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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παρόν αποτελεί το έγγραφο τεκμηρίωσης των προτεινόμενων αλλαγών του ΕΠ 

Αττικής 2014-2020 στο πλαίσιο της αναθεώρησης κατά το έτος 2019, η οποία 

απορρέει από την εξέταση των επιδόσεων του Πλαισίου Επίδοσης (ορόσημα για το 

2018) και την ανάγκη ανακατανομής του αποθεματικού επίδοσης.   

Η εν λόγω αναθεώρηση είναι η 3η για το ΕΠ Αττικής και πραγματοποιείται 

λαμβάνοντας υπόψη τον Καν. 1303/2013, άρθρο 30, παρ.3 και την υπ’ αριθμ. 

80219-31/07/2019 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ. 

 

Ως προς το περιεχόμενο, το εν λόγω έγγραφο διαρθρώνεται στις κάτωθι ενότητες: 

Ενότητα 1: περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση της σκοπιμότητας και του 

περιεχομένου του εν λόγω εγγράφου. 

Ενότητα 2: γίνεται συνοπτική αναφορά στα βασικά στοιχεία του υπό αναθεώρηση 

ΕΠ (εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη, υφιστάμενη διάρθρωση). 

Ενότητα 3: περιλαμβάνει αναφορά στην σκοπιμότητας της παρούσας 

αναθεώρησης καθώς και την παρουσίαση των τροποποιήσεων του ΕΠ Αττικής 

που προκύπτουν στο πλαίσιο αυτής. 

 

 

  



 
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠ  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014-2020 εγκρίθηκε βάσει της Απόφασης 

C(2014)10170 final/18-12-2014 των ΕΚ,  με συνολική Δημόσια Δαπάνη € 

1.139.966.974, από τα οποία € 911.973.576 αφορούν τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και € 227.993.398 για την Εθνική Συμμετοχή. 

Το 2016 στο πλαίσιο της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 

(COM 2016, 311), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τις συνολικές χορηγήσεις για 

το στόχο «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» για κάθε κράτος- 

μέλος αναφορικά με την περίοδο 2017-20, εφαρμόζοντας πλέον τη μέθοδο 

κατανομής βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων. 

Σε σχέση με το ΠΕΠ “Αττική” 2014-2020 οι πρόσθετοι αυτοί πόροι έγιναν 

διαθέσιμοι μέσω της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο 

πλαίσιο της «τεχνικής προσαρμογής». Πιο συγκεκριμένα στην έκδοση 3.2. του Ε.Π. 

“Αττική” 2014-2020, το οποίο εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2017, αποτυπώνονται οι 

πρόσθετοι πόροι ύψους € 27.522.042, διαμορφώνοντας το συνολικό 

προϋπολογισμό του Ε.Π. σε € 939.525.618 που αφορούν τη συνδρομή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και € 234.881.409 για την Εθνική Συμμετοχή, δηλαδή συνολική 

Δημόσια Δαπάνη € 1.174.407.027. 

Η κατανομή των πρόσθετων πόρων ανά Ταμείο στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης 

ήταν: 

Ταμείο Πρόσθετοι Πόροι (Κ.Σ.) 

ΕΤΠΑ € 1.366.591  

ΕΚΤ € 26.185.451  

Βάσει των δεδομένων αυτών η νέα εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος διαμορφώνεται ανά Άξονα Προτεραιότητας ως 

εξής: 

 

Άξονες Προτεραιότητας Θεματικοί Στόχοι 

Διαρθρωτικ

ό         

Ταμείο 

Στήριξη της 

Ένωσης (€) 

1 -Ενίσχυση των Μηχανισμών 

και των Επενδύσεων των ΜΜΕ 

της Περιφέρειας Αττικής στην 

Έρευνα και την Καινοτομία 

01 - Ενίσχυση της 

έρευνας, της 

τεχνολογικής ανάπτυξης 

και της καινοτομίας 

ΕΤΠΑ 
23.866.040,00 

 

2 -Διάδοση και Ανάπτυξη 

Καινοτόμων Προϊόντων και 

Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη 

χρήση ΤΠΕ 

02 - Βελτίωση της 

πρόσβασης, της χρήσης 

και της ποιότητας των 

τεχνολογιών των 

πληροφοριών 

ΕΤΠΑ 32.000.000,00 

3 -Ενίσχυση της 03 - Βελτίωση της ΕΤΠΑ 105.639.332,0
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ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 

Βελτίωση της ελκυστικότητας 

της Περιφέρειας Αττικής για 

προσέλκυση Επενδύσεων και 

προαγωγή της 

ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και του 

γεωργικού τομέα (για το 

ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της 

αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας (για 

το ΕΤΘΑ)  

0 

4 -Προώθηση της ενεργειακής 

απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 

της Συμπαραγωγής και 

προώθηση Χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα στις 

Αστικές Περιοχές 

04 - Υποστήριξη της 

μετάβασης προς μια 

οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους 

τομείς  

ΕΤΠΑ 
62.881.452,00 

 

