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Μεθοδολογία

Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 
2014-2020, δεν είναι έγγραφο εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, αλλά προβλέπεται 
στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014, και 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  αποτελεί  ένα  εύχρηστο  εργαλείο 
ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και παρακολούθησης και αξιολόγησης κάθε ΕΠ. Ως εκ 
τούτου το παρόν έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ “Πελοπόννησος” 2014-2020» 
εκπονήθηκε  /  καταρτίσθηκε  και  υποβάλλεται  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του 
Προγράμματος  για  συζήτηση  και  έγκριση,  στο  πλαίσιο  του  προαναφερόμενου  νόμου. 
Βάσεις 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.  

Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
του  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.

Η εξειδίκευση του Προγράμματος 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 του 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. 

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 χρηματοδοτείται 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  στην  εξειδίκευση 
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,

• προσδιοριστούν  ενδεχόμενοι  ενδιάμεσοι  φορείς,  οι  οποίοι  θα  κληθούν  να 
διαχειριστούν μία ή περισσότερες δράσεις,
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• 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.

Ο  Π/Υ  του  ΕΠ  Πελοποννήσου  σε  Κοινοτική  Συνδρομή,  ανέρχεται  σε  216.273.871€  και 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4314/2014 ο στόχος μέχρι το τέλος του 2016 θα πρέπει να  
είναι  τουλάχιστον 50% για τις  εντάξεις,  40% για τις  νομικές δεσμεύσεις  και 20% για τις 
δαπάνες  για  το  σύνολο των πόρων του  ΕΠ που  χρηματοδοτούνται  από τα  Ταμεία.  Με 
δεδομένο ότι απομένουν 18 μήνες μέχρι το τέλος του 2016 απαιτείται η άμεση εξειδίκευση 
και  η  ενεργοποίηση  ενός  σημαντικού  μέρους  του  ΕΠ  σε  διάστημα  μικρότερο  του  ενός 
έτους. Ως εκ τούτου, για να είναι εφικτή η επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται η 
εξειδίκευση όλων των δράσεων που είναι ώριμες να υλοποιηθούν σε όλους τους  Άξονες 
Προτεραιότητας.
Επίσης λαμβάνεται υπόψη στην διαμόρφωση της εξειδίκευσης του ΕΠ ότι θα πρέπει να 
επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν  τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού 
επίδοσης σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας. Με το δεδομένο αυτό θα δοθεί προτεραιότητα 
στην έκδοση προσκλήσεων για τις αντίστοιχες δράσεις.
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Διαδικασία
Το  Ε.Π.  “Πελοπόννησος  2014-2020”  εγκρίθηκε  με  την  εκτελεστική  απόφαση  της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  C(2014)10166/18.12.2014.  Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 19 
του ν. 4314/2014, η ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου εκπόνησε το Έγγραφο Εξειδίκευσης 
Εφαρμογής του Προγράμματος (ΕΕΕΠ) σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

- Η  ΕΑΣ  με  την  εγκύκλιο  3230/ΕΥΣΣΑ  798/20-03-2015  απέστειλε  στις 
Διαχειριστικές Αρχές  τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού 
Προγράμματος» (ΕΕΕΠ).

- Η  ΕΥΔ  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  εξειδικεύει  το  ΕΠ 
«Πελοπόννησος 2014 - 2020» για το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου 
από  την  ΕΑΣ  έγγραφο  ΕΕΕΠ,  αντλώντας  στοιχεία  από  το  εγκεκριμένο  στην  SFC 
Πρόγραμμα.

- Η  ΕΥΔ  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  προσδιορίζει  τις  Επιτελικές 
Δομές οι οποίες σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της (όπως ορίζονται στο άρθρο 
18 του Ν. 4314/2014, καθώς και σε 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,  η  ΕΥΔ  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  προσδιορίζει  και  την  σχετιζόμενη 
Περιφερειακή  Επιτροπή  Αναπτυξιακού  Σχεδιασμού  (ΠΕΑΣ)  ΕΣΠΑ,  (άρ.  24Α  του  Ν. 
4314/2014).  Ειδικά,  για  τις  δράσεις  διοικητικής  μεταρρύθμισης  και  ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης των Υπουργείων, η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου 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). 

- Η  ΕΥΔ  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  συνεργάσθηκε  για  τη 
διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω Επιτελικές Δομές. Ειδικότερα η ΕΥΔ της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου με το υπ. αριθμ. 1895/ 30-04-2015 έγγραφό της  ενημέρωσε 
τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης αποστέλλοντας το 
τυποποιημένο  έντυπο  πρότασης  για  την  υποβολή  τυχόν  προτάσεων,  θέτοντας 
δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής σύμφωνα με την εγκύκλιο 3230/ΕΥΣΣΑ 798/20-03-
2015.  Η ΕΥΔ της Περιφέρειας  Πελοποννήσου μετά την  εξέταση των προτάσεων  που 
εστάλησαν,  διαμόρφωσε το τελικό σχέδιο του παρόντος εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση το 
εγκεκριμένο ΕΠ.  

- Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου εισηγείται το τελικό σχέδιο του 
ΕΕΕΠ στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.  

- Ο  Περιφερειάρχης  Πελοποννήσου  εισηγείται  προς  έγκριση  στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης  του Ε.Π.  “Πελοπόννησος  2014-2020” 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  ΕΥΔ  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 
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Παρακολούθησης  -και  τουλάχιστον  μία  φορά  ανά  έτος-  παρουσιάζεται  ο  βαθμός 
επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων. 

