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Ενότητα Α : Μεθοδολογία 

Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014, 

αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014-2020 στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και 

υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους. Η εξειδίκευση θα 

πρέπει να καταστεί ένα εύχρηστο εργαλείο ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και παρακολούθησης 

και αξιολόγησης κάθε ΕΠ. Βάση της εξειδίκευσης αποτελούν η επιλεγείσα στρατηγική, οι 

διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, οι στόχοι και οι προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο ΕΠ 

ή αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.  

Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης έχει η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ), 

συνεργαζόμενη προς τούτο με όλους τους αρμόδιους φορείς. 

Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε ΕΠ, η 

μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο 

προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους. 

Στην εξειδίκευση εμπλέκονται βάσει του Ν.4314/2014 η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), οι 

Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) των ΕΠ, οι Επιτελικές Δομές των Υπουργείων ή ελλείψει τούτων οι 

αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, 

οι Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ και οι Περιφερειάρχες ή οι Ειδικοί Γραμματείς των 

Υπουργείων. 

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται 

ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η ΔΑ έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση 

κάθε ΕΠ γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή 

πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης 

κάθε ΕΠ. Κατά συνέπεια, κάθε ΔΑ θα πρέπει να εξειδικεύσει στα αρχικά στάδια ενεργοποίησης του 

προγράμματος, εκείνες τις δράσεις για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία 

προκειμένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης είναι ότι η ανάλυση γίνεται ανά άξονα 

προτεραιότητας και ανά δράση και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι ενδεικτικοί δικαιούχοι, ο 

τρόπος υλοποίησης, ο προγραμματισμός ενεργειών, οι δείκτες εκροής και οι ενδεικτικοί 

προϋπολογισμοί. Περαιτέρω, η εξειδίκευση περιλαμβάνει ειδικότερη αναφορά στις ενέργειες που 

θα αναληφθούν για τα έργα που η υλοποίησή τους έχει ξεκινήσει πριν την έγκριση του ΕΠ 

(εμπροσθοβαρή), τα μεγάλα έργα και τα τμηματοποιημένα έργα που ένα τμήμα τους 

χρηματοδοτήθηκε από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ένα άλλο προβλέπεται να υλοποιηθεί από το ΕΠ 

την περίοδο 2014 - 2020. Επίσης, περιλαμβάνει αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για την 

επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε 

επίπεδο άξονα προτεραιότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων που περιλαμβάνονται κάθε φορά στην εξειδίκευση ενός 

ΕΠ (Ενότητες Γ’ και Δ’) θα πρέπει να βασίζεται σε μία σειρά κριτηρίων, τα οποία μεταξύ άλλων θα 

πρέπει να εστιάζουν στο κατά πόσο είναι δυνατό κάθε φορά να: 

 εξειδικευθούν οι δράσεις, να προσδιοριστεί η σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πεδία 

παρέμβασης και να αναλυθεί στα αντίστοιχα επίπεδα ο ενδεικτικός π/υ, 

 διαμορφωθεί σαφής και ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός ενεργοποίησης μίας δράσης, 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. μη εκπλήρωση εκ των προτέρων 

θεματικών αιρεσιμοτήτων), 

 προσδιοριστούν οι δυνητικοί δικαιούχοι μίας δράσης, 
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 προσδιοριστούν ενδεχόμενοι ενδιάμεσοι φορείς, οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν μία 

ή περισσότερες δράσεις, 

 καλυφθεί η ανάγκη για επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή 

του αποθεματικού επίδοσης. 

 καλυφθεί η ανάγκη για την κάλυψη των στόχων του αρ. 19 του Ν. 4314/2014 για τις 

εντάξεις, τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες. 
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Ενότητα Β : Διαδικασία 

Η διαδικασία της εξειδίκευσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

- Η ΕΑΣ διαμορφώνει τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ» (ΕΕΕΠ) το οποίο 

αποστέλλει στις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ). 

- Κάθε ΔΑ εξειδικεύει το ΕΠ για το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ 

έγγραφο ΕΕΕΠ, αντλώντας στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα. 

- Κάθε ΔΑ προσδιορίζει τις Επιτελικές Δομές οι οποίες σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της 

(βλ. άρ. 18 του Ν. 4314/2014 καθώς και σχετικό πίνακα διαβούλευσης της 3ης εγκυκλίου για το 

σχεδιασμό των ΕΠ της περιόδου 2014-2020). Για έργα και δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδίως 

των πράξεων που εντάσσονται σε κατηγορίες δράσεων με δικαιούχους τους δήμους, οι ΔΑ θα 

πρέπει να προσδιορίσουν και τις σχετιζόμενες Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού 

Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ, (άρ. 24Α του Ν. 4314/2014). Ειδικά, για τις δράσεις διοικητικής 

μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Υπουργείων, η ΔΑ συνεργάζεται για την 

έκδοση προσκλήσεων πράξεων, και για τον προγραμματισμό προσκλήσεων, με την Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τ. Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) η οποία με τη σειρά της συνεργάζεται προς 

τούτο με τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων στους Θεματικούς Στόχους 2 και 11 του 

Κανονισμού (βλ. παρ. 2, αρ. 26, Ν. 4314/2014). 

- Κάθε ΔΑ συνεργάζεται για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω Επιτελικές Δομές 

και ελλείψει αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και τις κατά περίπτωση ΠΕΑΣ 

ΕΣΠΑ. Η ΔΑ ενημερώνει τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης 

αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την υποβολή τυχόν προτάσεων θέτοντας 

δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής . Το χρονικό περιθώριο υποβολής προτάσεων καθορίζεται 

με ευθύνη των ΔΑ και κατά τη διαμόρφωση του πρώτου ΕΕΕΠ προτείνεται να μην ξεπερνά τις 15 

εργάσιμες ημέρες. Η ΔΑ, μετά την εξέταση των προτάσεων, διαμορφώνει το τελικό σχέδιο 

εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση το εγκεκριμένο ΕΠ, την ιεράρχηση των αναγκών και την πορεία 

υλοποίησης του ΕΠ.  Η ΔΑ εισηγείται το τελικό σχέδιο του ΕΕΕΠ στον Περιφερειάρχη ή Ειδικό 

Γραμματέα κατά περίπτωση. 