5 -Προώθηση της Προσαρμογής 

στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς 

και της Πρόληψης και 

Διαχείρισης Κινδύνων 

05 - Προώθηση της 

προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, 

πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων  

ΕΤΠΑ 
76.461.698,00 

 

6 -Βελτίωση της Ποιότητας 

Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

06 - Διαφύλαξη και 

προστασία του  

περιβάλλοντος και 

προώθηση της 

αποδοτικότητας των 

πόρων  

ΕΤΠΑ 
125.804.091,0

0 

7 -Ενίσχυση της Περιφερειακής 

Κινητικότητας και των 

Πολυτροπικών Μεταφορικών 

Συνδέσεων της Περιφέρειας 

Αττικής 

07 - Προώθηση των 

βιώσιμων μεταφορών 

και της άρσης των 

προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων  

ΕΤΠΑ 

134.073.210,0

0 

 

8 -Προώθηση της Ανάπτυξης 

των Δεξιοτήτων και της 

Προσαρμοστικότητας του 

Ανθρώπινου Δυναμικού στους 

Τομείς της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 

08 - Προώθηση της 

διατηρήσιμης και 

ποιοτικής απασχόλησης 

και στήριξη της 

κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού  

ΕΚΤ 
17.437.643,00 

 

9 -Προώθηση της Κοινωνικής 

Ένταξης και Καταπολέμηση της 

Φτώχειας και Διακρίσεων – 

Διασφάλιση της Κοινωνικής 

Συνοχής 

09 - Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της 

φτώχειας και κάθε 

διάκρισης  

ΕΚΤ 
238.106.791,0

0 

10 -Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 

Στοχευμένων Κοινωνικών 

Υποδομών και Υποδομών 

Υγείας 

10 - Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της 

φτώχειας και κάθε 

διάκρισης  

ΕΤΠΑ 
53.235.286,00 

 

11 -Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 

Στοχευμένων Υποδομών 

Εκπαίδευσης 

10 - Επένδυση στην 

εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και την 

επαγγελματική 

κατάρτιση για την 

ΕΤΠΑ 
53.235.286,00 

 



Η δεύτερη αναθεώρηση έγινε το 2018 και αφορούσε, την επικαιροποίηση της 

στρατηγικής για τη λογική της παρέμβασης του επιχειρησιακού προγράμματος, τη 

χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών προτεραιοτήτων, οι οποίες παρουσίαζαν 

σημαντικό βαθμό ενεργοποίησης, την επικαιροποίηση των κωδικών παρέμβασης 

ανά άξονα Προτεραιότητας και τέλος την επανεξέταση και επικαιροποίηση των 

δεικτών και στόχων του Πλαισίου Επίδοσης.  

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

πραγματοποιείται  ανά Θεματικό Στόχο, περαιτέρω εξειδίκευση σε 

Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς Στόχους, η οποία αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Θ.Σ. 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτομίας 

 1.a.1 - Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) σε 

περιφερειακό επίπεδο 

 1.b.1 - Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική 

ανάπτυξη και καινοτομία 

Θ.Σ. 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

 2.b.1 - Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ 

 2.c.1 - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών 

και της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

Θ.Σ. 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) 

 3.a.1 - Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής 

προστιθέμενης αξίας  (Στρατηγική RIS) 

 3.c.1 - Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της 

Περιφέρειας 

 3.d.1 - Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας 

Θ.Σ. 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

 4.b.1 - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις επιχειρήσεις 

 4.c.1 - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια 

 4.g.1 - Αύξηση της χρήσης μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον για την  

παραγωγή Ενέργειας 

απόκτηση δεξιοτήτων 

και τη διά βίου μάθηση  

12 -Τεχνική Υποστήριξη της 

Εφαρμογής (ΕΤΠΑ) 

 
ΕΤΠΑ 

12.484.309,00 

 

13 -Τεχνική Υποστήριξη της 

Εφαρμογής (ΕΚΤ) 

 
ΕΚΤ 

4.300.480,00 

 

Σύνολα    939.525.618 
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Θ.Σ. 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 

διαχείριση κινδύνων 

 5.a.1 - Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων από τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό 

περιβάλλον 

Θ.Σ. 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων 

 6.a.1 - Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής  

νομοθεσίας για τα υγρά απόβλητα 

 6.b.1 - Επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς που δεν έχουν πρόσβαση 

σε  υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό 

 6.c.1 - Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής 

εμβέλειας 

 6.e.1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ 

Θ.Σ. 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 

προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 

 7.a.1 - Αναβάθμιση  του ρόλου του Πειραιά  στο  σύστημα λιμένων 

κρουαζιέρας της Νοτιανατολικής Μεσογείου 

 7.b.1 - Βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

 7.c.1 – Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών 

αστικών μεταφορών (Τράμ και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων) 

στην Αττική  

 7.e.1 – Διείσδυση του φυσικού αερίου σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές 

Θ.Σ. 08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και 

στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 8iii1 - Βελτίωση της απασχόλησης, μέσω της ίδρυσης Επιχειρήσεων, ιδίως 

στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

 8.v.1 - Εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό και συλλογικό 

επίπεδο και προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές. 

