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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παγκόσμια οικονομία υπέστη ένα βαθύ και άνευ προηγουμένου σοκ με την 

πανδημία COVID-19. Η έξαρση της νόσου COVID-19 προκάλεσε σημαντικό 

κλυδωνισμό στον πλανήτη  από τη διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού, τη 

μείωση της καταναλωτικής ζήτησης, τις αρνητικές επιπτώσεις της αβεβαιότητας 

στα επενδυτικά σχέδια και τον περιορισμό της ρευστότητας για τις επιχειρήσεις 

έως την κρίση εμπιστοσύνης και τον επαναπροσδιορισμό των συστημάτων υγείας, 

παιδείας, επικοινωνίας, κλπ.  

Η εκδήλωση της πανδημίας CΟVΙD-19 έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις κάθε 

μεγέθους και κλάδου. Ιδιαιτέρως όμως, έχει επηρεάσει τις οικονομίες με μειωμένη 

πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, καθώς και σε εκείνες των οποίων η δομή βασίζεται 

κυρίως σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες 

δυσκολίες λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης. Τα 

προβλήματα ρευστότητας που δημιουργήθηκαν από το κλείσιμο των επιχειρήσεων 

μείωσαν τα εταιρικά κέρδη και έθεσαν πολλές επιχειρήσεις στο χείλος της 

καταστροφής και σε επισφάλεια τους εργαζόμενους. Οι επιβαλλόμενοι ταξιδιωτικοί 

περιορισμοί και η πτώση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών, αναμένεται να είναι  

μεγαλύτερος σε περιοχές που εξαρτώνται από τον τουρισμό και τη φιλοξενία. 

Στην Ελλάδα, η πανδημία COVID-19 έχει ήδη επηρεάσει τις επιδόσεις της 

οικονομίας. Οι οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, απαιτούν τη λήψη 

μέτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας ιδιαίτερα των ΜΜΕ. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας σε 

ένα ήδη δυσμενές περιβάλλον λόγω της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης στην 

οποία προστίθεται η  παρατεταμένη διάρκεια της πανδημίας, προϋποθέτει ένα 

στοχευμένο συνδυασμό δράσεων για τη διασφάλιση της ρευστότητας και την 

πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, με επίκεντρο τις ΜΜΕ ώστε 

αυτές να μπορέσουν να ανακάμψουν.  

Στο πλαίσιο αυτό, η αναθεώρηση των ΕΠ 2014 – 2020 είναι αναγκαία και 

πραγματοποιείται με στόχο να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας 

COVID-19 στην ελληνική οικονομία μέσω χρηματοδότησης δράσεων στήριξης της 

επιχειρηματικότητας. Η ανάγκη αυτή, απαιτεί στοχευμένη μεταφορά πόρων από 

τα 13 ΠΕΠ και το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ, συνολικού ποσού 1.137.157.152 € 

Κοινοτικής Συνδρομής. Οι πόροι αυτοί, θα κατευθυνθούν στην επενδυτική 

προτεραιότητα 3c «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων 

ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» (Άξονες 

Προτεραιότητας 01/ 01Σ) του ΕΠΑΝΕΚ και θα χρησιμοποιηθούν για τη 

χρηματοδότηση δράσεων όπως η σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας, η επιδότηση 

τόκων υφιστάμενων δανείων ΜΜΕ, η υποστήριξη κεφαλαίου κίνησης στις ΜΜΕ με 

τη μορφή επιχορηγήσεων κλπ. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω αναθεώρησης των ΠΕΠ για το 2020, συντάσσεται το 

παρόν έγγραφο τεκμηρίωσης των προτεινόμενων αλλαγών του ΕΠ Αττικής 2014-

2020, με κριτήριο τη  μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων 
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του προγράμματος, ώστε αυτοί να αξιοποιηθούν με τον αποτελεσματικότερο 

τρόπο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19.    

Η εν λόγω αναθεώρηση αποτελεί την 4η Αναθεώρηση για το ΕΠ Αττικής και 

πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι 

οποίοι τροποποιήθηκαν από τους κανονισμούς (ΕΕ) 2020/4601 και 2020/5582, στις 

30/03/2020 και 23/04/2020 αντίστοιχα, αλλά και την υπ’ αριθμ. 56390/03-06-2020 

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. 
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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 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.  

Η 3η αναθεώρηση έγινε το 2019 και αφορούσε την εξέταση των επιδόσεων του 

Πλαισίου Επίδοσης (ορόσημα για το 2018) και την ανακατανομή του αποθεματικού 

επίδοσης.  

Βάσει της 3ης Αναθεώρησης η εγκεκριμένη Κοινοτική Συνδρομή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος διαμορφώθηκε ανά Άξονα Προτεραιότητας ως εξής: 

Άξονες Προτεραιότητας Θεματικοί Στόχοι 
Διαρθρωτικό         

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 και των 

ΕΤΠΑ 32.000.000,00 
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επικοινωνιών 

3 -Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 

Βελτίωση της 

ελκυστικότητας της 

Περιφέρειας Αττικής για 

προσέλκυση Επενδύσεων και 

προαγωγή της Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητας 

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)  

ΕΤΠΑ 105.639.332,00 

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 58.951.361,00 

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 77.961.698,00 

6-Βελτίωση της Ποιότητας 

Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον 

06 - Διαφύλαξη και 

προστασία του  

περιβάλλοντος και 

προώθηση της 

αποδοτικότητας των 

πόρων  

ΕΤΠΑ 128.234.182,00 

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 
134.073.210,00 

 

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 16.346.595,00 

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 239.197.839,00 

10 -Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 

Στοχευμένων Κοινωνικών 

Υποδομών και Υποδομών 

Υγείας 

10 - Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της 

φτώχειας και κάθε 

ΕΤΠΑ 
53.235.286,00 
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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 

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

διαχείριση κινδύνων 

διάκρισης  

11 -Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 

Στοχευμένων Υποδομών 

Εκπαίδευσης 

10 - Επένδυση στην 

εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και την 

επαγγελματική 

κατάρτιση για την 

απόκτηση δεξιοτήτων 

και τη διά βίου μάθηση  

ΕΤΠΑ 
53.235.286,00 

 

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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 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 (Τραμ 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) 
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 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 2020 – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ / 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ  

 

3.1. Αναγκαιότητα Αναθεώρησης 

Η παρούσα αναθεώρηση αποτελεί την 4η Αναθεώρηση του προγράμματος η οποία 

απορρέει από την ανάγκη να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των 