- Ο Περιφερειάρχης ή Ειδικός Γραμματέας εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του οικείου ΕΠ τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της 

εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων, 

σύμφωνα με τους κατ’ έτος στόχους. Η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη αναθεώρηση 

αυτού, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΔΑ ανάγκες, η έγκριση/αναθεώρηση μπορεί 

να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Η έγκριση του πρώτου ΕΕΕΠ γίνεται υποχρεωτικά σε 

συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Το έγγραφο ΕΕΕΠ αναθεωρείται υποχρεωτικά ως 

αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των 

τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων.  

- Βάσει του εγκεκριμένου κάθε φορά ΕΕΕΠ, μια ΔΑ δύναται να προβεί στην έκδοση προσκλήσεων 

μόνο για εκείνες τις δράσεις οι οποίες έχουν εξειδικευτεί. Εξειδίκευση δράσεων στις Επενδυτικές 

Προτεραιότητες που συνδέονται με εκ των προτέρων θεματικές αιρεσιμότητες ή/ και τυχόν 

σχετικές «αυτοδεσμεύσεις» που δεν έχουν εκπληρωθεί, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την 

ΔΑ. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη πιθανοί κίνδυνοι/επιπτώσεις που απορρέουν από 

ενδεχόμενη μη εκπλήρωσή τους.  
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Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 

Κεφάλαιο Α: Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση 

 Άξονας Προτεραιότητας  1:  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική 
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας. 
 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)  ΘΣ 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας»  

 ΘΣ 2: «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της 
ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών»  

 ΘΣ 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.01.1, T.01.2, T.02.1, T.03.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)     70.390.885,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως 
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 
υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Κ250 Ενταγμένα έργα 
κρατικών 
ενισχύσεων 

αριθμός   450 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών 

ευρώ   19.406.717 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που 
έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι 
ακόλουθες: 

Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της 
δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης 

Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης 
δεικτών 

Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, 
ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ. 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 
9 

 

Θεματικός στόχος: 1 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 1.b 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 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 

της καινοτομίας» 

Επενδυτική προτεραιότητα 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 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.01.2 

Ειδικοί στόχοι Αύξηση της παραγωγικότητας των φορέων έρευνας και καινοτομίας σε 
τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης 

Δείκτες αποτελέσματος Τ1803 - Αριθμός δημοσιεύσεων των φορέων έρευνας και καινοτομίας 

 

 

Δράση 1.b.1.2-a Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας σε τομείς 
προτεραιότητας της RIS3 
Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Άλλο πιλοτική εφαρμογή RIS3 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

 «Μικροηλεκτρονικής» (περιλαμβανομένων των 
εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων και καινοτόμων 
εφαρμογών πληροφορικής) και των «προηγμένων υλικών» 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: κρατική ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 

 
10 

 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση θα αφορά στην ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας Δ. Ελλάδας ή και συνεργατικών σχημάτων τους με δυνατότητα συνεργασίας με κατάλληλα ακαδημαϊκά και 

ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, στους τομείς που περιλαμβάνονται 

στη RIS3 της ΠΔΕ, όπως έχει προκύψει μετά και από τη σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) (651/2014), τον κανονισμό 1407/2013 (de 

minimis) καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. 

 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO26 

Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με 
ερευνητικά 
ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις 

  
 Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

    32 ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 11.470.226,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 5.735.113,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.588.090,40 

           Εθνική Συμμετοχή (δ)  1.147.022,60 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

1.000.000,00 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα  

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 5.735.113,00 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 
11 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

α) Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή και β) Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί (clusters) οποιασδήποτε μορφής (πχ. συμπράξεις 
κλπ.) με έδρα ή υλοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, γ) Ερευνητικά ή 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με ερευνητική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΝΠΔΔ, ως μέλη σχετικών 
κοινοπραξιών με συμμετέχουσες στην πρόταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις) 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  31/5/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  31/5/2015 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 3ο Τρίμηνο 2015 

 
 

Δράση 1.b.1.3-a Προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ 
Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Άλλο  

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: κρατική ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στόχο της αποτελεί η αύξηση της έρευνας και της καινοτομίας στον επιχειρηματικό τομέα και η περαιτέρω ενσωμάτωση 
της έρευνας και της καινοτομίας διεθνούς επιπέδου στην παραγωγική διαδικασία μέσω της προώθησης διεθνικών 
ερευνητικών έργων. 
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Η προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ περιλαμβάνει την ενίσχυση έργων διεθνικών συνεργασιών σε τομείς 
του Ορίζοντα 2020, που εντάσσονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NET (ή και λειτουργική συνέχεια αυτών) στα 
οποία συμμετέχει η ΠΔΕ κ.α., την ενίσχυση συμπληρωματικών δράσεων για τη συνεργασία με επιχειρήσεις της 
περιφέρειας ώστε να προκύπτουν προϊόντα και υπηρεσίες από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και καινοτομιών 
έργων του προγράμματος Ορίζον 2020, την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργατικών δράσεων, την υποστήριξη διεθνούς 
δικτύωσης επιχειρήσεων της Περιφέρειας, ιδίως ΜΜΕ, με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. 
Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στους NMP τομείς (Nanotechnology – Μaterials – Production) 
με εστίαση σε υλικά υψηλής τεχνολογίας (βιοϋλικά, γραφένιο, δραστικές ουσίες κ.α.). Οι τομείς αυτοί συνδέονται με την 
θεματική περιοχή προτεραιότητας της RIS3. Στη προσπάθεια αυτή η ΠΔΕ θα αξιοποιήσει την εμπειρία που αποκτήθηκε 
από την επιτυχή συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα ERANET (MANUNET I & II , LEADERA και INCOMERA). Τα 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα, οι ερευνητικοί φορείς και οι λοιποί φορείς καινοτομίας που δραστηριοποιούνται στην ΠΔΕ 
(Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, CORALIA-PATRAS INNOHUB) θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. 
Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) (651/2014), τον κανονισμό 1407/2013 (de 
minimis) καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO26 

Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με 
ερευνητικά 
ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις 

  
 Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

     32 ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 6.000.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 3.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.400.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 600.000,00 

      εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα  

      εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα  

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα  

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ  

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 3.000.000,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

α) Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή και β) Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί (clusters) οποιασδήποτε μορφής (πχ. συμπράξεις 
κλπ.) με έδρα ή υλοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, γ) Ερευνητικά ή 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με ερευνητική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΝΠΔΔ, ως μέλη σχετικών 
κοινοπραξιών με συμμετέχουσες στην πρόταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  31/5/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  31/5/2015 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 
13 

 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 
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Άξονας Προτεραιότητας  2:  Προστασία του Περιβάλλοντος - μετάβαση σε 

μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον. 
 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) • ΘΣ 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» 
• ΘΣ 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων» 
• ΘΣ 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος 
και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων» 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις 
για την προώθηση αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης 
κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων. 

T.05.1 - Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: η ύπαρξη εθνικών ή 
περιφερειακών εκτιμήσεων 
επικινδυνότητας για τη διαχείριση 
καταστροφών, λαμβανομένης υπόψη 
της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή 

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη 
α) τιμολογιακής πολιτικής για το 
νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα 
στους χρήστες για αποδοτική χρήση 
των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του 
κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, 
σε ποσοστό που καθορίζεται στο 
εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού για τις 
επενδύσεις που στηρίζονται από τα 
προγράμματα. 

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων 
επενδύσεων στον τομέα των 
αποβλήτων, ιδίως μέσω της 
εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης 
αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 
2008/98/ΕΚ και με βάση την 
ιεράρχηση των αποβλήτων. 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 126.068.584,00 
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% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

Αποθεματικό Επίδοσης 

 
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως 
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 
υλοποίησης 

Δείκτης ή 
βασικό 

στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Κ251 Ενταγμένα έργα 
σχεδίων 
ολοκληρωμένης 
αστικής ανάπτυξης 

αριθμός   4 

 CO37 Πληθυσμός που ζει 
σε περιοχές με 
στρατηγικές 
ολοκληρωμένης 
αστικής ανάπτυξης 

φυσικά πρόσωπα     

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Κ252 Ενταγμένα 
αντιπλημμυρικά 
έργα  

αριθμός   2 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

CO20 Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά 
έργα  

φυσικά πρόσωπα     

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Κ253 Ενταγμένα έργα 
ενεργειακής 
αναβάθμισης 
δημοσιών 
κτηρίων/υπηρεσιών 

αριθμός   3 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Τ1811 Αριθμός Δημοσίων 
κτιρίων που 
ενισχύονται για 
εξοικονόμηση 
ενέργειας 

Αριθμός     

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών 

ευρώ   43.446.272 

 
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που 
έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι 
ακόλουθες: 

Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της 
δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης 

Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης 
δεικτών 

Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, 
ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών  
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Θεματικός στόχος: 5 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5a. Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 

Επενδυτική προτεραιότητα Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που 
βασίζονται στο οικοσύστημα 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.05.1 - Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: η ύπαρξη εθνικών ή περιφερειακών 
εκτιμήσεων 
επικινδυνότητας για τη διαχείριση 
καταστροφών, λαμβανομένης υπόψη 
της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή 

Ειδικοί στόχοι Μείωση των πλημμυρών και της διάβρωσης των 
ακτών 

 

Δείκτες αποτελέσματος Τ1817: Ετήσιος αριθμός πλημμυρικών συμβάντων 

 

Δράση 5.a.1.1-a: Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Έργα των οποίων η 
υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Ολοκλήρωση δράσεων των οποίων η υλοποίηση 
ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο  ΝΑΙ 
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πλαίσιο επίδοσης  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.05.1 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων για την προστασία από την άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας (έργα προστασίας ακτογραμμής). Οι παρεμβάσεις θα 
προγραμματιστούν λαμβάνοντας υπόψη τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών καθώς και τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 
(εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που 
προβλέπονται). 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 CO20 

 Πρόληψη και 
διαχείριση 
κινδύνων: 
πληθυσμός που 
ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά  
έργα 

 Άτομα 

  
 Λιγότερο 
Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες 

     103.976 ΟΧΙ 

 
 
 
ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 3.544.970,58 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 3.544.970,58 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.835.976,46 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 708.994,12 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις 

 Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας 

 Περιφέρεια  
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο 
ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/ 2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

 

Δράση 5.a.1.1-b: Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.05.1 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

 ΝΑΙ 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 
19 

 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Εκπόνηση σχεδίων αντιπλημμυρικής προστασίας και αντιμετώπισης πλημμυρών, την κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων . Οι κατηγορίες αυτών των παρεμβάσεων θα προγραμματιστούν 
λαμβάνοντας υπόψη τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών καθώς και τα πορίσματα 
της. Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί τα Σχέδια 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που προβλέπονται) 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/Ο
ΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 CO20 

 Πρόληψη και 
διαχείριση 
κινδύνων: 
πληθυσμός που 
ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά  
έργα 

 Άτομα 

  
 Λιγότερο 
Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες 

     103.976 ΟΧΙ 

 
 
 
ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 5.250.295,42 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 5.250.295,42 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.200.236,34 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.050.059,08 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις 

 Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας 

 Περιφέρεια  
 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο 
ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/ 2015 
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Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 

 

Δράση 5.α.1.1-c: Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών. 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.05.1 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Κατασκευή έργων για την προστασία από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (έργα 
προστασίας ακτογραμμής). Οι κατηγορίες αυτών των παρεμβάσεων θα προγραμματιστούν 
λαμβάνοντας υπόψη τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών καθώς και τα 
πορίσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (εφόσον δεν έχουν 
ολοκληρωθεί τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που προβλέπονται) 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
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περίπτωση) (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

         

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 12.000.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 12.000.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 9.600.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 2.400.000 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις 

 Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας 

 Περιφέρεια  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο 
ΟΠΣ) 

3Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/ 2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Θεματικός στόχος: 6  

Επενδυτική Προτεραιότητα: 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 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα 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 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη 
α) τιμολογιακής πολιτικής για το 
νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα 
στους χρήστες για αποδοτική χρήση 
των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του 
κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, 
σε ποσοστό που καθορίζεται στο 
εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού για τις 
επενδύσεις που στηρίζονται από τα 
προγράμματα. 