Θ.Σ. 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 

και κάθε διάκρισης 

 9.i.1 - Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα 

που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, με έμφαση σε άτομα που έχουν την 

ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από 

φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

 9ii1 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε 

ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες  

 9ii2 – Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους. 

 9iii1 – Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που 

πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη 

της φροντίδας ΑμεΑ 

 9iii2 – Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ, μαθητές 



με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες 

γυναίκες) 

 9.iv1 – Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται 

από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

 9.iv2 – Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε 

ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες 

 9.v.1 - Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

 9.a.1 - Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και 

της πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, 

μέσω βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές 

Θ.Σ. 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 

κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

 10.1 - Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της 

Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική 

Για την περαιτέρω παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του Ε.Π. έχουν 

θεσπιστεί/διαμορφωθεί κατάλληλοι δείκτες, εκροών και αποτελέσματος. 

 

3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Ε.Π. ΕΤΟΥΣ 2019 – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ / 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ  

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα της 3ης 

αναθεώρησης του ΕΠ Αττικής και αναλυτική παρουσίαση των προτεινόμενων 

αλλαγών. 

 

3.1. Αναγκαιότητα Αναθεώρησης 

H παρούσα αναθεώρηση συνδέεται με την ανακατανομή του Αποθεματικού 

Επίδοσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού 

Κοινών Διατάξεων 1303/2013, το 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το 

Κράτος Μέλος επανεξετάζει τις επιδόσεις των προγραμμάτων, με αναφορά στο 

πλαίσιο επιδόσεων που ορίζεται στα αντίστοιχα προγράμματα και λαμβάνοντας 

υπόψη τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης των 

Προγραμμάτων που υποβάλλονται κατά το έτος 2019. 

Σχετικά με το ΕΠ Αττικής, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου των οροσήμων 

(2018) του Πλαισίου Επίδοσης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην Ετήσια Έκθεση 

Υλοποίησης του Ε.Π. διαπιστώθηκε αποτυχία επίτευξης των τιμών των ενδιάμεσων 

στόχων σε δύο Άξονες Προτεραιότητας.  Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει 

ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης από τους παραπάνω Άξονες 

Προτεραιότητας σε άλλους (ΑΠ), με επιτυχημένα Πλαίσια Επίδοσης (ενδιάμεσοι 

στόχοι). Ειδικότερα, προτείνεται η ακόλουθη ανακατανομή πόρων: 

 Ανακατανέμονται οι πόροι του Αποθεματικού Επίδοσης από τον ΑΠ 4 

(Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς) ύψους € 3.930.091ΚΣ. 
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 Ανακατανέμονται οι πόροι του Αποθεματικού Επίδοσης από τον ΑΠ 8 

(Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού) ύψους €1.091.048 ΚΣ. 

Το συνολικό ποσό των πόρων του Αποθεματικού Επίδοσης που πρέπει να 

μετακινηθεί ανέρχεται σε € 5.021.139 ΚΣ. 

3.2. Προτεινόμενη ανακατανομή πόρων 

Η πρόταση της Περιφέρειας Αττικής για την ανακατανομή του Αποθεματικού 

Επίδοσης έχει ως ακολούθως: 

Άξονας Προτεραιότητας 4 

Τα 3.930.091€ ΚΣ του Αποθεματικού Επίδοσης λαμβάνοντας υπόψη και την πορεία 

υλοποίησης του Άξονα, αφαιρούνται από τους κάτωθι Θεματικούς Στόχους: 

 Από το Θεματικό στόχο 4 και ειδικότερα:  

o αφαιρούνται € 2.500.000 ΚΣ από την Επενδυτική Προτεραιότητα 4b  

και συγκεκριμένα από την κατηγορία Παρέμβασης 003 με τίτλο 

«Παραγωγική επένδυση στις μεγάλες επιχειρήσεις που συνδέεται με 

την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα» 

o αφαιρούνται € 1.430.091 ΚΣ από την Επενδυτική Προτεραιότητα 4g 

και συγκεκριμένα από την κατηγορία Παρέμβασης 016 με τίτλο 

«Συνδυασμένη παραγωγή ρεύματος και θερμότητας και 

τηλεθέρμανση» 

Οι λόγοι για τους οποίους αφαιρούνται πόροι από τις συγκεκριμένες επενδυτικές 

προτεραιότητες είναι οι εξής: 

 Για την επενδυτική προτεραιότητα 4b εμφανίζεται χαμηλή 

δραστηριοποίηση των υποψήφιων δυνητικών δικαιούχων, ενώ δεν έχουν 

κατατεθεί έντυπα εξειδίκευσης δράσεων από τους αρμόδιους φορείς. 

