑΠ03
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
63.189.995 013, 014, 017, 020, 021, 022, 023, 083, 086, 087, 090, 091, 092, 094, 094, 095 63.189.995 49.576.459 49.576.459 -13.613.536 -13.613.536

Θ.Σ 4
Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς
10.071.156 013, 014 10.071.156 3.000.000 3.000.000 -7.071.156 -7.071.156

013
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και 

υποστηρικτικά μέτρα
5.000.000 1.500.000 -3.500.000

014
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης 

και υποστηρικτικά μέτρα
5.071.156 1.500.000 -3.571.156

Θ.Σ 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 4.500.000 087 4.500.000 4.500.000 4.500.000 0 0

Ε.Π. 5a
Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών 

που βασίζονται στο οικοσύστημα
4.500.000 087

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

σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, 

συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και 

συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

4.500.000 4.500.000 4.500.000 0 0

Θ.Σ 6
Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων
48.618.839 017, 020, 021, 022, 023, 083, 086, 090, 091, 092, 094, 094, 095 48.618.839 42.076.459 42.076.459 -6.542.380 -6.542.380

017
Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της 

διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)
750.000 750.000 0

023

Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου 

θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και 

κομποστοποίησης)

1.250.000 1.250.000 0

020
Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης 

και διανομής)
8.750.000 8.750.000 0

021

Διαχείριση υδάτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 

των λεκανών απορροής ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων προσαρμογής 

στην αλλαγή του κλίματος, της μέτρησης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή, των 

συστημάτων χρέωσης και της μείωση των διαρροών)

6.250.000 6.250.000 0

022 Επεξεργασία λυμάτων 2.500.000 2.500.000 0

091 Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών 3.750.000 2.000.000 -1.750.000

092 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων 6.000.000 5.000.000 -1.000.000

094 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 6.925.000 6.201.459 -723.541

Ε.Π. 6d

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των 

υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» 

υποδομών.

1.875.000 086 Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 0

083 Μέτρα για την ποιότητα του αέρα 1.875.000 1.500.000 -375.000

090 Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 6.243.839 4.000.000 -2.243.839

094 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 1.200.000 1.000.000 -200.000

095 Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς 1.250.000 1.000.000 -250.000

ΑΠ04
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
67.917.125 031, 034, 036, 040, 044 67.917.125 67.917.125 67.917.125 0 0

Θ.Σ 7
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων
67.917.125 031, 034, 036, 040, 044 67.917.125 67.917.125 67.917.125 0 0

031 Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νέα κατασκευή) 34.955.875 34.955.875 0

034
Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί 

ή τοπικοί)
19.461.250 19.461.250 0

036 Μεταφορές πολλαπλών μέσων 8.750.000 8.750.000 0

040 Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες 3.750.000 3.750.000 0

Ε.Π. 7c

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 

συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού 

θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων 

μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, 

με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

1.000.000 044

Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της διαχείρισης της 

ζήτησης, των συστημάτων διοδίων, συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου και πληροφοριών 

ΤΠ)

1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0

Ε.Π. 6e

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, 

την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

10.568.839

Ε.Π. 7b

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 

τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών 

κόμβων·

66.917.125

Ε.Π. 6b

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

17.500.000

Ε.Π. 6c Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· 16.675.000

Ε.Π. 4c

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 

δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης·

10.071.156

Ε.Π. 6a

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

2.000.000

13.201.459

7.500.000

-7.071.156

0

0

-3.473.541

66.917.125

-3.068.839

0

3.000.000

2.000.000

17.500.000

Σελ. 3 από 4



ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α.Π. / 

Θ.Σ/Ε.Π.
AΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠ. ΠΡΟΤ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

ΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑ

ΣΗΣ

(ΚΠ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ ΣΤΟ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ ΚΑΤ. ΠΑΡ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Σ Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(ΕΠ.ΠΡΟΤ.) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Σ Π/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ (ΚΠ)

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(ΕΠ. ΠΡΟΤ.)

ΔΙΑΦΟΡΑ Π/Υ 

(Κ.Π.)

ΑΠ05 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 4.417.840 4.417.840 4.417.840 4.417.840 0 0

121 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 2.767.840 2.767.840 0

122 Αξιολόγηση και μελέτες 600.000 600.000 0

123 Πληροφόρηση και επικοινωνία 1.050.000 1.050.000 0

ΑΠ06 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 1.448.249 1.448.249 1.448.249 1.448.249 0 0

121 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 753.056 753.056 0

122 Αξιολόγηση και μελέτες 307.024 307.024 0

123 Πληροφόρηση και επικοινωνία 388.169 388.169 0

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 284.518.868 284.518.868 254.905.332 254.905.332 -29.613.536 -29.613.536

