
Πίνακας 4. Πλαίσιο Επιδόσεων - Αποτύπωση μεριδίου Π/Υ Άξονα Προτεραιότητας (Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη)

Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) π/υ Α.Π. Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) π/υ Κ.Π. Δείκτης/ Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Τιμή Στόχος 
1 π/υ ΚΠ που αντιστοιχεί 

στο δείκτη
Μερίδιο στον ΑΠ (%)

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) = (ζ)/(β)

67 Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην επιχειρηματικότητα και φυτωρίων επιχειρήσεων 

[συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς και παράγωγες εταιρείες (spin offs και spin 

outs)] 

13.678.844,00 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (CO02) 11.128.844,00 28,96%

71 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) 

2.500.000,00 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (CO02) 2.500.000,00 6,51%

75.Ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών στις ή για τις ΜΜΕ 7.000.000,00 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (CO02) 7.000.000,00 18,22%

Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης (K281) (Σύνδεση με CO02) 45

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100) 2.360.000,00 0,00%

Σύνολο Άξονα 1: 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

38.428.844,00 20.628.844,00 53,68%

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

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας 
19.000.000,00 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων (10501) 14.400 12.377.795,00 15,56%

110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά 7.000.000,00 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (05502) 5.580.000,00 7,01%

111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 12.500.000,00 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (05502) 7.600.000,00 9,55%

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

συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

26.148.084,00 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (05502) 3.300.000,00 4,15%

114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 6.250.000,00 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (05502) 520.000,00 0,65%

111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 12.500.000,00 Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (11501) 210 3.000.000,00 3,77%

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

συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

26.148.084,00 Τοπικές Ομάδες Υγείας (11203) 17 9.286.226,00 11,67%

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100) 12.690.000,00

Σύνολο Άξονα 2Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

79.572.690,00 41.664.021,00 52,36%

51 Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια) 9.000.000,00 Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται  (CO35) 9.000.000,00 30,46%

52 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 3.750.000,00 Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται  (CO35) 3.750.000,00 12,69%

53 Υποδομές στον τομέα της υγείας 5.794.125,00 Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (CO36) 120.000 5.794.125,00 19,61%

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100) 5.770.000,00 0,00%

Σύνολο Άξονα 2Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
29.544.125,00 18.544.125,00 62,77%

20 Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και 

διανομής) 
8.750.000,00 Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού  (CO18) 8.750.000,00 13,85%

21 Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 

των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων 

χρέωσης και της μείωσης των διαρροών) 

6.250.000,00 Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού  (CO18) 6.250.000,00 9,89%

91 Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών 3.750.000,00
Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (CO09)
3.750.000,00 5,93%

92 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων 6.000.000,00
Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (CO09)
6.000.000,00 9,50%

94 Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 8.125.000,00
Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών
6.925.000,00 10,96%

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100) 10.460.000,00 0,00%

Σύνολο Άξονα 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
63.189.995,00 31.675.000,00 50,13%

31 Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νέα κατασκευή) 34.955.875,00 Συνολικό μήκος νέων δρόμων (CO13) 34.955.875,00 51,47%

36 Πολυτροπικές μεταφορές 8.750.000,00 Συνολικό μήκος νέων δρόμων (CO13) 5.000.000,00 7,36%

36 Πολυτροπικές μεταφορές 8.750.000,00 Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων (CO14) 3.750.000,00 5,52%

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

τοπικοί) 
19.461.250,00 Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων (CO14) 19.461.250,00 28,65%

Ποσό πιστοποιημένων δαπανών (F100) 18.050.000,00 0,00%

Σύνολο Άξονα 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

67.917.125,00 63.167.125,00 93,01%

1 - Η τιμή – στόχος αφορά το 2023, αν χρησιμοποιηθούν οι δείκτες εκροών ή το 2018 αν χρησιμοποιηθούν τα βασικά στάδια υλοποίησης 

2 - όπου Χ να συμπληρωθεί ο τίτλος του Άξονα προτεραιότητας
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