διαθέσιμων πόρων του προγράμματος, ώστε αυτοί να αξιοποιηθούν με τον 

σωστότερο τρόπο για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του 

COVID-19. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 56390/03-06-2020 εγκύκλιο της 

Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ υπάρχει ανάγκη μεταφοράς πόρων του 

προγράμματος προς το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία προκειμένου να ενισχυθούν ορίζοντες δράσεις για την αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της πανδημίας σύμφωνα και με την Πρωτοβουλία Επενδύσεων 

για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού της ΕΕ (Coronavirus Response Investment 

Initiative-CRII) 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, στην παρούσα αναθεώρηση του 

προγράμματος προτείνεται η μεταφορά πόρων ΕΤΠΑ ύψους € 99.320.669 ΚΣ προς 

το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Οι εν λόγω πόροι, 

πρόκειται να αξιοποιηθούν από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητας 

και Καινοτομία για την χρηματοδότηση δράσεων, υγειονομικής και 

κοινωνικοοικονομικής στόχευσης και σημασίας, για την άμεση και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας Covid-19. Η ανάληψη τέτοιων δράσεων 

είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 

όσο και για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή. 

Η αφαίρεση των πόρων από το ΕΠ προτείνεται να γίνει από τους Άξονες 

Προτεραιότητας/ Θεματικούς Στόχους /Επενδυτικές Προτεραιότητες που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. Για την αφαίρεση πόρων από επιμέρους Θ.Σ. / 

Επ.Προτ. το ΕΠ, ελήφθησαν υπόψη μια σειρά παραμέτρων όπως  : 
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 οι δεσμεύσεις πόρων του Ε.Π. εξαιτίας Ενταγμένων Πράξεων και 

εκχωρήσεων 

 η πορεία των ενταγμένων έργων και  τυχόν προβλήματα που 

καταγράφονται στην υλοποίησή τους θέτοντας σε κίνδυνο την 

ολοκλήρωσή τους,  

 η δυνατότητα μεταφοράς έργων στη νέα προγραμματική περίοδο,  

 η δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων από  τις εκπτώσεις στις διαγωνιστικές 

διαδικασίες ανάθεσης των έργων και  

 η μη επικάλυψη των προβλεπόμενων δράσεων με αυτές που πρόκειται να 

υλοποιηθούν μέσω του ΕΠΑνΕΚ .  

Στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης εξετάστηκαν τα μέχρι σήμερα  στοιχεία 

ενεργοποίησης στις Επενδυτικές Προτεραιότητες  που αφαιρούνται πόροι, σε 

συνδυασμό με την πορεία υλοποίησης των εξειδικευμένων δράσεων στο πλαίσιο 

των επενδυτικών, των εκχωρήσεων, το επίπεδο ωριμότητας προτεινόμενων μη 

εξειδικευμένων δράσεων καθώς και η προοπτική ασφαλούς ολοκλήρωσης του ΕΠ 

χωρίς τον κίνδυνο απώλειας πόρων ή το κίνδυνο μη διαχειρίσιμων συνθηκών 

υπερδέσμευσης που θα οδηγήσει σε επιβάρυνση του Εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε.  

Επίσης λήφθηκε υπόψη η τήρηση των δεσμεύσεων που υπάρχουν στο επίπεδο του  

ΕΠ και τους περιορισμούς που απορρέουν από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, 

προκειμένου να μην υπάρξει υποεπίτευξη στους βασικούς στόχους και δείκτες των 

κύριων παρεμβάσεων του ΕΠ. 

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν τους παραπάνω παράγοντες, αλλά και τις 

συνολικές δεσμεύσεις για εντάξεις και εκχωρήσεις, καθώς και το περιθώριο που 

δίνεται σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος από το όριο 

υπερδέσμευσης, οι πόροι που προτείνεται να αφαιρεθούν σε όρους Κοινοτικής 

Συνδρομής, αφορούν τους κάτωθι Άξονες Προτεραιότητας : 

 Άξονας Προτεραιότητας 1: Προτείνεται η αφαίρεση  €6.081.337 ΚΣ 

 Άξονας Προτεραιότητας 2: Προτείνεται η αφαίρεση  €3.200.000 ΚΣ 

 Άξονας Προτεραιότητας 3: Προτείνεται η αφαίρεση      €25.639.332 ΚΣ 

 Άξονας Προτεραιότητας 4: Προτείνεται η αφαίρεση     € 23.000.000 ΚΣ 

 Άξονας Προτεραιότητας 6: Προτείνεται η αφαίρεση       € 8.000.000 ΚΣ 

 Άξονας Προτεραιότητας 7: Προτείνεται η αφαίρεση     € 17.400.000 ΚΣ 

 Άξονας Προτεραιότητας 10: Προτείνεται η αφαίρεση     € 8.000.000 ΚΣ 

 Άξονας Προτεραιότητας 11: Προτείνεται η αφαίρεση     € 8.000.000 ΚΣ 

Το συνολικό ποσό των πόρων που απαιτείται να μετακινηθεί από το ΕΠ Αττικής 

προς το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία για ενίσχυση 

οριζόντιων δράσεων ανέρχεται στα € 99.320.669 ΚΣ. 

 

3.2. Προτεινόμενη ανακατανομή πόρων 

Η πρόταση της Περιφέρειας Αττικής για την αφαίρεση πόρων στο πλαίσιο της Ά 

φάσης της 4ης αναθεώρησης διαμορφώνεται ως εξής: 
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Άξονας Προτεραιότητας 1 

Με την προτεινόμενη αναθεώρηση γίνεται αφαίρεση πόρων ύψους €6.081.337ΚΣ, 

από τον Θεματικό Στόχο 1, λαμβάνοντας υπόψιν τους διαθέσιμους πόρους αλλά 

και τις δεσμεύσεις τόσο από Ενταγμένες Πράξεις όσο και από εκχωρήσεις στους  

ΕΦΔ των Αστικών Αρχών των τεσσάρων Ο.Χ.Ε. όσο και την εκχώρηση προς την 

ΓΓΕΤ. Επίσης ληφθήκαν υπόψη και οι δημοσιευμένες προσκλήσεις . Συγκεκριμένα, οι 

ως άνω πόροι αφαιρούνται από τις παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες/ 

κατηγορίες παρέμβασης: 

o Αφαιρούνται €3.081.337 ΚΣ από την Επενδυτική προτεραιότητα 1α 

και συγκεκριμένα από την κατηγορία παρέμβασης 058 με τίτλο   

«Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)» 

o Αφαιρούνται €2.000.000 ΚΣ από την Επενδυτική προτεραιότητας 1b 

και συγκεκριμένα από την κατηγορία παρέμβασης 062 με τίτλο 

«Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων 

επιχειρήσεων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ» 

o Αφαιρούνται €1.000.000 ΚΣ από την Επενδυτική προτεραιότητα 1b 

και συγκεκριμένα από την κατηγορία παρέμβασης 064 με τίτλο 

«Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ 

(συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, 

σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)» 

Παράλληλα σε αυτόν τον Θεματικό Στόχο και στην Επενδυτική προτεραιότητα 1b, 

προβλέπεται η εξειδίκευση και ενεργοποίηση δράσης/σεων  για την Ε&ΤΑ σε 

θεραπείες, εμβόλια και γενικότερα έρευνα για την παρακολούθηση και 

αντιμετώπιση του φαινομένου της πανδημίας του COVID-19. 