Περαιτέρω επειδή η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα αφορά σε 

δράσεις κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικότητας, όπου η εκτιμώμενη 

συμμετοχή των φορέων είναι τουλάχιστον 50%, οι χρηματικοί πόροι  που 

παραμένουν για χρήση σε αυτή την επενδυτική προτεραιότητα, 

αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψους τουλάχιστον διπλάσιου του 

ποσού της δημόσιας δαπάνης και γι αυτό το λόγο κρίνονται απολύτως 

επαρκή για την υλοποίηση δράσεων στήριξης της προώθησης της 

ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

επιχειρήσεις. 

 Για την επενδυτική προτεραιότητα 4g εμφανίζεται χαμηλή 

δραστηριοποίηση των υποψήφιων δυνητικών δικαιούχων, ενώ έχουν 

κατατεθεί έντυπα εξειδίκευσης δράσεων από τους αρμόδιους φορείς. 

Στόχος είναι η ενίσχυση της ΣΥΘΗΑ σε νοσοκομειακές μονάδες. Ωστόσο, 

παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα υλοποίησης τέτοιων δράσεων κυρίως 

λόγω  

o διοικητικών δυσκολιών  π.χ. θέματα πολεοδομίας, πολυπλοκότητα 

της διαδικασίας αδειοδότησης ηλεκτροπαραγωγής κτλ.  

o χαμηλής ωριμότητας των αντίστοιχων έργων. 



  

Πλησιάζοντας προς το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, κρίνεται 

σκόπιμη η αναθεώρηση των στόχων των δεικτών για τις δύο αυτές επενδυτικές 

προτεραιότητες, καθώς δεν αναμένεται άμεση επίλυση των παραπάνω 

προβλημάτων. 

Αντιθέτως παρατηρείται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για δράσεις ενεργειακής 

αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος τόσο κατοικιών όσο και δημοσίων 

κτιρίων. Σε αυτή την επενδυτική προτεραιότητα, εκτός από την αρχική εκχώρηση 

πόρων (€14.737.840)  από το ΕΠ προς τον φορέα διαχείρισης του προγράμματος 

«Εξοικονόμηση κατ’οίκον ΙΙ», πρόκειται άμεσα να εκχωρηθούν άλλα €10.000.000, 

καθώς ο προϋπολογισμός αριθμός των αιτήσεων χρηματοδότησης που 

υποβάλλονται ξεπερνούν κατά πολύ τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τόσο σε εθνικό 

όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης ήδη είναι ενεργή πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων συνολικού 

προϋπολογισμού €25.000.000  περίπου. 

Άξονας προτεραιότητας 5 

Ένα μέρος του αποθεματικού επίδοσης που ανακατανέμεται από τον ΑΠ04 (και πιο 

συγκεκριμένα ποσό €1.500.000 ΚΣ) προτείνεται να μεταφερθεί στον ΑΠ05 

(Θεματικός Στόχος 5)και συγκεκριμένα στην επενδυτική προτεραιότητα 5α, και 

στον τομέα παρέμβασης 87 με τίτλο «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». Συγκεκριμένα η εν λόγω μεταφορά προτείνεται 

προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης έργων αντιπλημμυρικής 

προστασίας έτσι όπως αυτά έχουν αναδειχθεί μέσα από μελέτη προτεραιοποίησης 

έργων αντιπλυμμυρικής προστασίας στις λεκάνες απορροής υψηλής 

επικινδυνότητας στην περιφέρεια Αττικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του 

άξονα έχει εκδοθεί μια από τις πρώτες Προσκλήσεις (Πρόσκληση ΑΤΤ009) στο 

πλαίσιο της εξειδικευμένης Δράσης 5.1.1.2. Μάλιστα εξαιτίας του μεγάλου αριθμού 

εντάξεων έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης αλλά και του ικανοποιητικού 

ρυθμού υλοποίησης των έργων, στον ΑΠ.05 δόθηκε έγκριση για σημαντικό 

ποσοστό υπερδέσμευσης της τάξης του 140% της Δ.Δ. (ΦΕΚ2033Β/2018). Έτσι πλέον 

από τα €95.577.123 Δ.Δ. του άξονα έχουν προκύψει ανάγκες ενταγμένων έργων 

που αγγίζουν τα €133.807.972.20 Δ.Δ. του άξονα  μετά την υπερδέσμευση. Επίσης 

αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ενταγμένων έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας αφορά σε συμβασιοποιημένα έργα.  

Τέλος, παρά την αύξηση των πόρων η πύκνωση του δικτύου αφορά τις ίδιες 

λεκάνες απορροής με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να μη μεταβάλλεται και άρα οι 

δείκτες T3251 και CO20 να παραμένουν σταθεροί. Ο δείκτης CO23 δεν 

μεταβάλλεται καθώς αφορά επιφάνεια οικοτόπων. 