Ειδικοί στόχοι Αύξηση της αποδοτικής χρήσης των υδατικών πόρων 
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Δράση 6.b.1.1-b. Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης. 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο:  Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.06.1  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

• Εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης 
• Αντικατάστασης υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης 
• Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ύδατος 
• Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ύδατος.  

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 CO18 

 Ύδρευση: 
Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται 
από βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
ύδρευσης 

 Άτομα 

  
 Λιγότερο 
Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες 

    36.000 ΟΧΙ 

 
 
 

ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 10.500.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 10.500.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 8.400.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 2.100.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ 
 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ  

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο 
ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

ΟΧΙ 

Ειδικοί στόχοι Αύξηση της ελκυστικότητας των φυσικών και 
πολιτιστικών περιοχών 
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6.c.1.1-a. Δράσεις ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων της ΠΔΕ. Έργα των οποίων η 
υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Ολοκλήρωση δράσεων των οποίων η υλοποίηση 
ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και 
τα τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΟΧΙ  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Περιλαμβάνονται έργα ανάδειξης και προστασίας των Μνημείων της Περιφέρειας που η 
υλοποίησή τους ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.  

 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ1813 
 Πολιτιστικά 
Μνημεία που 

Άτομα 
  Λιγότερο 
Αναπτυγμένες 

    2 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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αναβαθμίζονται Περιφέρειες 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 2.950.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.950.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.360.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 590.000 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• ΟΤΑ 
• Δημόσιοι φορείς 
•Υπουργεία  
 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο 
ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/ 2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 3Ο  ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 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 

 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα 
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 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

ΟΧΙ 

Ειδικοί στόχοι Στήριξη για βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική 
ανάπτυξη 
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6.e.1.1-a. Δράσεις αστικής ανάπτυξης. Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα 
πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Ολοκλήρωση δράσεων των οποίων η υλοποίηση 
ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΟΧΙ  

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Περιλαμβάνονται έργα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης (αναπλάσεις 
ιστορικών και εμπορικών κέντρων, πεζοδρομήσεις,  ποδηλατόδρομοι, αστικός εξοπλισμός 
κλπ) σε πόλεις της Περιφέρειας που η υλοποίησή τους ξεκίνησε στα πλαίσια της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.  
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Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO37 

Πληθυσμός που 
ζει σε περιοχές 
με στρατηγικές 
ολοκληρωμένης 

αστικής 
ανάπτυξης 

Φυσικά 
πρόσωπα 

Λιγότερο 
Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες 

    271.690 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 19.200.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 19.200.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 15.360.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 3.840.000 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• ΟΤΑ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο 
ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 3Ο  ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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6.e.1.1-b. Δράσεις  αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων 
της Περιφέρειας. 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Νέα έργα 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο:  Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΟΧΙ  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Περιλαμβάνονται έργα ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων ιστορικών,  εμπορικών και 
τουριστικών κέντρων, πεζοδρομήσεις, αστικές αναπλάσεις για τη μείωση του φαινομένου της 
θερμικής αστικής νησίδας (για την βελτίωση του βιοκλίματος σε αστικές περιοχές), 
ποδηλατόδρομοι, αστικός εξοπλισμός κλπ., παρεμβάσεις  για την καταγραφή και παρακολούθηση 
της ποιότητας του αέρα. Επίσης δύναται να αξιοποιηθεί και το εργαλείο ΤΑΠΤΟΚ. 

 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO37 

Πληθυσμός που 
ζει σε περιοχές 
με στρατηγικές 
ολοκληρωμένης 

αστικής 
ανάπτυξης 

Φυσικά 
πρόσωπα 

 
Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  271.690 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 

 
32 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 24.000.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 24.000.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 19.200.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 4.800.000 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• ΟΤΑ 
• ΜΚΟ 
• Δημόσιοι φορείς 
• Υπουργεία 
 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 
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Άξονας Προτεραιότητας  3:  Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση 
μεταφορικών υποδομών 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) ΘΣ 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» 

 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη 
υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 

T.07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή 
πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για την ανάπτυξη 
των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών 
μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την 
ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο 
και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα 
κινητά στοιχεία ενεργητικού, τη διαλειτουργικότητα και τη 
δημιουργία ικανοτήτων. 

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των 
λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών 
αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς 
και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές 

συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει 
στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής 
και τοπικής κινητικότητας. 

T.07.4 - Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης 
και μεταφοράς ενέργειας. 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 131.460.848 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 

 
34 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως 
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

Πίνακας 2: Πλαίσιο επίδοσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 
υλοποίησης 

Δείκτης ή 
βασικό 

στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO14 
 

Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασ
μένων ή 

αναβαθμισμένω
ν οδών 

χλμ 
 
 
 
 

  0 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

F100 Ποσό 
πιστοποιημένω

ν δαπανών 

Ευρώ   36.243.661 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Κ254 Ενταγμένα έργα 
μεταφορών 

Αριθμός   4 

 
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που 
έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι 
ακόλουθες: 

• Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της 
δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης 

• Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης 
δεικτών 

• Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων 
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών  

Θεματικός στόχος: 7 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7a. Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 
μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 7 
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων 
σε βασικές υποδομές δικτύων 

Επενδυτική προτεραιότητα 7.α 
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών 
μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.07.1, Τ.07.2, Τ.07.3 

Ειδικοί στόχοι 7.a.1 
Αναβάθμιση και συμπλήρωση τμημάτων του περιφερειακού του 
οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ 

7.a.2 
Βελτίωση υφιστάμενων λιμένων του ΔΕΔ-Μ και 
αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Δείκτες αποτελέσματος Τ1827: Xρονοαπόσταση 
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Τ1828: Εξυπηρετούμενος επιβατικός πληθυσμός 