Άξονας Προτεραιότητας 2 

Με την προτεινόμενη αναθεώρηση γίνεται αφαίρεση πόρων ύψους €3.200.000 ΚΣ, 

από τον Θεματικό Στόχο 2 λαμβάνοντας υπόψιν τους διαθέσιμους πόρους αλλά 

και τις δεσμεύσεις τόσο από Ενταγμένες Πράξεις όσο και από εκχωρήσεις στους  

ΕΦΔ των Αστικών Αρχών των τεσσάρων Ο.Χ.Ε. Επίσης ληφθηκαν υπόψη και 

δρομολογημένες εξειδικεύσεις δράσεων και προσκλήσεις που θα οδηγήσουν σε 

εντάξεις στο επόμενο εξάμηνο. Συγκεκριμένα, οι ως άνω πόροι αφαιρούνται από 

τις παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες/ κατηγορίες παρέμβασης: 

 

o Αφαιρούνται €1.700.000 ΚΣ από την επενδυτική προτεραιότητα 2b 

και συγκεκριμένα από την κατηγορία παρέμβασης 082 με τίτλο 

«Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας 

και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων)» 

o Αφαιρούνται €1.500.000 ΚΣ από την επενδυτική προτεραιότητα 2c 

και συγκεκριμένα από την κατηγορία παρέμβασης 080 με τίτλο 

«Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής ένταξης, ηλεκτρονικής 

προσβασιμότητας, ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, ψηφιακός γραμματισμός» 
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Άξονας Προτεραιότητας 3 

Με την προτεινόμενη αναθεώρηση γίνεται αφαίρεση πόρων ύψους €25.639.332 ΚΣ, 

από τον Θεματικό Στόχο 3, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης του ΑΠ 

και την κοινή πλέον στόχευση των δράσεων του ΕΠ με αυτές του ΕΠΑνΕΚ που είναι 

η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην επιχειρηματικότητα και την 

οικονομία. 

Συγκεκριμένα, οι ως άνω πόροι αφαιρούνται από τις παρακάτω επενδυτικές 

προτεραιότητες/ κατηγορίες παρέμβασης: 

 

o Αφαιρούνται €10.000.000 ΚΣ από την επενδυτική προτεραιότητας 

3α και συγκεκριμένα €3.000.000 ΚΣ από την κατηγορία παρέμβασης 

063 με τίτλο «Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και 

επιχειρηματικών δικτύων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ», 

€4.000.000 ΚΣ από την κατηγορία παρέμβασης 066 με τίτλο 

«Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ 

(συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και 

σχεδιασμού)» και €3.000.000 ΚΣ από την κατηγορία παρέμβασης 

067 με τίτλο «Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην 

επιχειρηματικότητα και φυτωρίων επιχειρήσεων 

[συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς και 

παράγωγες εταιρείες (spin offs και spin outs)» 

o Αφαιρούνται €15.639.332 ΚΣ από την επενδυτική προτεραιότητα 3c 

και συγκεκριμένα από την κατηγορία παρέμβασης 001 με τίτλο 

«Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ)» 

Άξονας Προτεραιότητας 4 

Στον άξονα αυτό έχουν δρομολογηθεί δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στα 

δημόσια κτίρια και στον δημόσιο χώρο τόσο στο πλαίσιο Προσκλήσεων και 

εντάξεων από την ΕΥΔΕΠ όσο και από τους ΕΦΔ των Ο.Χ.Ε. Ωστόσο παρατηρείται 

σημαντική καθυστέρηση στην πλήρη ενεργοποίησή τους. Με την προτεινόμενη 

αναθεώρηση γίνεται μεταφορά πόρων ύψους €23.000.000 ΚΣ, από τον Θεματικό 

Στόχο 4. Συγκεκριμένα, οι ως άνω πόροι αφαιρούνται από τις παρακάτω 

επενδυτικές προτεραιότητες/ κατηγορίες παρέμβασης: 

 

o Αφαιρούνται €5.000.000 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 €3.400.000 ΚΣ από την επενδυτική προτεραιότητα 4g 

και συγκεκριμένα από την κατηγορία παρέμβασης 016 με τίτλο 

«Συνδυασμένη παραγωγή ρεύματος και θερμότητας και 

τηλεθέρμανση» 

o Αφαιρούνται €14.600.000 ΚΣ από την επενδυτική προτεραιότητα 4c 

και συγκεκριμένα από την κατηγορία παρέμβασης 013 με τίτλο 
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«Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα 

επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα» 

Άξονας Προτεραιότητας 6 

Με την προτεινόμενη αναθεώρηση γίνεται αφαίρεση πόρων ύψους €8.000.000 ΚΣ, 

από τον  Θεματικό Στόχο 6  λαμβάνοντας τις δεσμεύσεις τόσο από Ενταγμένες 

Πράξεις όσο και από εκχωρήσεις στους  ΕΦΔ των Αστικών Αρχών των τεσσάρων 

Ο.Χ.Ε. καθώς και δρομολογημένες προσκλήσεις που θα οδηγήσουν σε εντάξεις 

άμεσα. Συγκεκριμένα, οι ως άνω πόροι αφαιρούνται από τις παρακάτω 

επενδυτικές προτεραιότητες/ κατηγορίες παρέμβασης: 

 

o Αφαιρούνται €5.500.000 από την επενδυτική προτεραιότητα 6e και 

συγκεκριμένα από την κατηγορία παρέμβασης 089 με τίτλο 

«Αποκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μολυσμένων 

εκτάσεων» και €2.500.000 ΚΣ από την κατηγορία παρέμβασης 090 

με τίτλο  «Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια»  της ίδιας επενδυτικής 

προτεραιότητας. 