ΕΤΠΑ 203.497.929 203.497.929 173.884.393 173.884.393 -29.613.536 -29.613.536

ΕΚΤ 81.020.939 81.020.939 81.020.939 81.020.939 0 0

ΤΒ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 1.448.249

ΤΒ ΕΤΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 4.417.840 0

0

4.417.840

1.448.249

Σελ. 4 από 4
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ΠΙΝΑΚΑ 2 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΙ ΣΙΜΔ ΣΟΥΟΤ ΣΩΝ ΓΔΙΚΣΩΝ ΔΚΡΟΩΝ 

 

 



ΑΠ ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Π/Υ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  

Π/Υ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΠ1 1b CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις ΌΧΙ 062,064,065 4.125.000 2.125.000 410 211,2 210

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b. (Άθροισμα των τιμών του CO02 

και CO04)

ΑΠ1 1b CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις ΌΧΙ 062,064,065 4.125.000 2.125.000 20 10,3 10
Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη, λόγω αντίστοιχης μείωσης του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b.

ΑΠ1 1b CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη Επιχειρήσεις ΌΧΙ 062,064,065 4.125.000 2.125.000 400 206,1 200
Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b.

ΑΠ1 1b CO26 Έρευνα καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα Επιχειρήσεις ΌΧΙ 062,064,065 4.125.000 2.125.000 50 25,8 25
Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b.

ΑΠ1 1b CO28
Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν 

νέα προϊόντα στην αγορά.
Επιχειρήσεις ΌΧΙ 062,064,065 4.125.000 2.125.000 10 5,2 5

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη, λόγω αντίστοιχης μείωσης του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b.

ΑΠ ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Π/Υ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  

Π/Υ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΠ1 2c T2475
Φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα που αναβαθμίζουν την υποδομή 

τους με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Αριθμός ΌΧΙ 079 3.250.000 2.000.000 6 3,7 4

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2c.

ΑΠ ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Π/Υ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  

Π/Υ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΠ1 3a CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις ΌΧΙ 067,071 16.178.844 6.553.844 350 141,8 130

Ο δείκτης CO01 εμπεριέχει τους δείκτες CO02, CO03 και CO04, των οποίων οι τιμές στόχοι 

μειώνονται αναλογικά, όπως φαίνεται πιο κάτω. Όμως, η τιμή στόχος του δείκτη μειώνεται, αλλά 

όχι αναλογικά, καθώς σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη, η τιμή στόχος του δεν 

αποτελεί το άρθοισμα των δεικτών CO02, CO03 και CO04, αλλά υπολογίζεται ότι  ένα ποσοστό της 

τάξης του 10% των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Επενδυτικής 

Προτεραιότητας (3a), θα λάβουν πολλαπλή στήριξη.

ΑΠ1 3a CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις ΝΑΙ 067,071 13.628.844 5.553.844 100 40,8 40

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης 

των ενδεικτικών προϋπολογισμών των Κατηγοριών Παρέμβασης που συνδέονται με τον 

συγκεκριμένο δείκτη.

ΑΠ1 3a CO03
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη 

πλην επιχορηγήσεων
Επιχειρήσεις ΌΧΙ 067 2.000.000 800.000 40 16,0 16

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη, λόγω αντίστοιχης μείωσης του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης που συνδέεται με τον συγκεκριμένο δείκτη.

ΑΠ1 3a CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη Επιχειρήσεις ΌΧΙ 067 550.000 200.000 250 90,9 90

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης που συνδέεται με τον συγκεκριμένο 

δείκτη.

ΑΠ1 3a CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις ΌΧΙ 067,071 16.178.844 6.553.844 25 10,1 10

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης 

των ενδεικτικών προϋπολογισμών των Κατηγοριών Παρέμβασης που συνδέονται με τον 

συγκεκριμένο δείκτη.

ΑΠ1 3a CO08
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις  που λαμβάνουν 

ενίσχυση

Ισοδύναμα πλήρους 

απασχολήσης
ΌΧΙ 067,071 16.178.844 6.553.844 85 34,4 35

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης 

των ενδεικτικών προϋπολογισμών των Κατηγοριών Παρέμβασης που συνδέονται με τον 

συγκεκριμένο δείκτη.

ΑΠ1 3a CO28
Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν 

νέα προϊόντα στην αγορά.
Επιχειρήσεις ΌΧΙ 067,071 16.178.844 6.553.844 35 14,2 15

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης 

των ενδεικτικών προϋπολογισμών των Κατηγοριών Παρέμβασης που συνδέονται με τον 

συγκεκριμένο δείκτη.

ΑΠ ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Π/Υ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  

Π/Υ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΠ1 3d CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις ΌΧΙ 066 4.125.000 1.000.000 40 9,7 10

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατ. Παρέμβασης 066 με την οποία συνδέεται απόκλειστικά ο εν 

λόγω δείκτης.