Δράση 7.a.1.1.a: Κατασκευή/Αναβάθμιση των Οδικών Αξόνων ΔΕΔ-Μ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Νέο Έργο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.07.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Για την επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου τύπου δράσης θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις οι οποίες θα 
λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις βασικές παρεμβάσεις προσπελασιμότητας που θα 
χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 
Προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση συγκεκριμένων τμημάτων του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας που 
περιλαμβάνονται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Σημειώνεται ότι η συντήρηση δεν είναι επιλέξιμη. 
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Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO14 

Οδικό Δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων 
ή αναβαθμισμένων 

οδών 

χλμ 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

 

  8,00 ΝΑΙ ΟΧΙ 

CO14a 

Οδικό Δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων 
ή αναβαθμισμένων 

οδών, εκ των οποίων 
ΔΕΔ-Μ 

χλμ 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

 

  8,00 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 20.500.000€ 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 20.500.000€ 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 16.400.000€ 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 4.100.000€ 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εποπτευόμενοι φορείς του 
• ΟΤΑ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 
37 

 

Δράση 7.a.1.1.b: Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών του Δικτύου ΔΕΔ-Μ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Νέο Έργο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.07.3 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Οι δράσεις περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση και βελτίωση λιμενικών υποδομών που 
εξυπηρετούν διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις, με βάση τις ανάγκες που 
προκύπτουν από το ρόλο τους στο σύστημα μεταφορών της Περιφέρειας και τη 
συμπλήρωση των απαραίτητων χερσαίων υποδομών εξυπηρέτησης της επιβατικής και 
εμπορευματικής κίνησης. 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ1825 

Λιμενικές 
Υποδομές ΔΕΔ-
Μ που 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  2,00 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 13.800.000€ 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 13.800.000€ 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 11.040.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 2.760.000 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Υπουργεία  
• Φορείς Διαχείρισης Λιμένων 
• ΟΤΑ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7.b . Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της 

σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων. 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 7 

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των 
προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων 

Επενδυτική προτεραιότητα 7.b 

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-
Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων. 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.07.1 

Ειδικοί στόχοι 7.b.1 
Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος 

Δείκτες αποτελέσματος Τ1827: Xρονοαπόσταση 
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Δράση 7.b.1.1.a:. Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν κόμβους που ανήκουν στο 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Νέο Έργο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.07.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Περιλαμβάνονται έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που συνδέουν 
κόμβους του δικτύου ΔΕΔ-Μ  

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO14 

Οδικό Δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων 
ή αναβαθμισμένων 

οδών 

χλμ 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

 

  22,00 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 20.000.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 20.000.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 16.000.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 4.000.000 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εποπτευόμενοι φορείς του 
• ΟΤΑ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο  ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 7.b.1.1.b: Αναβάθμιση  οδικών αξόνων που συνδέουν το δίκτυο ΔΕΔ-Μ με αστικά, 
παραγωγικά, τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα. 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Ολοκλήρωση δράσεων των οποίων η υλοποίηση 
ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.07.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Περιλαμβάνονται έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που 
υποστηρίζουν τις υποδομές, που εντάσσονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών με την σύνδεση αυτών με 
αστικά, παραγωγικά, τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα. Στην περίπτωση που υλοποιηθούν προγράμματα 
ΤΑΠΤΟΚ, δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα αναβάθμισης οδών εντός των περιοχών που θα υλοποιηθούν τα 
εν λόγω προγράμματα και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 
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Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO14 

Οδικό Δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων 
ή αναβαθμισμένων 

οδών 

χλμ 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  22,00 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 55.300.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 55.300.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 44.240.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 11.060.000 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εποπτευόμενοι φορείς του 
• ΟΤΑ 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  2ο  ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο  ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 7.c 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 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) 7 

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των 
προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων 

Επενδυτική προτεραιότητα 7.c 

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 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.07.2 

Ειδικοί στόχοι 7.c.1 
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας 

Δείκτες αποτελέσματος Τ1830: Επιβατική κίνηση στα μέσα σταθερής τροχιάς 
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Δράση 7.c.1.1.α: Αναβάθμιση υφιστάμενων γραμμών προαστιακού σιδηρόδρομου 
Πάτρας  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Νέο Έργο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.07.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου τύπου δράσης προβλέπεται η αναβάθμιση και η επέκταση του προαστιακού 
σιδηρόδρομου Πάτρας για το τμήμα: Πάτρα - Κάτω Αχαΐα με την παράλληλη κατασκευή ενδιάμεσων στάσεων. 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO12 

Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Συνολικό 

μήκος ανακατασκευασμέ- 
νων ή αναβαθμισμένων 

σιδηροδρομικών γραμμών 

χλμ 
Λιγότερο Ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 
 

  20,00 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO12a 

Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Συνολικό 

μήκος ανακατασκευασμέ- 
νων ή αναβαθμισμένων 

σιδηροδρομικών γραμμών εκ 
των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

χλμ 
Λιγότερο Ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 
  20,00 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 4.500.000€ 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 4.500.000€ 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.600.000€ 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 900.000€ 

Δυνητικοί δικαιούχοι: 

 ΟΣΕ 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

 

Δράση 7.c.1.2.a: Εφαρμογή ευφυών συστημάτων ελέγχου οδικών μεταφορών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες OXI 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Προβλέπεται η ανάπτυξη ευφυούς συστήματος στις οδικές μεταφορές με την εγκατάσταση τεχνολογιών υποβοήθησης της 
οδήγησης (συστήματα πληροφόρησης, προειδοποίησης κινδύνου), υποβοήθησης ή ελέγχου κυκλοφορίας κλπ. για την 
εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μετακίνησης με την παροχή ενεργητικής οδικής ασφάλειας. 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T1826 
Ευφυή συστήματα 
μεταφορών που 
τοποθετούνται 