Άξονας Προτεραιότητας 6 

Το υπόλοιπο ποσό από το αποθεματικό επίδοσης που θα ανακατανεμηθεί από τον 

ΑΠ04 (και πιο συγκεκριμένα ποσό € 2.430.091ΚΣ) προτείνεται να κατανεμηθεί στον 
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ΑΠ06 (Θεματικός στόχος 6) και συγκεκριμένα στην επενδυτική προτεραιότητα 6c 

και στον τομέα παρέμβασης 094 με τίτλο «Προστασία, ανάπτυξη και προβολή 

στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς». Συγκεκριμένα η εν λόγω μεταφορά 

προτείνεται προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη  

 Χρηματοδότησης ήδη ενταγμένων έργων υποδομών πολιτισμού που 

εντάσσονται στις δράσεις 6.3.1.1 - Ενίσχυση Πολιτιστικών Υποδομών 

(Μουσεία) Περιφέρειας Αττικής – Τμηματοποιημένες Πράξεις, και 6.3.1.5. - 

Ενίσχυση και Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας 

Περιφέρειας Αττικής, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεταβολή στη στην τιμή 

στόχο του δείκτη εκροών CO09. 

 Των δεσμεύσεων πόρων (εκχωρήσεις) απέναντι στους ΕΦΔ των 4 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων που υλοποιούν αντίστοιχες 

στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, 

Μάλιστα εξαιτίας του σημαντικού Π/Υ Δ.Δ. ενταγμένων έργων στο πλαίσιο των 

παραπάνω προσκλήσεων αλλά και των εκχωρήσεων στο πλαίσιο του Α.Π.06 

δόθηκε έγκριση για σημαντικό ποσοστό υπερδέσμευσης της τάξης του 140% της 

Δ.Δ. του άξονα (ΦΕΚ2033Β/2018). 

Άξονας Προτεραιότητας 8 

Το €1.091.048 ΚΣ του Αποθεματικού Επίδοσης του ΑΠ08 (Θεματικός Στόχος 8) στον 

οποίο δεν επιτεύχθηκαν οι ενδιάμεσοι στόχοι του Πλαισίου Επίδοσης 

ανακατανέμεται. Πιο συγκεκριμένα αφαιρείται από την επενδυτική προτεραιότητα 

8iii «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και 

ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων». Το πεδίο 

παρέμβασης 104 με τίτλο «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία 

νέων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων». Η καθυστέρηση ενεργοποίησης του εν λόγω άξονα 

οφείλεται σε εκκρεμότητες που υπήρχαν σχετικά με : 

 Την καθυστέρηση στη διαδικασία ορισμού Ε.Φ.Δ. για τη διαχείριση Δράσεων 

Κρατικής Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) 

 Καθυστερήσεις στην έγκριση του νέου Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης, 

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης. 

 Δυσκολία αξιολόγησης των δράσεων σε σχέση με τα θέματα των Κρατικών 

Ενισχύσεων. 

Αξονας Προτεραιότητας 9  

Το αποθεματικό επίδοσης που θα αφαιρεθεί από τον ΑΠ08 (€1.091.048€ 

ΚΣ) προτείνεται να κατανεμηθεί στον ΑΠ09 (Θεματικός Στόχος 9) και συγκεκριμένα 

στην επενδυτική προτεραιότητα 9ii και στον τομέα παρέμβασης 110 με τίτλο 

«Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 

οι Ροµά», καθώς στο πλαίσιο αυτής της επενδυτικής προτεραιότητας: 

 υλοποιείται με εντατικούς ρυθμούς και με σημαντική απορρόφηση 

κονδυλίων η δράση των Κέντρων Κοινότητας (Δράση 9.2.1.1). 

 Έχει γίνει ήδη τροποποίηση των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο των 

παραπάνω δράσεων, προκειμένου να δοθεί χρονική παράταση στην 



υποστήριξη της λειτουργίας των υφιστάμενων Κέντρων Κοινότητας αλλά 

και να γίνει επέκταση σε υπηρεσίες που παρέχουν αυτά. 

Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία υλοποίησης οι διαθέσιμοι πόροι σε αυτή την 

επενδυτική προτεραιότητα υστερούν κατά πολύ των αναγκαίων για την κάλυψη 

των παραπάνω υποχρεώσεων. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία και 

επιτακτική η κατανομή των πόρων του αποθεματικού επίδοσης σε αυτές τις 

δράσεις. 

Από την αύξηση των πόρων στην εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα δεν 

μεταβάλλεται η τιμή στόχος : 

 του δείκτη αποτελέσματος 05502 : «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»  

 του δείκτη εκροών 05503:«Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων 

δομών»  

 του δείκτη εκροών CO15: «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)»  

καθώς οι επιπλέον πόροι θα υποστηρίξουν ήδη υφιστάμενες δομές  Κέντρων 

Κοινότητας στα οποία λειτουργούν και Κέντρα Μεταναστών. 