Άξονας Προτεραιότητας 7 

Με την προτεινόμενη αναθεώρηση γίνεται αφαίρεση πόρων ύψους €17.400.000 ΚΣ, 

από  τον Θεματικό Στόχο 7,   Αν και ο Άξονας εμφανίζει σημαντικές δεσμεύσεις που 

προκύπτουν από ενταγμένες Πράξεις αλλά και από και δρομολογημένες 

προσκλήσεις, εξαιτίας της μεγάλης χρηματοδοτικής του βαρύτητας κρίθηκε 

αναγκαίο να συνδράμει στην εξοικονόμηση πόρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας . 

Συγκεκριμένα, οι ως άνω πόροι αφαιρούνται ως εξής: 

o Αφαιρούνται €17.400.000 ΚΣ από την επενδυτική προτεραιότητα 7c 

και συγκεκριμένα την κατηγορία παρέμβασης 043 με τίτλο 

«Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους 

(συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού)» 

Άξονας Προτεραιότητας 10 

Με την προτεινόμενη αναθεώρηση γίνεται αφαίρεση πόρων ύψους €8.000.000 ΚΣ, 

από τον Θεματικό Στόχο 9, λαμβάνοντας υπόψη και δρομολογημένες δράσεις 

αναβάθμισης εξοπλισμού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα 

υγείας, αλλά και την κρισιμότητα του άξονα αυτού για την αντιμετώπιση της 

υγειονομικής κρίσης της πανδημίας COVID-19. Συγκεκριμένα, οι ως άνω πόροι 

αφαιρούνται από την επενδυτική προτεραιότητα 9a και ειδικότερα: 

 

o Αφαιρούνται €4.000.000 ΚΣ από την κατηγορία παρέμβασης 052 με 

τίτλο «Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα» και 

€4.000.000 ΚΣ από την κατηγορία παρέμβασης 055 με τίτλο «Άλλες 

κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη». Όλες οι παραπάνω κατηγορίες παρέμβασης ανήκουν 

στην επενδυτική προτεραιότητα 9α. 
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Παράλληλα σε αυτόν τον Θεματικό Στόχο/ Επενδυτική προτεραιότητα, 

προβλέπεται η εξειδίκευση και ενεργοποίηση δράσης για την προμήθεια πλωτού 

σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό ικανό για τη 

μεταφορά ασθενών COVID-19  από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 11 

Με την αναθεώρηση γίνεται αφαίρεση πόρων ύψους €8.000.000 ΚΣ, από τον 

Θεματικό Στόχο 10, λαμβάνοντας υπόψιν και δρομολογημένες δράσεις. 

Συγκεκριμένα, οι ως άνω πόροι αφαιρούνται από την επενδυτική προτεραιότητα 

10α, ως εξής: 

 

o Αφαιρούνται €8.000.000 ΚΣ από την κατηγορία παρέμβασης 051 με 

τίτλο «Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση 

(πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια» 

 

3.3. Τροποποιήσεις σε στοιχεία του Προγράμματος 

 

3.3.1. Χρηματοδοτικά στοιχεία που επηρεάζονται 

Η παραπάνω προτεινόμενη αφαίρεση πόρων επηρεάζει τα χρηματοδοτικά 

στοιχεία στα επιμέρους δομικά επίπεδα του Προγράμματος, όπως Άξονες 

Προτεραιότητας, Θεματικοί Στόχοι, Επενδυτικές Προτεραιότητες, και Πεδία 

Παρέμβασης. 

Ειδικότερα: 

Σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας, οι μεταβολές που προκαλούνται είναι οι εξής: 

 

ΑΠ Ταμείο 
Υφιστάμενη 

Κ.Σ. (€) 

Μεταβολή 

Κ.Σ. (€) 

Νέα 

(προτεινόμενη) 

Κ.Σ. (€) 

1 ΕΤΠΑ 23.866.040,00 

 

- 6.081.337 17.784.703 

2 ΕΤΠΑ 32.000.000,00 -3.200.000 28.800.000 

3 ΕΤΠΑ 105.639.332,00 -25.639.332 80.000.000 

4 ΕΤΠΑ 58.951.361,00 -23.000.000 35.951.361 

5 ΕΤΠΑ 77.961.698,00 0 77.961.698 

6 ΕΤΠΑ 128.234.182,00 -8.000.000 120.234.182 

7 ΕΤΠΑ 134.073.210,00 

 

-17.400.000 116.673.210 

8 ΕΚΤ 16.346.595,00 0 16.346.595 

9 ΕΚΤ 239.197.839,00 0 239.197.839 

10 ΕΤΠΑ 53.235.286,00 

 

-8.000.000 45.235.286 

11 ΕΤΠΑ 53.235.286,00 

 

-8.000.000 45.235.286 
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ΑΠ Ταμείο 
Υφιστάμενη 

Κ.Σ. (€) 

Μεταβολή 

Κ.Σ. (€) 

Νέα 

(προτεινόμενη) 

Κ.Σ. (€) 

12 ΕΤΠΑ 12.484.309,00 

 

0 12.484.309 

13 ΕΤΠΑ 4.300.480,00 

 

0 4.300.480 

ΣΥΝΟΛΟ 939.525.618 -99.320.669 840.204.949 

 

Σε επίπεδο Θεματικών Στόχων, οι μεταβολές που προκαλούνται είναι οι εξής : 

 

ΘΣ Υφιστάμενη Κ.Σ. (€) Μεταβολή Νέοι Προγραμ. Πόροι_ΚΣ 

ΘΣ 1 23.866.040 -6.081.337 17.784.703 

ΘΣ 2 32.000.000 -3.200.000 28.800.000 

ΘΣ 3 105.639.332 -25.639.332 80.000.000 

ΘΣ 4 58.951.361 -23.000.000 35.951.361 

ΘΣ 5 77.961.698 0 77.961.698 

ΘΣ 6 128.234.182 -8.000.000 120.234.182 

ΘΣ 7 134.073.210 -17.400.000 116.673.210 

ΘΣ 8 16.346.595 0 16.346.595 

ΘΣ 9 292.433.125 -8.000.000 284.433.125 

ΘΣ 10 53.235.286 -8.000.000 45.235.286 

ΘΣ 11 0 0 0 

ΤΒ 16.784.789 0 16.784.789 

 939.525.618 -99.320.669 840.204.949 

 

Σε επίπεδο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων οι μεταβολές που προκύπτουν είναι οι 

εξής: 

Επ. 

Προτ. 