Αριθμός 
 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  2,00 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 2.500.000€ 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.500.000€ 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.000.000€ 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 500.000€ 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• ΟΤΑ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 7.c.1.2.b: Εφαρμογή ευφυών συστημάτων ελέγχου στις θαλάσσιες μεταφορές 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΟΧΙ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Προβλέπεται και η ανάπτυξη ευφυούς συστήματος στις θαλάσσιες μεταφορές με την εγκατάσταση 
πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοίων, τη βελτίωση των υποδομών 
επικοινωνίας, την ενίσχυση των υποδομών και συστημάτων ασφάλειας και ελέγχου για την καλύτερη 
κυκλοφορία προσώπων και αγαθών. 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T1826 
Ευφυή συστήματα 
μεταφορών που 
τοποθετούνται 

Αριθμός 
 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  2,00 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 2.500.000€ 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.500.000€ 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.000.000€ 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 500.000€ 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Φορείς διαχείρισης Λιμένων              
• Αρμόδιο Υπουργείο 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 
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Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) (8)  Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής 
απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού  
(9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε διάκρισης 
 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.08.1, T.08.2, T.08.5, Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 81.618.628 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως 
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO15 μετανάστες, 
συμμετέχοντες 
αλλοδαπής προέλευσης, 
μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) 

Αριθμός   1.031 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO17 άλλα μειονεκτούντα 
άτομα 

Αριθμός   3.481 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

Ευρώ   25.847.059 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που 
έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι 
ακόλουθες: 

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή 
της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης 

- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και 
παρακολούθησης δεικτών 
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- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων 
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ. 

- Ολοκλήρωση της Μελέτης για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού 
καθώς επίσης και ολοκλήρωσης του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Τοπικής Αγοράς 
Εργασίας. 

 

Θεματικός στόχος 9  

Επενδυτική Προτεραιότητα 9.i 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 9 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική προτεραιότητα 9.i 

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Ειδικοί στόχοι 9.i.1 

Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν ή βιώνουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό 

Δείκτες αποτελέσματος Τ1854: Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξη μηνών από την λήξη της 
συμμετοχής τους 
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Δράση 9.i.1.1-a Εναρμόνηση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Νέο Έργο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2015-2016, στις ακόλουθες κατηγορίες 
δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):  

 Βρεφικοί Σταθμοί  

 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί  

 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας  

 Παιδικοί Σταθμοί  

 Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 
Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για  αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των 
ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους 
όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι 
αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής 
προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας 
και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.  

Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει 
πρόσκληση προς δομές και δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη 
μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα 
ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της. 
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Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 CO17 
άλλα 
μειονεκτούντα 
άτομα 

 Αριθμός 
 Λιγότερο Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 
  

     6.857 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 6.944.500,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 6.944.500,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 5.555.600,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.388.900,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  31/07/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  31/07/2015 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/06/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iii 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 9 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική προτεραιότητα 9.iii  

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Ειδικοί στόχοι 9.iii.1 

Ενέργειες προώθησης της ισότητας των ευκαιριών 

Δείκτες αποτελέσματος CR05: μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση,που αποκτούν εξειδίκευση, 
που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης,αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

Δράση 9.iii.1.1-a Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑΜΕΑ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Νέο Έργο   

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για το έτος 2015-2016, στις ακόλουθες 
κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):  

 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας  για προνήπια με αναπηρία και  

 Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).  
Συμβάλλει στο στόχο του ΠΕΠ για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων  σε ποιοτικές κοινωνικές 
υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα 
τους  με αναπηρία. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και την διατήρηση των 
ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις εργασίας. 

Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει 
πρόσκληση προς δομές και προς δυνητικές ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη 
σύζευξη μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη 
γυναίκα ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.  

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO15 

μετανάστες, 
συμμετέχοντες 

αλλοδαπής 
προέλευσης, 
μειονότητες 

(συμπεριλαμβανο 
μένων 

περιθωριοποιημέ 
νων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Αριθμός 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

84 127 211 ΝΑΙ ΟΧΙ 

CO16 
συμμετέχοντες με 

αναπηρία 
Αριθμός 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

296 443 739 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO17 
άλλα 

μειονεκτούντα 
άτομα 

Αριθμός 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

 

42 64 106 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.148.024,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.148.024,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 918.419,20 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 229.604,80 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  31/07/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  31/07/2015 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/06/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

 

Δράση 9.iii.1.1-b : Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Νέο Έργο   

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
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 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 CO15 

μετανάστες, 
συμμετέχοντες 
αλλοδαπής 
προέλευσης, 
μειονότητες 
(συμπεριλαμβανο- 
μένων 
περιθωριοποιημέ 
νων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομ) 

Αριθμός 
 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

84 127 211 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 CO16 
συμμετέχοντες με 
αναπηρία 

Αριθμός 
 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

296 443 739 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 CO17 
άλλα 
μειονεκτούντα 
άτομα 

Αριθμός 

 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 
  

 42 64  106  ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 890.625,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 890.625,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 712.500,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 178.125,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  31/07/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  31/07/2015 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/06/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

Δράση 9.iii.1.1-c Λειτουργία Κοινωνικών Δομών Υποστήριξης για Γυναίκες 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Νέο Έργο   

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Συμβουλευτικά Κέντρα για άτομα που υφίστανται διακρίσεις π.χ. κακοποιημένες γυναίκες κ.α. 

Δημιουργία/λειτουργία ξενώνων κακοποιημένων γυναικών. 
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Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO15 

μετανάστες, 
συμμετέχοντες 

αλλοδαπής 
προέλευσης, 
μειονότητες 

(συμπεριλαμβανο 
μένων 

περιθωριοποιημέ 
νων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομ) 

Αριθμός 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

84 127 211 ΝΑΙ ΟΧΙ 

CO16 
συμμετέχοντες με 

αναπηρία 
Αριθμός 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

296 443 739 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO17 
άλλα 

μειονεκτούντα 
άτομα 

Αριθμός 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

 

42 64 106 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.128.764,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.128.764,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 903.011,20 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 225.752,80 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΟΤΑ και φορείς τους 

 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων  

 Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ)  κ.α. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  31/07/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  31/07/2015 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/06/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Άξονας Προτεραιότητας  5:  Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση 
κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης  
 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε διάκρισης (περιλαμβάνει 
Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΤΠΑ). 