 

3.3. Τροποποιήσεις σε στοιχεία του Προγράμματος 

3.3.1. Χρηματοδοτικά στοιχεία που επηρεάζονται 

Η παραπάνω προτεινόμενη ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης του ΕΠ 

Αττικής επηρεάζει τα χρηματοδοτικά στοιχεία στα επιμέρους δομικά επίπεδα 

αυτού όπως Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικοί Στόχοι, Επενδυτικές 

Προτεραιότητες, και Πεδία Παρέμβασης. 

 

Ειδικότερα: 

Σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας η ανακατανομή του αποθεματικού προκαλεί 

τις παρακάτω μεταβολές: 

 

ΑΠ Ταμείο 
Υφιστάμενη 

Κ.Σ. (€) 

Μεταβολή 

Κ.Σ. (€) 

Νέα 

(προτεινόμενη) 

Κ.Σ. (€) 

1 ΕΤΠΑ 23.866.040 0 23.866.040 

2 ΕΤΠΑ 32.000.000 0 32.000.000 

3 ΕΤΠΑ 105.639.332 0 105.639.332 

4 ΕΤΠΑ 62.881.452 -3.930.091 58.951.361 

5 ΕΤΠΑ 76.461.698 1.500.000 77.961.698 

6 ΕΤΠΑ 125.804.091 2.430.091 128.234.182 

7 ΕΤΠΑ 134.073.210 0 134.073.210 

8 ΕΚΤ 17.437.643 -1.091.048 16.346.595 

9 ΕΚΤ 238.106.791 1.091.048 239.197.839 

10 ΕΤΠΑ 53.235.286 0 53.235.286 

11 ΕΤΠΑ 53.235.286 0 53.235.286 
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12 ΕΤΠΑ 12.484.309 0 12.484.309 

13 ΕΤΠΑ 4.300.480 0 4.300.480 

ΣΥΝΟΛΟ 939.525.618  939.525.618 

 

Σε επίπεδο Θεματικών Στόχων η ανακατανομή του αποθεματικού προκαλεί τις 

παρακάτω μεταβολές: 

 

ΘΣ Ταμείο 
Υφιστάμενη 

Κ.Σ. (€) 

Μεταβολή 

Κ.Σ.  (€) 

Νέα 

(προτεινόμενη) 

Κ.Σ. (€) 

1 ΕΤΠΑ 23.866.040 0 23.866.040 

2 ΕΤΠΑ 32.000.000 0 32.000.000 

3 ΕΤΠΑ 105.639.332 0 105.639.332 

4 ΕΤΠΑ 62.881.452 -3.930.091 58.951.361 

5 ΕΤΠΑ 76.461.698 1.500.000 77.961.698 

6 ΕΤΠΑ 125.804.091 2.430.091 128.234.182 

7 ΕΤΠΑ 134.073.210 0 134.073.210 

8 ΕΚΤ 17.437.643 -1.091.048 16.346.595 

9 ΕΚΤ 238.106.791 1.091.048 239.197.839 

10 ΕΤΠΑ 53.235.286 0 53.235.286 

11 ΕΤΠΑ 53.235.286 0 53.235.286 

12 ΕΤΠΑ 12.484.309 0 12.484.309 

13 ΕΤΠΑ 4.300.480 0 4.300.480 

ΣΥΝΟΛΟ 939.525.618  939.525.618 

 

Σε επίπεδο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων η ανακατανομή του αποθεματικού 

προκαλεί τις παρακάτω μεταβολές: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε επίπεδο Πεδίων Παρέμβασης, η ανακατανομή του αποθεματικού προκαλεί τις 

παρακάτω μεταβολές: 

 

ΑΠ Πεδία Παρέμβασης Υφιστάμενη 

ΚΣ (€) 

Μεταβολή 

ΚΣ (€) 

Νέα 

(προτεινόμενη) 

ΚΣ (€) 

Επ. 

Προτ. 

Υφιστάμενη 

Κ.Σ. (€) 

Μεταβολή 

Κ.Σ. (€) 

Νέα 

(προτεινόμενη) 

Κ.Σ. (€) 