Υφιστάμενη 

Κ.Σ. (€) 

Μεταβολή 

Κ.Σ. (€) 

Νέα 

(προτεινόμενη) 

Κ.Σ. (€) 

1a 10.000.000 -3.081.337 6.918.663 

1b 13.866.040 -3.000.000 10.866.040 

2b 8.640.000 -1.700.000 6.940.000 

2c 23.360.000 -1.500.000 21.860.000 

3a 26.005.600 -10.000.000 16.005.600 

3c 69.712.732 -15.639.332 54.073.400 

4b 6.932.218 -5.000.000 1.932.218 

4c 47.161.089 -14.600.000 32.561.089 

4g 4.858.054 -3.400.000 1.458.054 

6e 37.331.250 -8.000.000 29.331.250 

7c 73.740.266 -17.400.000 56.340.266 

9a 53.235.286 -8.000.000 45.235.286 
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Σε επίπεδο κατηγοριών παρέμβασης, οι μεταβολές που προκύπτουν είναι οι 

κάτωθι: 

 

ΑΠ Πεδία Παρέμβασης 
Υφιστάμενη ΚΣ 

(€) 

Μεταβολή 

ΚΣ (€) 

Νέα 

(προτεινόμενη) 

ΚΣ (€) 

1 

058.  «Υποδομές έρευνας 

και καινοτομίας 

(δημόσιες)» 

10.000.000 - 3.081.337 6.918.663 

1 

062. «Μεταφορά 

τεχνολογίας και 

συνεργασία 

πανεπιστημίων 

επιχειρήσεων κατ' 

εξοχήν προς όφελος 

ΜΜΕ» 

 

8.306.228 - 2.000.000 6.306.228 

1 

064. «Διεργασίες έρευνας 

και καινοτομίας σε ΜΜΕ 

(συμπεριλαμβανομένων 

συστημάτων κουπονιών, 

διεργασιών, σχεδιασμού, 

υπηρεσιών και 

κοινωνικής 

καινοτομίας)» 

 

4.527.850 - 1.000.000 3.527.850 

2 

080. «Υπηρεσίες και 

εφαρμογές ηλεκτρονικής 

ένταξης, ηλεκτρονικής 

προσβασιμότητας, 

ηλεκτρονικής μάθησης 

και ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, ψηφιακός 

γραμματισμός» 

2.336.000 - 1.500.000 
836.000 

 

2 

082. «Υπηρεσίες και 

εφαρμογές για τις ΜΜΕ 

(συμπεριλαμβανομένου 

του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, της 

ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας και 

διεργασιών δικτύωσης 

επιχειρήσεων)» 

8.640.000 -1.700.000 6.940.000 

3 

001. «Γενική παραγωγική 

επένδυση στις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ)» 

69.712.732 - 15.639.332 54.073.400 

3 
067. «Επιχειρησιακή 

ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη 
9.280.000 - 3.000.000 6.280.000 

10a 53.235.286 -8.000.000 45.235.286 
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ΑΠ Πεδία Παρέμβασης 
Υφιστάμενη ΚΣ 

(€) 

Μεταβολή 

ΚΣ (€) 

Νέα 

(προτεινόμενη) 

ΚΣ (€) 

στην επιχειρηματικότητα 

και φυτωρίων 

επιχειρήσεων 

[συμπεριλαμβανομένης 

της στήριξης σε 

τεχνοβλαστούς και 

παράγωγες εταιρείες 

(spin offs και spin outs)» 

3 

066. «Προηγμένες 

υπηρεσίες στήριξης για 

ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ 

(συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών 

διαχείρισης, μάρκετινγκ 

και σχεδιασμού)» 

6.725.000 - 4.000.000 2.725.000 

3 

063. «Στήριξη 

συνεργατικών 

σχηματισμών (cluster) 

και επιχειρηματικών 

δικτύων κατ’ εξοχήν 

προς όφελος ΜΜΕ» 

10.000.000 - 3.000.000 7.000.000 

4 

016. «Συνδυασμένη 

παραγωγή ρεύματος και 

θερμότητας και 

τηλεθέρμανση» 

4.858.054 - 3.400.000 1.458.054 

4 

013 Ενεργειακή απόδοση 

με ανακαίνιση της 

δημόσιας υποδομής, 

έργα επίδειξης και υπο 

στηρικτικά μέτρα 

35.370.817 -14.600.000 20.770.817 

4 

003. «Παραγωγική 

επένδυση στις μεγάλες 

επιχειρήσεις που 

συνδέεται με την 

οικονομία χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα» 

6.932.218 - 5.000.000 1.932.218 

6 
090. «Ποδηλατόδρομοι 

και μονοπάτια»   
7.466.250 - 2.500.000 4.966.250 

6 

089. «Αποκατάσταση 

βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων και 

μολυσμένων εκτάσεων» 

11.199.375 - 5.500.000 5.699.375 

7 

043. «Υποδομή για 

καθαρές αστικές 

μεταφορές και 

προώθησή τους 

(συμπεριλαμβανομένου 

του εξοπλισμού και του 

73.740.266 - 17.400.000 56.340.266 
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ΑΠ Πεδία Παρέμβασης 
Υφιστάμενη ΚΣ 

(€) 

Μεταβολή 

ΚΣ (€) 

Νέα 

(προτεινόμενη) 

ΚΣ (€) 

τροχαίου υλικού)» 

 

10 

052. «Υποδομή για 

προσχολική εκπαίδευση 

και φροντίδα» 

11.711.763 - 4.000.000 7.711.763 

10 

055. «Άλλες κοινωνικές 

υποδομές που 

συμβάλλουν στην 

περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη». 

19.523.523 - 4.000.000 15.523.523 

11 

051.«Εκπαιδευτική 

υποδομή για σχολική 

εκπαίδευση 

(πρωτοβάθμια και γενική 

δευτεροβάθμια» 

47.911.758 - 8.000.000 39.911.758 

 

Σημειώνεται ότι λόγω των αλλαγών σε χρηματοδοτικά στοιχεία του 

Προγράμματος τροποποιούνται και οι πίνακες 17, 18α και 18γ του ΕΠ. 

 

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 

και λόγω των αναγκών σε ενεργοποίηση δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών 

της πανδημίας COVID-19. 

Α) Δείκτες 

Αρχικά λόγω της αφαίρεσης πόρων από το πρόγραμμα, οι επιπτώσεις που 

παρουσιάζονται στους δείκτες εκροών είναι οι κάτωθι: 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1 

Επενδυτική προτεραιότητα 1b 

CO01. Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: Η τιμή στόχος για το 2023 

μειώνεται αναλογικά λόγω της αφαίρεσης πόρων από τις Κατηγορίες Παρέμβασης 

062 και 064 με τις οποίες συνδέεται ο δείκτης CO01. Η νέα τιμή στόχος 

διαμορφώνεται στις 230 επιχειρήσεις (από 300). 