10.Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και 
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και 
τη διά βίου μάθηση (περιλαμβάνει Επενδυτικές 
Προτεραιότητες ΕΤΠΑ) 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3, Τ.10.1, Τ10.2, Τ.10.3, Τ.10.4 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 40.893.093 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως 
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή 
βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO35 

 

Παιδική μέριμνα 
και 
εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
υποδομών 
παιδικής 
μέριμνας ή 
εκπαίδευσης 

Άτομα 

 

 

 

 

 

 

  0 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO36 Υγεία: 
Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
υγείας 

Άτομα   0 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών 

Ευρώ   11.274.196 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Κ255 Ενταγμένα έργα 
υγείας  

Αριθμός   3 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K256 Ενταγμένα έργα 
εκπαίδευσης  

Αριθμός   4 
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Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που 
έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι 
ακόλουθες: 

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή 
της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης 

- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και 
παρακολούθησης δεικτών 

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων 
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ. 

Θεματικός στόχος: 9  

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9.a 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 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 9 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης (περιλαμβάνει Επενδυτικές 
Προτεραιότητες ΕΤΠΑ). 

Επενδυτική προτεραιότητα 9.a 

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 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Ειδικοί στόχοι 9.a.1 

Αύξηση της κάλυψης του πληθυσμού και ειδικά των 
ευπαθών ομάδων με υποδομές υγείας και κοινωνικές 
υποδομές  

Δείκτες αποτελέσματος Τ1841: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των 
υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια) 
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Δράση 9.a.1.1-a: Υποδομές στον τομέα της υγείας. (Έργα των οποίων η υλοποίηση 
ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Ολοκλήρωση δράσεων των οποίων η υλοποίηση 
ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει έργα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης, των 
οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ολοκλήρωση προμηθειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των νοσοκομειακών μονάδων της 
Περιφέρειας. Τα είδη / κατηγορίες των παρεμβάσεων είναι σε συμφωνία με το συνολικό σχεδιασμό 
της στρατηγικής υγείας του Υπουργείου Υγείας.  

Επίσης αφορά την ολοκλήρωση του έργου του οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και αφορά στην αναβάθμιση του πολυωρόφου τμήματος 
του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ό Άγιος Ανδρέας' το οποίο αποτελείται 
από ένα υπόγειο, ισόγειο και επτά ορόφους, εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών καθώς και 
στην Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στο κτίριο αυτό. 
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Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 CO36 

CO36 Υγεία: 
Πληθυσμός 
που 
καλύπτεται 
από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
υγείας 

 άτομα 

 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 
  

     203.939 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 5.000.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 5.000.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.000.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.000.000 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

2.500.000 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 6η Υγειονομική Περιφέρεια καθώς και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας 

 Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 9.a.1.2.a: Κοινωνικές υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. (Έργα των οποίων 
η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Ολοκλήρωση δράσεων των οποίων η υλοποίηση 
ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Οι παρεμβάσεις αφορούν την ολοκλήρωση δράσεων που αφορούν τη δημιουργία, ενίσχυση και 
αναβάθμιση υποδομών για δομές ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης, 
επέκταση και δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας και μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης για 
ευπαθείς ομάδες, των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 
Στις παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών και Ηλικιωμένων, 
Ξενώνες/ Δομές προστασίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων, λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια 
Λουτρά, Κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων, κ.λπ. για περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως ΡΟΜΑ). Οι 
συγκεκριμένες δράσεις συνεργούν ή/και υποστηρίζουν τις δράσεις ΕΚΤ του ΘΣ9. 
Ειδικά, σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις για τους ΡΟΜΑ θα είναι συναφείς με την Εθνική Στρατηγική 
για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ σε ότι αφορά τον στόχο της για «Στέγαση – βασικές 

υποδομές». 
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Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ1840 

Υποδομές 
μονάδων 

κοινωνικής 
φροντίδας που 

ενισχύονται 

άτομα 
Λιγότερο Ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 
 

  4 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 9.869.607 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 9.869.607 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 7.895.685 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.973.922 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• ΟΤΑ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Θεματικός στόχος: 10  

Επενδυτική Προτεραιότητα 10.a Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την 

επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση, με την 
ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) 10 

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

Επενδυτική προτεραιότητα 10.a 

Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την 
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση, με την ανάπτυξη υποδομών 
κατάρτισης και εκπαίδευσης 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.2, Τ.10.1, Τ10.2, Τ.10.3, Τ.10.4 

Ειδικοί στόχοι 10.α.1 

Βελτίωση της ποιότητας στην τυπική Εκπαίδευση 

 

Δείκτες αποτελέσματος Τ1842: Μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική δομή 
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Δράση 10. a.1.1-a: Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης. (Νέα 
Έργα) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Νέο Έργο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.2, Τ.10.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Παρεμβάσεις που αφορούν την σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και 
αναφέρονται στην αναβάθμιση και υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στα σχολικά συγκροτήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
αλλά και στην συμπλήρωση και παράλληλη ολοκλήρωση του σχετικού εξοπλισμού με 
ιδιαίτερη έμφαση στην χρησιμοποίηση σύγχρονων εποπτικών μέσων. 
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Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 CO35 

Παιδική 
μέριμνα 
και εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
υποδομών 
παιδικής 
μέριμνας ή 
εκπαίδευσης  

 άτομα 

 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιοχές 
  

     1200 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 7.394.617 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 7.394.617 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 5.915.694 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.478.923 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΟΤΑ 

 Κτηριακές Υποδομές ΑΕ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 10.a.1.1.b: Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης. (Έργα των 
οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Ολοκλήρωση δράσεων των οποίων η υλοποίηση 
ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.2, Τ.10.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Παρεμβάσεις που αφορούν την ολοκλήρωση έργων που αφορούν την σχολική εκπαίδευση 
(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και αναφέρονται στην αναβάθμιση και υλοποίηση 
κτιριακών παρεμβάσεων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στα σχολικά 
συγκροτήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
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Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 CO35 