4b 9.432.218 -2.500.000 6.932.218 

4g 6.288.145 -1.430.091 4.858.054 

5a 76.461.698 +1.500.000 77.961.698 

6c 31.109.375 +2.430.091 33.539.466 

8iii 9.590.704 -1.091.048 8.499.656 

9ii 28.868.774 +1.091.048 29.959.822 



4 

003. Παραγωγική 

επένδυση στις μεγάλες 

επιχειρήσεις που 

συνδέεται με την 

οικονομία χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα 

9.432.218 -2.500.000 6.932.218 

4 

016. Συνδυασμένη 

παραγωγή ρεύματος και 

θερμότητας και 

τηλεθέρμανση 

6.288.145 -1.430.091 4.858.054 

5 

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 

72.461.698 +1.500.000 73.961.698 

6 

094. Προστασία, 

ανάπτυξη και προβολή 

στοιχείων δημόσιας 

πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

18.665.625 +2.430.091 21.095.716 

8 

104. Αυτοαπασχόληση, 

επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία 

επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων 

των καινοτομικών πολύ 

μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων 

9.590.704 -1.091.048 8.499.656 

9 

110.Κοινωνικοοικονομική 

ενσωμάτωση των 

περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά 

28.868.774 +1.091.048 29.959.822 

 

Σημειώνεται ότι λόγω των αλλαγών σε χρηματοδοτικά στοιχεία του 

Προγράμματος τροποποιούνται και οι πίνακες 18α και 18γ του ΕΠ. 
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3.3.2. Επιπτώσεις σε λοιπά στοιχεία 

Στην παρούσα υποενότητα παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις που κρίνονται 

αναγκαίες στο Πρόγραμμα, λόγω των αλλαγών στα χρηματοδοτικά του στοιχεία. 

Α) Δείκτες 

Άξονας Προτεραιότητας 4 

Στο πλαίσιο της Eπ. προτεραιότητας 4b: 

 Μειώνεται η τιμή στόχος του δείκτη εκροών CO06 «Παραγωγική επένδυση: 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων» 

(επιχορηγήσεις) από €23.580.545 σε €17.330.546. Ο υπολογισμός/ εκτίμηση 

της τιμής στόχου του δείκτη που αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις που 

αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις), προκύπτει 

με δεδομένη την κατανομή πίστωσης στην Κατηγορία Παρέμβασης 003 που 

ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα €8.665.273 ΔΔ. 

 Από την παραπάνω μεταβολή του δείκτη εκροών CO06 επηρεάζεται και η 

τιμή του δείκτη CO02 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις» και από 150 επιχειρήσεις μειώνεται στις 110.  

 Συνακόλουθα, λόγω της μεταβολής του δείκτη εκροών CO02 μεταβάλλεται 

και η τιμή στόχος του δείκτη εκροών CO01 «Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» και από 150 

επιχειρήσεις μειώνεται στις 110, καθώς ο δείκτης αποτελεί υπερσύνολο του 

δείκτη CO2. 

 Η τιμή στόχος του δείκτη εκροών CO08 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 

της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση» μειώνεται 

από 30 Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης σε 21, καθώς επηρεάζεται από τη 

μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων. 

 Σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη εκροών CO30 

«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής 

ανανεώσιμης ενέργειας» και λόγω της μεταβολής του προϋπολογισμού της 

αντίστοιχης κατηγορίας παρέμβασης (ΚΠ. 003) προκύπτει μείωση της τιμής 

στόχου από 1 MW σε 0,73 MW.  

 Από την παραπάνω μεταβολή του δείκτη εκροών CO30, επηρεάζεται και η 

τιμή στόχος του δείκτη CO34 «Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου», με 

αποτέλεσμα να μεταβάλλεται από 1.800 τόνους ισοδύναμου CO2 σε 1.323 

τόνους. 

Στο πλαίσιο της Επ.προτεραιότητας 4g: 

 Σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού δείκτη εκροών CO30 

«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής 

ανανεώσιμης ενέργειας» και λόγω της μεταβολής του προϋπολογισμού της 

αντίστοιχης κατηγορίας παρέμβασης (ΚΠ. 016), προκύπτει μείωση της τιμής 

στόχου του δείκτη, από 4,5 Εκατομμύρια Watt σε 3,5. 

 Συνακόλουθα, η τιμή στόχος του δείκτη εκροών CO34 «Μείωση εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των 



αερίων θερμοκηπίου» μεταβάλλεται από 33.328 τόνους ισοδύναμου CO2 σε 

20.247 τόνους, καθώς επηρεάζεται από τη μεταβολή του δείκτη CO30.  

Άξονας Προτεραιότητας 6 

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής προτεραιότητας 6c: 

 Λόγω της αύξησης πόρων μεταβάλλεται η τιμή στόχος του δείκτη εκροών 

CO09 «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών» από 120.000 επισκέψεις κατ’ 

έτος σε 136.000 επισκέψεις. Ο υπολογισμός της νέας τιμής στόχου 

προκύπτει από την τιμή στόχο των ενταγμένων έργων, που έχει προταθεί 

από τους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, η νέα τιμή στόχος προκύπτει καθώς 

οι τιμές στόχων που έχουν προταθεί από τους δικαιούχους στο πλαίσιο 

των προσκλήσεων είναι υψηλότερες από αυτές που είχαν τεθεί στον αρχικό 

προγραμματισμό. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 8 

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής προτεραιότητας 8iii: 

 Λόγω της μεταβολής του προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης 

(104), η τιμή στόχος για το δείκτη εκροών 11304 «Υποστηριζόμενα σχέδια 

για δημιουργία νέων επιχειρήσεων» σύμφωνα με το μεθοδολογία 

υπολογισμού του δείκτη, μειώνεται από 480 σχέδια σε 425. 