CO26. Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα: Η 

τιμή στόχος για το 2023 μειώνεται αναλογικά λόγω της αφαίρεσης πόρων από 
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τους κωδικούς παρέμβασης 062 και 064 με τους οποίους συνδέεται ο δείκτης 

εκροών C026. Η νέα τιμή στόχος για το 2023 διαμορφώνεται στις 191 επιχειρήσεις 

(από 250). 

CO27. Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη στον τομέα 

της καινοτομίας ή της έρευνας και ανάπτυξης: Λόγω της μείωσης των πόρων 

της επενδυτικής προτεραιότητας 1b η τιμή στόχος για το 2023 θα μεταβληθεί 

αναλογικά με την μεταβολή του προϋπολογισμού της επενδυτικής 

προτεραιότητας. Επομένως η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 27.165.100€ 

(από 30.000.000€). 

CV5: Προστίθεται ο δείκτης ΕΤΠΑ σχετικά με την υγεία, που αφορά το κόστος 

επιχορήγησης για έρευνα και τεχνολογία σε θεραπείες και εμβόλια για τον COVID-

19, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης δράσεων για ενίσχυση της έρευνας και της 

τεχνολογίας στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 1b. Η τιμή στόχος του 

δείκτη για το 2023 είναι 3.000.000€ 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2 

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b 

CO01. Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: Λόγω του ότι ο δείκτης αποτελεί 

Υπερσύνολο των δεικτών CO02, CO04 και CO05, και συνακόλουθα της μεταβολής 

των τιμών των εν λόγω δεικτών, η νέα τιμή στόχος του δείκτη διαμορφώνεται στις 

384 επιχειρήσεις (από 480). 

CO02. Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις: Η τιμή στόχος 

του δείκτη μειώνεται αναλογικά με τη μείωση των πόρων της επενδυτικής 

προτεραιότητας 2b. Επομένως η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στις 240 

επιχειρήσεις (από 300). 

CO04. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη: Λόγω 

της μείωσης πόρων της επενδυτικής προτεραιότητας 2b, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, μειώνεται αναλογικά και η τιμή στόχος του δείκτη CO04 για το 2023 σε 

120 επιχειρήσεις (από 150). 

CO05. Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται: Λόγω της μείωσης πόρων 

της επενδυτικής προτεραιότητας 2b μειώνεται αναλογικά και η τιμή στόχος του 

δείκτη CO05 για το 2023 σε 24 επιχειρήσεις (από 30). 

CO06. Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 

επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις): Λόγω της μείωσης πόρων της επενδυτικής 

προτεραιότητας 2b, η νέα τιμή στόχος του δείκτη CO06 που προκύπτει με 

αναλογική μείωση διαμορφώνεται στα 17.350.000€ (από 21.600.000 €). 

CO08. Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται: Λόγω της 

μείωσης πόρων της επενδυτικής προτεραιότητας 2b, η νέα τιμή στόχος που 

προκύπτει με αναλογική μείωση διαμορφώνεται στα 48 ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης (από 60). 

Επενδυτική Προτεραιότητα 2c 
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SO007. Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται: Λόγω της 

μείωσης πόρων της επενδυτικής προτεραιότητας 2c μειώνεται αναλογικά και η 

τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 σε 3 ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές (από 

4). 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3 

Επενδυτική προτεραιότητα 3a 

CO04. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη: Λόγω 

της μείωσης των πόρων της επενδυτικής προτεραιότητας 3α, προκύπτει η 

αναλογική μείωση της τιμής στόχου του δείκτη CO04 σε 189 επιχειρήσεις (από 

270). 

CO05. Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται: Λόγω της μείωσης των 

πόρων της επενδυτικής προτεραιότητας 3α, προκύπτει η αναλογική μείωση της 

τιμής στόχου του δείκτη CO05 σε 7 επιχειρήσεις (από 12). 

CO01. Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: Η τιμή στόχος του δείκτη 

μειώνεται σε 246 επιχειρήσεις (από 332 επιχειρήσεις), συνακόλουθα των αλλαγών 

των τιμών των δεικτών CO04 και CO05. 

CO08. Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται: Λόγω της 

αφαίρεσης πόρων από την επενδυτική προτεραιότητα 3α μεταβάλλεται αναλογικά 

και η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023, σε 61 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 

(από 100). 

Επενδυτική προτεραιότητα 3c 

CO01. Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: Η νέα τιμή στόχος για το 2023  

που προκύπτει από το άθροισμα των τιμών των δεικτών που αποτελούν 

υποσύνολο αυτού του δείκτη,  ανέρχεται στις 960 επιχειρήσεις (από 1.185). Η 

ανάγκη μεταβολής της τιμής στόχου του δείκτη προκύπτει από την αφαίρεση 

πόρων από την επενδυτική προτεραιότητα 3c. 

CΟ03. Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην 

επιχορηγήσεων: Λόγω της μείωσης των πόρων της επενδυτικής προτεραιότητας 

3c, προκύπτει αναλογικά και η μείωση της τιμής στόχου του δείκτη σε 775 

επιχειρήσεις (από 1.000) 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4 

Επενδυτική προτεραιότητα 4b 

CO02. Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις: Λόγω της 

αφαίρεσης πόρων από την επενδυτική προτεραιότητα 4b η τιμή στόχος του δείκτη 

μεταβάλλεται αναλογικά σε 30 επιχειρήσεις (από 110). 

CO01. Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: Λόγω της μείωσης της τιμής 

στόχου του δείκτη CO02, προκύπτει μείωση της τιμής στόχου για το 2023, σε 30 

επιχειρήσεις (από 110). 
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CO06. Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 

επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις): Επειδή ο προϋπολογισμός της κατηγορίας 

παρέμβασης 003 διαμορφώνεται σε 2.415.273 €, η νέα τιμή στόχος του δείκτη θα 

μεταβληθεί αναλογικά και  θα διαμορφωθεί στα 4.830.545€ (από 17.330.546 €) 

CO30. Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές: Οι τιμές των δεικτών  CO34 και CO30 (οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους) 

συνδέονται άμεσα με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό της αντίστοιχης κατηγορίας 

παρέμβασης (ΚΠ. 003).Επομένως από τη μείωση του προϋπολογισμού στον Τομέα 

Παρέμβασης θα προκύψει μείωση της τιμής στόχου. Με βάση αυτό η τιμή στόχος 

για το 2023 διαμορφώνεται σε 0,20 MW (από 0,73 MW). 