ΑΠ1 3d CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις ΌΧΙ 066 4.125.000 1.000.000 40 9,7 10

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατ. Παρέμβασης 066 με την οποία συνδέεται απόκλειστικά ο εν 

λόγω δείκτης.

ΑΠ1 3d CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις ΌΧΙ 066 4.125.000 1.000.000 10 2,4 3

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατ. Παρέμβασης 066 με την οποία συνδέεται απόκλειστικά ο εν 

λόγω δείκτης.

ΑΠ1 3d CO08
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσειςπου λαμβάνουν 

ενίσχυση

Ισοδύναμα πλήρους 

απασχολήσης
ΌΧΙ 066 4.125.000 1.000.000 40 9,7 10

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατ. Παρέμβασης 066 με την οποία συνδέεται απόκλειστικά ο εν 

λόγω δείκτης.

ΑΠ1 3d CO28
Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν 

νέα προϊόντα στην αγορά.
Επιχειρήσεις ΌΧΙ 066 4.125.000 1.000.000 25 6,1 6

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατ. Παρέμβασης 066 με την οποία συνδέεται απόκλειστικά ο εν 

λόγω δείκτης.
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ΑΠ ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Π/Υ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  

Π/Υ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΠ3 4c CO31
Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία 

ενεργειακής κατανάλωσης
Νοικοκυριά ΌΧΙ 014 5.071.156 1.500.000 430 127,2 130

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατ. Παρέμβασης 014 με την οποία συνδέεται απόκλειστικά ο εν 

λόγω δείκτης.

ΑΠ3 4c CO32
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων
kWh/έτος ΌΧΙ 013 5.000.000 1.500.000 2.000.000 600.000,0 600.000

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Κατ. Παρέμβασης 013 με την οποία συνδέεται απόκλειστικά ο εν 

λόγω δείκτης.

ΑΠ3 4c CO34
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των 

αερίων θερμοκηπίου
Τόνοι ισοδυνάμου CO2 ΌΧΙ 013,014 10.071.156 3.000.000 1.200 357,5 360

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης 

των ενδεικτικών προϋπολογισμών των Κατ. Παρέμβασης 013 και 014 με τις οποίες συνδέεται ο εν 

λόγω δείκτης.

ΑΠ ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Π/Υ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  

Π/Υ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΠ3 6c CO09
Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 

τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών
Επισκέψεις / έτος ΝΑΙ 091,092,094 16.675.000 13.201.459 37.000 29.292,6 30.000

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c.

ΑΠ ΕΠ.ΠΡΟΤ. ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Π/Υ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  

Π/Υ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΠ3 6e CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές Τετραγωνικά Μέτρα ΌΧΙ 083,090,094,095 10.568.839 7.500.000 25.000 17.740,8 18.000
Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη (με στρογγυλοποίηση), λόγω αντίστοιχης μείωσης του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6e.
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ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΣΙΜΔ ΣΟΥΟΙ ΣΩΝ ΓΔΙΚΣΩΝ ΣΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ 

ΔΠΙΓΟΗ 

 

 
 
 
 
 
 



ΚΩΔ. ΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ ΑΠ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΤ. 

ΠΕΡΙΦ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΜ

ΣΥΝΤ. 

ΜΜ

Συνδεδεμ

ένος 

δείκτης 

ΒΣΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Θ.Σ.

Επενδυτική 

Προτεραιότητα
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

12 Πελοπόννησος 1 ΕΤΠΑ ΜΕΤ CO02

Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις

Εκροών Επιχειρήσεις ΕΝΤ 3 3a, 3c 85,00 0,00

Η τιμή στόχος του δείκτη, ο οποίος συνδέεται με δύο Επενδυτικές 

Προτεραιότητες του ΑΠ1, (3a και 3c), μειώνεται κατά 41% περίπου, 

με δεδομένο ότι μειώθηκε ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 3a κατά 60% περίπου, ενώ ο 

αντίστοιχος ενδεικτικός προϋπολογισμός της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 3c παραμένει ως έχει. Το μέρος της τιμής στόχου 

του δείκτη που συνδέεται με την Επενδυτική Προτεραιότητα 3a, 

μειώθηκε αναλογικά με τη μείωση του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της συγκεκριμένης Επενδυτικής Προτεραιότητας.

12 Πελοπόννησος 1 ΕΤΠΑ ΜΕΤ F100
Ποσό Πιστοποιημένων 

Δαπανών
Οικονομικός Ευρώ € 1, 2, 3

1a, 1b, 2b, 2c, 3a, 

3c, 3d
22.428.844,00 2.360.000,00

Μείωση της τιμής στόχου του χρηματοοικονομικού δείκτη, λόγω 

μείωσης του προϋπολογισμού του ΑΠ1, ως αποτέλεσμα της 

μεταφοράς πόρων του ΕΠ προς το Τομεακό ΕΠΑνΕΚ.