Παιδική 
μέριμνα 
και 
εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
υποδομών 
παιδικής 
μέριμνας ή 
εκπαίδευσης  

 άτομα 

 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιοχές 
  

     1200 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 16.186.908,30 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 16.186.908,30 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 12.949.526,64 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 3.237.381,66 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΟΤΑ 

 Κτηριακές Υποδομές ΑΕ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Άξονας Προτεραιότητας  6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 1.440.328,30 € 
 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

Αποθεματικό Επίδοσης 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 

Επενδυτική προτεραιότητα - 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Ειδικοί στόχοι ΕΣ6.1. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ 

Δείκτες αποτελέσματος - 
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Δράση 6.0.0.1-a: ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Εκπαίδευση προσωπικού ΕΥΔ, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες, 
μετακινήσεις προσωπικού, εκπαίδευση τελικών δικαιούχων κλπ. που ενδέχεται να είναι 
απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, 
παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΕΚΤ του ΠΕΠ, καθώς και ενέργειες 
διοικητικής υποστήριξης πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από το ΕΠ «Τεχνική 
Βοήθεια 2014-20». 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 250.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 250.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 212.500 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 37.500 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 

 
74 

 

Δράση 6.0.0.1-b: ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους παρεμβάσεών 
του που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς 
(Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, 
επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην 
κοινή γνώμη.  
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Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

      
  
  

       
 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 300.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 300.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 240.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 60.000 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 6.0.0.1-c: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ κλπ) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων, της κοινής γνώμης, των εταίρων και των 
εμπλεκομένων φορέων κλπ. σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των 
παρεμβάσεων EΚΤ του ΠΕΠ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και 
παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 150.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 150.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 127.500 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 22.500 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 6.0.0.1-d: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό 
τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων του ΠΕΠ 
ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Εκπόνηση 
εξειδικευμένων μελετών – ερευνών και ανάπτυξη δράσεων αξιολόγησης της δημοσιότητας του Ε.Π. 
Δυτικής Ελλάδας  

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 Τ1844  Επικοινωνιακά 

Σχέδια Δράσης. 
 Αριθμός 

  
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

     1 ΟΧΙ 
 

ΟΧΙ 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 
79 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 70.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 70.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 59.500 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 10.500 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 6.0.0.1-e: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ   ΕΚΤ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης 
σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΚΤ  του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας. 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 Τ1846 
 Τελικοί 
Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

 Αριθμός 
  
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

    15 ΟΧΙ 
 

ΟΧΙ 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 
81 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 150.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 150.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 127.500 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 22.500 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 6.0.0.1-f: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  των ΔΡΑΣΕΩΝ   ΕΚΤ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ, 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ κλπ.) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την 
εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / 
εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ του ΠΕΠ.   

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 Τ1845 
 Μελέτες, 

εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις. 

 Αριθμός 
  
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

    5 ΟΧΙ 
 

ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 300.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 300.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 255.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 45.000 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 6.0.0.1-g: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής ΕΚΤ κλπ. (Σχέδια 
καταπολέμησης της φτώχειας κλπ).  

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ1846 Τελικοί 
Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Αριθμός Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

  15 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 100.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 100.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 85.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 15.000 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Άξονας Προτεραιότητας  7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 
 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 7.064.655,30 € 
 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

Αποθεματικό Επίδοσης 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως 
προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή 
βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

- - - - - - - 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που 
έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι 
ακόλουθες: 

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή 
της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης 

- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και 
παρακολούθησης δεικτών 

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων 
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ. 

 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 

Επενδυτική προτεραιότητα - 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Ειδικοί στόχοι ΕΣ7.1. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ 

Δείκτες αποτελέσματος - 
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Δράση 7.0.0.1-a: ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΤΠΑ) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Εκπαίδευση προσωπικού ΕΥΔ, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες, μετακινήσεις 
προσωπικού, εκπαίδευση τελικών δικαιούχων κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την 
εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των 
παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ, καθώς και ενέργειες διοικητικής υποστήριξης πέραν εκείνων που 
καλύπτονται κεντρικά από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20». 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.000.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.000.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 850.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 150.000 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 7.0.0.1-b: ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους παρεμβάσεών 
του που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς 
(Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, 
επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην 
κοινή γνώμη.  

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.000.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.000.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 850.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 150.000 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 7.0.0.1-c: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ κλπ) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων, της κοινής γνώμης, των εταίρων και των 
εμπλεκομένων φορέων κλπ. σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των 
παρεμβάσεων EΤΠΑ του ΠΕΠ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση 
και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 700.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 700.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 595.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 105.000 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 7.0.0.1-d: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό 
τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων του ΠΕΠ 
ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.  

Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών – ερευνών και ανάπτυξη δράσεων αξιολόγησης της δημοσιότητας 
του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας  

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 Τ1849 
Επικοινωνιακά 
Σχέδια Δράσης.  Αριθμός 

 Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

     1 ΟΧΙ 
 

ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 300.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 300.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 255.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 45.000 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30-09-2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 01-12-2015 
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Δράση 7.0.0.1-e: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ   ΕΤΠΑ  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης 
σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ  του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 
καθώς και δράσεις της RIS3. 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 Τ1851 
 Τελικοί 
Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

 Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

    10 ΟΧΙ 
 

ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 500.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 500.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 425.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 75.000 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 7.0.0.1-f: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  των ΔΡΑΣΕΩΝ   ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ, 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ κλπ.) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την 
εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / 
εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ.  

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 Τ1850 

 Μελέτες, 

εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, 
αξιολογήσεις. 

 Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

    25 ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 300.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 300.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 255.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 45.000 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 
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Δράση 7.0.0.1-g: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Νέα Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Μη Επιστρεπτέα Επιδότηση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ. (Σχέδια βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης, ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης περιοχών κλπ) . 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ1851 Τελικοί 
Δικαιούχοι 

που 
υποστηρίζοντ

αι 

Αριθμός Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

  10 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 300.000  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 300.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 255.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 45.000 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν. 4314/23-12-2015 ΦΕΚ265, αρ. 
48) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 18/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 

 