CO34. Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη  ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου: O CO34, συνδέεται άμεσα με τον 

διατιθέμενο προϋπολογισμό της αντίστοιχης Κατηγορίας Παρέμβασης (ΚΠ. 003). 

Επομένως από τη μείωση του προϋπολογισμού στον Τομέα Παρέμβασης θα 

προκύψει μείωση της τιμής στόχου. Η νέα τιμή στόχος που προκύπτει, είναι 362 

ισοδύναμοι τόνοι CO2 (από 1.323). 

Επενδυτική προτεραιότητα 4c 

CO32. Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων κτηρίων: Λόγω της αφαίρεσης πόρων από την 

Κατηγορία Παρέμβασης 013, η τιμή στόχος του δείκτη μεταβάλλεται αναλογικά και 

διαμορφώνεται στα 11.745.000 kWh/έτος (από 20.000.000 kWh/έτος). 

CO34. Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη  ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου: Σύμφωνα με την μεθοδολογία 

υπολογισμού του δείκτη και την αφαίρεση πόρων από την Κατηγορία Παρέμβασης 

013, η τιμή στόχος του δείκτη μεταβάλλεται αναλογικά και διαμορφώνεται σε 2.573 

tn CO2/έτος (από 4.955). 

Επενδυτική προτεραιότητα 4g 

CO30. Πρόσθετη δυναμικότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Επειδή ο 

δείκτης συνδέεται άμεσα με τον προϋπολογισμό της Κατηγορίας Παρέμβασης 016, 

με τη μείωση του προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης θα προκύψει και 

αναλογική μείωση στην τιμή στόχο για το 2023 σε 1,05 MW (από 3,5). 

CO34. Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη  ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου: Ο CO34, όσο και ο  άμεσα συνδεδεμένος 

CO30 συνδέονται άμεσα με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό της αντίστοιχης 

κατηγορίας παρέμβασης (ΚΠ. 016).Επομένως από τη μείωση του προϋπολογισμού 

στην Κατηγορία Παρέμβασης, και με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού του 

δείκτη, θα προκύψει μείωση της τιμής στόχου. Η νέα τιμή στόχος που προκύπτει 

είναι 6074 ισοδύναμοι τόνοι CO2 (από 20.247). 

 

Άξονας Προτεραιότητας 6 

Επενδυτική προτεραιότητα 6e 
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SO025. Μήκος δικτύου ποδηλατοδρόμων / μονοπατιών: Ο δείκτης εκροής 

SO025 συνδέεται με την Κατηγορία Παρέμβασης 090, στον οποίο γίνεται μείωση 

του διαθέσιμου π/υ, επομένως γίνεται και αναλογική μείωση της τιμής στόχος του 

δείκτη σε 4,6 χιλιόμετρα (από 7). 

 

Άξονας Προτεραιότητας 7 

Επενδυτική προτεραιότητα 7c 

SO003. Πλήθος οχημάτων/Εξοπλισμού: Επειδή η αντίστοιχη δράση που 

συνδέεται με τον δείκτη SO003 εμφανίζει μηδενική ενεργοποίηση, οι πόροι που 

ήταν δεσμευμένοι για τη δράση αυτή μεταφέρονται προς κάλυψη των αναγκών 

τομεακών προγραμμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών από την 

πανδημία COVID-19 και ο αντίστοιχος δείκτης μηδενίζεται (από 92). 

 

Άξονας Προτεραιότητας 10 

Επενδυτική προτεραιότητα 9a 

CO35. Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που 

ενισχύονται: Λόγω της μείωσης των πόρων της κατηγορίας παρέμβασης 052, η 

τιμή στόχος του δείκτη υπόκεινται μείωση και διαμορφώνεται στα 296 φυσικά 

πρόσωπα που υποστηρίζονται από δομές φροντίδας ή εκπαίδευσης που 

ενισχύονται (από 450).   

SO031. Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται: Η τιμή 

στόχος του δείκτη υπόκεινται αναλογική μείωση, λόγω της μείωσης των πόρων 

της Κατηγορίας Παρέμβασης 055. Η νέα τιμή στόχος είναι 954 άτομα 

δυναμικότητα (από 1.200). 

CV11: Προστίθεται ο δείκτης ΕΤΠΑ για την Υγεία που αφορά σε οχήματα άμεσης 

δράσης για την απόκριση στον Covid-19, στο πλαίσιο εξειδίκευσης σχετικών 

δράσεων. Η τιμή στόχος του εν λόγω δείκτη για το 2023 είναι 1 όχημα, καθώς 

αντικείμενο της δράσης είναι η προμήθεια τουλάχιστον ενός πλήρως υγειονομικά 

εξοπλισμένου σκάφους για την θωράκιση των νησιωτικών περιοχών της 

Περιφέρειας από τις υγειονομικές συνέπειες της πανδημίας.  

 

Άξονας Προτεραιότητας 11 

Επενδυτική προτεραιότητα 10a 

CO35. Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που 

ενισχύονται Η τιμή στόχος του δείκτη υπόκεινται αναλογική μείωση, λόγω της 

μείωσης των πόρων της Κατηγορίας Παρέμβασης 051. Η νέα τιμή στόχος του 

δείκτη CO35 είναι 2.083 παιδιά δυναμικότητα υποδομών παιδικής φροντίδας ή 

εκπαίδευσης που ενισχύονται (από 3.000).   

Οι δείκτες αποτελέσματος του προγράμματος δεν επηρεάζονται από την μείωση 

πόρων των Αξόνων Προτεραιότητας που αναφέρθηκαν παραπάνω.  
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Β) Πλαίσιο Επίδοσης 

Άξονας Προτεραιότητας 1 

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

 Λόγω της αφαίρεσης πόρων από τον εν λόγω Άξονα προτεραιότητας 

ύψους 7,6 εκ. € ΔΔ, μειώνεται η τιμή στόχος του οικονομικού δείκτη F100 

από €29.832.550 σε €22.230.879. 