12 Πελοπόννησος 1 ΕΤΠΑ ΜΕΤ K281

SFC - Αριθμός 

επιχειρήσεων με 

απόφαση χορήγησης 

επιμέρους ενίσχυσης 

(Σύνδεση με CO02)

Βασικό Στάδιο 

Υλοποίησης 

ΒΣΥ

Αριθμός ΝO CO02 3 3a, 3c 0,00 45,00

12 Πελοπόννησος 3 ΕΤΠΑ ΜΕΤ CO09

Αειφόρος Τουρισμός: 

Αύξηση του 

αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών

Εκροών

Αριθμός 

επισκέψεων 

κατ'έτος

VIpa 6 6c 30.000,00 6.000,00

Αναλογική μείωση της τιμής στόχο του δείκτη, λόγω αντίστοιχης 

μείωσης του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 6c, στο πλαίσιο της μεταφοράς πόρων από το ΕΠ  

προς το Τομεακό ΕΠΑνΕΚ.

12 Πελοπόννησος 3 ΕΤΠΑ ΜΕΤ CO18

Ύδρευση: Πρόσθετος 

πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης

Εκροών Άτομα INDV 6 6b 45.000,00 4.000,00

12 Πελοπόννησος 3 ΕΤΠΑ ΜΕΤ F100
Ποσό Πιστοποιημένων 

Δαπανών
Οικονομικός Ευρώ € 4, 5, 6

4c, 5a, 6a, 6b, 6c, 

6d, 6e
49.576.459,00 10.460.000,00

Μείωση της τιμής στόχου του χρηματοοικονομικού δείκτη, λόγω 

μείωσης του προϋπολογισμού του ΑΠ3, ως αποτέλεσμα της 

μεταφοράς πόρων του ΕΠ προς το Τομεακό ΕΠΑνΕΚ.

12 Πελοπόννησος 4 ΕΤΠΑ ΜΕΤ CO13
Οδικό δίκτυο: Συνολικό 

μήκος νέων οδών
Εκροών Χιλιόμετρα km 7 7b 26,00 7,00

12 Πελοπόννησος 4 ΕΤΠΑ ΜΕΤ CO14

Οδικό δίκτυο: Συνολικό 

μήκος 

ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων οδών

Εκροών Χιλιόμετρα km 7 7b 30,00 9,00

12 Πελοπόννησος 4 ΕΤΠΑ ΜΕΤ F100
Ποσό Πιστοποιημένων 

Δαπανών
Οικονομικός Ευρώ € 7 7b, 7c 67.917.125,00 18.050.000,00
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12 Πελοπόννησος 2Α ΕΚΤ ΜΕΤ 05502
Αριθμός 

υποστηριζόμενων δομών
Εκροών Αριθμός ΝO 9 9ii, 9iii, 9iv, 9vi 26,00 12,00

12 Πελοπόννησος 2Α ΕΚΤ ΜΕΤ 10501

Άτομα που 

αποδεσμεύονται από τη 

φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων

Εκροών Αριθμός ΝO 9 9i 14.400,00 5.500,00

12 Πελοπόννησος 2Α ΕΚΤ ΜΕΤ 11203

Αριθμός Τοπικών Ομάδων 

Υγείας (TOMY) που 

λειτουργούν

Εκροών Αριθμός ΝO 9 9iv 17,00 5,00

12 Πελοπόννησος 2Α ΕΚΤ ΜΕΤ 11501

Αριθμός  Σχολικών 

μονάδων που 

επωφελούνται από 

εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις

Εκροών Αριθμός ΝO 9 9iii 210,00 110,00

12 Πελοπόννησος 2Α ΕΚΤ ΜΕΤ F100
Ποσό Πιστοποιημένων 

Δαπανών
Οικονομικός Ευρώ € 8, 9

8iii, 8v, 9i, 9ii, 9iii, 

9iv, 9v, 9vi
79.572.690,00 12.690.000,00

12 Πελοπόννησος 2Β ΕΤΠΑ ΜΕΤ CO35

Παιδική μέριμνα και 

εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή 

εκπαίδευσης

Εκροών Άτομα INDV 10 10a 1.360,00 430,00

12 Πελοπόννησος 2Β ΕΤΠΑ ΜΕΤ CO36

Υγεία: Πληθυσμός που 

καλύπτεται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες 

υγείας

Εκροών Άτομα INDV 9 9a 120.000,00 20.000,00

12 Πελοπόννησος 2Β ΕΤΠΑ ΜΕΤ F100
Ποσό Πιστοποιημένων 

Δαπανών
Οικονομικός Ευρώ € 9, 10 9a, 9b, 9c, 9d, 10a 29.544.125,00 5.770.000,00