  Μεταβάλλεται η τιμή στόχος του δείκτη αποτελέσματος 11305: «Αριθμός 

επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη 

της παρέμβασης», ο οποίος επηρεάζεται από τη μεταβολή του παραπάνω 

δείκτη εκροών, και σύμφωνα με την μεθοδολογία υπολογισμού του, γίνεται 

εκτίμηση ότι τα 3/4 (73%) των επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν θα 

συνεχίζουν τη λειτουργία τους ένα χρόνο μετά την ενίσχυση. Επομένως, 

κάνοντας τους ανάλογους υπολογισμούς, η νέα τιμή στόχος που προκύπτει 

ισούται με 310 επιχειρήσεις, έναντι 350 επιχειρήσεων που ήταν η αρχική 

τιμή.   

Άξονας Προτεραιότητας 9  

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής προτεραιότητας 9ii: 

 Παρά την μεταβολή του προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης 

(110), καμία τιμή στόχος των δεικτών εκροών και αποτελέσματος δεν 

μεταβάλλεται καθώς όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι επιπλέον πόροι 

θα υποστηρίξουν ήδη υφιστάμενες δομές  Κέντρων Κοινότητας στα οποία 

λειτουργούν και Κέντρα Μεταναστών. 

Β) Πλαίσιο Επίδοσης 

Άξονας Προτεραιότητας 4 

Τροποποιείται η τιμή στόχος για το 2023 των κάτωθι δεικτών του Π.Ε.: 



  17 

EL  EL 

 Στο πλαίσιο του οικονομικού δείκτη F100 μειώνεται η τιμή στόχος και από 

€78.601.816 γίνεται €73.689.201. Η μείωση ύψους 4,9 εκ. € ΔΔ οφείλεται 

στην αφαίρεση των πόρων του Αποθεματικού Επίδοσης από τον ΑΠ4 λόγω 

της μη επίτευξης των ορόσημων για το 2018. 

Άξονας Προτεραιότητας 5 

Τροποποιείται η τιμή στόχος για το 2023 των κάτωθι δεικτών του Π.Ε.: 

 Στο πλαίσιο του οικονομικού δείκτη F100 αυξάνεται η τιμή στόχος και από 

95.577.123€ γίνεται 97.452.123€. Η αύξηση ύψους 1,8 εκ. € ΔΔ οφείλεται στη 

μεταφορά των πόρων του αποθεματικού επίδοσης του ΑΠ 4, βάσει των 

όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Άξονας Προτεραιότητας 6 

Τροποποιείται η τιμή στόχος για το 2023 των κάτωθι δεικτών του Π.Ε.: 

 Στο πλαίσιο του δείκτη εκροών CO09 «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του 

αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών» 

αυξάνεται η τιμή στόχος για το 2023 από 120.000 επισκέψεις κατ’ έτος σε 

135.623 επισκέψεις, βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 Στο πλαίσιο του οικονομικού δείκτη F100 αυξάνεται η τιμή στόχος και από 

157.255.113€ γίνεται 160.292.728€. Η αύξηση ύψους 3 εκ. € ΔΔ οφείλεται στη 

μεταφορά των πόρων του αποθεματικού επίδοσης του ΑΠ 4, βάσει των 

όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Άξονας Προτεραιότητας 8 

Τροποποιείται η τιμή στόχος για το 2023 των κάτωθι δεικτών του Π.Ε.: 

 Στο πλαίσιο του δείκτη εκροών 11304: «Υποστηριζόμενα σχέδια για 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων» μειώνεται η τιμή στόχος από 480 σε 425 

σχέδια επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 Στο πλαίσιο του οικονομικού δείκτη F100 μειώνεται η τιμή στόχος και από 

21.797.054€ γίνεται 20.433.244€. Η μείωση ύψους 1,3 εκ. € ΔΔ, οφείλεται 

στην αφαίρεση των πόρων του Αποθεματικού επίδοσης από τον εν λόγω 

ΑΠ. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 9 

Τροποποιείται η τιμή στόχος για το 2023 των κάτωθι δεικτών του Π.Ε.: 

 Στο πλαίσιο του οικονομικού δείκτη F100 αυξάνεται η τιμή στόχος και από 

297.633.489€ γίνεται 298.997.299€. Η αύξηση ύψους 1,3 εκ. € ΔΔ, οφείλεται 

στη μεταφορά των πόρων του αποθεματικού επίδοσης του ΑΠ8, βάσει των 

όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. 