 Λόγω της αφαίρεσης πόρων από τις κατηγορίες παρέμβασης Κ.Σ 62 και Κ.Σ 

64 μειώνεται αναλογικά η τιμή στόχος του δείκτη εκροών CO26 του 

πλαισίου επίδοσης. Η νέα τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 

διαμορφώνεται από 250 σε 191 επιχειρήσεις. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2 

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

 Λόγω της αφαίρεσης πόρων από τον εν λόγω Άξονα προτεραιότητας 

ύψους   4 εκ. € ΔΔ, μειώνεται η τιμή στόχος του οικονομικού δείκτη F100 

από €40.000.000 σε €36.000.000 

Άξονας Προτεραιότητας 3 

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

 Λόγω της αφαίρεσης πόρων από τον εν λόγω Άξονα προτεραιότητας 

ύψους       32.049.165 € ΔΔ, μειώνεται η τιμή στόχος του οικονομικού 

δείκτη F100 από €132.049.165 σε €100.000.000. 

 Λόγω της μείωσης των διαθέσιμων πόρων της Κατηγορίας παρέμβασης 

063, της επενδυτικής προτεραιότητας 3a μεταβάλλεται αναλογικά η τιμή 

στόχος του δείκτη εκροών του πλαισίου επίδοσης CO04.  Η νέα τιμή 

στόχος του δείκτη για δράσεις σε αυτήν την επενδυτική προτεραιότητα 

διαμορφώνεται από 270 σε 189 επιχειρήσεις. 

Άξονας Προτεραιότητας 4 

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

 Λόγω της αφαίρεσης πόρων από τον εν λόγω Άξονα προτεραιότητας 

ύψους       28.750.000€ ΔΔ, μειώνεται η τιμή στόχος του οικονομικού δείκτη 

F100 από €73.689.201 σε €44.939.201,25. 

 Λόγω της μείωσης των πόρων της κατηγορίας παρέμβασης 13 μειώνεται 

αναλογικά η τιμή στόχος του δείκτη εκροών CO32 και η νέα τιμή στόχος 

του δείκτη για το 2023 διαμορφώνεται από 20.000.000 στα 

11.745.000kWhpa. 

Άξονας Προτεραιότητας 6 

Τροποποιείται η τιμή στόχος για το 2023 των κάτωθι δεικτών του Π.Ε.: 
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 Λόγω της αφαίρεσης πόρων από τον εν λόγω Άξονα προτεραιότητας 

ύψους       10 εκ. € ΔΔ, μειώνεται η τιμή στόχος του οικονομικού δείκτη 

F100 από €160.292.728  σε €150.292.728 . 

Άξονας Προτεραιότητας 7 

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

 Λόγω της αφαίρεσης πόρων από τον εν λόγω Άξονα προτεραιότητας 

ύψους       21.750.000 € ΔΔ, μειώνεται η τιμή στόχος του οικονομικού 

δείκτη F100 από €167.591.513 σε €145.841.513,00. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 10 

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

 Λόγω της αφαίρεσης πόρων από τον εν λόγω Άξονα προτεραιότητας 

ύψους       10εκ. € ΔΔ, μειώνεται η τιμή στόχος του οικονομικού δείκτη F100 

από €66.544.108 σε €56.544.108. 

 Λόγω της μείωσης πόρων της κατηγορίας παρέμβασης 052 μειώνεται 

αναλογικά και η τιμή στόχος του δείκτη εκροών CO35. Η νέα τιμή στόχος 

για το 2023 διαμορφώνεται από 450 σε 296 παιδιά.   

Άξονας Προτεραιότητας 11 

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

 Λόγω της αφαίρεσης πόρων από τον εν λόγω Άξονα προτεραιότητας 

ύψους       10 εκ. € ΔΔ, μειώνεται η τιμή στόχος του οικονομικού δείκτη 

F100 από € 66.544.108 σε €56.544.108. 

 Λόγω της μείωσης των πόρων της κατηγορίας παρέμβασης 051 μειώνεται 

αναλογικά η τιμή στόχος του δείκτη εκροών CO35. Η νέα τιμή στόχος του 

δείκτη για το 2023 διαμορφώνεται από 3.000 σε 2.083 παιδιά, ως 

δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που 

ενισχύονται.  
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Γ. Αποτύπωση των αναμενόμενων επιπτώσεων των τροποποιήσεων του Ε.Π. 

στους ειδικούς στόχους του Ε.Π. 

Η παρούσα πρόταση αναθεώρησης, δεδομένου ότι περιλαμβάνει μεταφορά πόρων 

από συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους του ΕΠ για 

την χρηματοδότηση κατεπειγουσών δράσεων για την μείωση της διασποράς και 

των επιπτώσεων του Covid19, επηρεάζει ως προς την  ποσοτική επίτευξη τις 

αναμενόμενες επιπτώσεις  επιλεγμένων  ειδικών στόχων του ΕΠ. 

Με την αφαίρεση πόρων από τους Άξονες Προτεραιότητας που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, οι ειδικοί στόχοι ανά Άξονα προτεραιότητας που επηρεάζονται είναι οι 

κάτωθι: 

 1.a.1. Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτομίας σε 

περιφερειακό επίπεδο 

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

ανάπτυξη και καινοτομία 

 2.b.1 Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ 

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

και της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

 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 

 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 

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

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

αστικών μεταφορών (ΤΡΑΜ και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων) 

στην Αττική 

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

της πρόσβασης των ευπαθών και ευάλωτων Ομάδων σε ποιοτικές 

υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης των αντίστοιχων Υποδομών σε υποβαθμισμένες 

περιοχές 

 10.a.1. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της 

Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική 

Παρά το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι τιμές στόχοι των δεικτών εκροών 

που αναφέρθηκαν παραπάνω μειώνονται αναλογικά με την μείωση των 

διαθέσιμων πόρων οι οποίοι αντιστοιχούν στους ως άνω ειδικούς στόχους των 

Αξόνων Προτεραιότητας, ωστόσο δεν είναι σε τέτοιο βαθμό που να αλλοιώνουν 

την στόχευση του Επιχειρησιακού προγράμματος και δεν τροποποιούν τις 

αναπτυξιακές προτεραιότητές του. Επιπρόσθετα, με την παρούσα αναθεώρηση το 

Ε.Π. Αττική 2014-2020 έχοντας καταγράψει ήδη μεγάλο ποσοστό ενεργοποίησης 

μέχρι σήμερα, αναθεωρείται με βάση τα πραγματικά στοιχεία υλοποίησης τόσο σε 
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επίπεδο πόρων όσο και σε επίπεδο στόχευσης, ενώ ενισχύεται με δράσεις για την 

άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 τόσο στον τομέα 

προστασίας της υγείας του πληθυσμού όσο και στον τομέα στήριξης της Έρευνας 

και Καινοτομίας σε θεραπείες και εμβόλια για την πανδημία. 

 

 

 

 