- Βάσει  του  εγκεκριμένου  κάθε  φορά ΕΕΕΠ,  η  ΕΥΔ 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 ΕΥΔ. Θα πρέπει ωστόσο να 
λαμβάνονται υπόψη πιθανοί κίνδυνοι/επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη μη 
εκπλήρωσή τους. 
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Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ

Κεφάλαιο Α: Ανάλυση του ΕΠ, ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση

Άξονας Προτεραιότητας 1:  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΤΩΝ  ΜΜΕ),  ΜΕΤΑΒΑΣΗ  ΣΤΗΝ  ΠΟΙΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,  ΜΕ 
ΑΙΧΜΗ  ΤΗΝ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  ΚΑΙ  ΑΥΞΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 1/ Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και  
της καινοτομίας

2/ Eνίσχυση  της  πρόσβασης  σε  ΤΠΕ  και  της  χρήσης  και  
ποιότητάς τους

3/Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Ταμείο ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες

Τ.01.1, Τ.01.2, Τ.02.1

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 41.000.000,00

% Κοινοτικής συμμετοχής 80%

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

Πίνακας: Πλαίσιο επίδοσης  Άξονα Προτεραιότητας 1

Κατηγορία 
περιφέρειας

Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης

Δείκτης ή 
βασικό
στάδιο

υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης 

κατά
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Μετάβαση CO02 Παραγωγικές 
επενδύσεις: 
Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις 60

Μετάβαση F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

EURO 11.250.000

Μετάβαση K302 Υπογεγραμμένες 
συμβάσεις

Αριθμός 200

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι 
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης, ενδεικτικά, μεταξύ 
άλλων είναι οι ακόλουθες:
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- 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  του  αρμόδιου  προσωπικού  της  ΕΥΔ  και  υποστήριξη  των  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 1 – Επενδυτική Προτεραιότητα 1.β
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

Τ.01.1

Ειδικοί στόχοι 1.2.1  /  Αύξηση  των  επιχειρηματικών  δαπανών  για  
τεχνολογική και μη τεχνολογική καινοτομία

Δείκτες αποτελέσματος T2402 /  Επιχειρηματικές  δαπάνες  για  έρευνα  και  
ανάπτυξη (ως ποσοστό του Περιφερειακού ΑΕΠ)

Δράση 1.β.1: Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων 
για ίδρυση ή / και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων

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
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 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 

 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.01.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αναφέρεται στη χρηματοδότηση λειτουργίας ενός μηχανισμού σε περιφερειακό 
επίπεδο, για τη μεταφορά γνώσης και την κινητοποίηση των επιχειρήσεων (υφιστάμενων 
και  νέων)  για  συμμετοχή  στα  προγράμματα  καινοτομίας  με  απώτερο  στόχο  την 
ενσωμάτωση  αποτελεσμάτων  τεχνολογικής  και  μη  τεχνολογικής  καινοτομίας  για  τη 
βιωσιμότητα  και  ανάπτυξή  τους,  σε  σύνδεση  τόσο  με  τους  ερευνητικούς  φορείς  της 
Περιφέρειας,  όσο  και  με  κάθε  άλλη  σχετική  πηγή  που  ικανοποιεί  τις  ανάγκες  των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Η χρηματοδότηση του μηχανισμού θα συνδέεται άμεσα με το αποτέλεσμα λειτουργίας του, 
σε σχέση με τον αριθμό υποστηριζόμενων επιχειρήσεων για συνεργασίες με ερευνητικούς 
φορείς  και  ενσωμάτωσης  στην  λειτουργία  τους  καινοτόμων  διαδικασιών.  Επίσης,  η 
χρηματοδότηση του μηχανισμού από το Πρόγραμμα θα είναι  φθίνουσα διαχρονικά, μέχρις  
ότου  καταστεί  αυτοδύναμη  οικονομικά.  Περαιτέρω  εξειδίκευση  της  δράσης  του,  θα 
πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης που ήδη εκπονείται στα τελευταία 
στάδια ολοκλήρωσής  της.     

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με επιμέρους  δράσεις των ΘΣ 2, 3 
και 8 του Προγράμματος.

Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Επιχειρήσεις, / φορείς έρευνας.

Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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

CO04 Παραγωγικές 
επενδύσεις: 
Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που 
λαμβάνουν 
μη 
οικονομική 

Επιχειρήσεις Μετάβαση  350,00 ΝΑΙ ΝΑΙ
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στήριξη

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 625.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 625.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 500.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 125.000

      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
Το νομικό σχήμα που θα δημιουργηθεί από φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων / ΑΕΙ / 
ΑΤΕΙ / Περιφέρεια

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον  παρακάτω  πίνακα  αναλύονται  οι  ενέργειες  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη 
προκειμένου  να  είναι  δυνατή  η  έκδοση  πρόσκλησης  υποβολής  προτάσεων  για  τη 
συγκεκριμένη δράση.  Επισημαίνεται  ότι  δεν θα προκηρυχθούν δράσεις  στο πλαίσιο του 
Θεματικού Στόχου 1, εάν δεν ολοκληρωθούν η εθνική και περιφερειακή RIS3, με εξαίρεση 
τις  πιλοτικές  δράσεις  που  θα  προκύψουν  από  την  διαδικασία  της  επιχειρηματικής 
ανακάλυψης  στο  πλαίσιο  εξειδίκευσης  της  Περιφερειακής  Στρατηγικής  για  την  έξυπνη 
εξειδίκευση. Να ληφθεί δε υπόψη, ότι η Περιφερειακή Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 
έχει ήδη εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. 

Προς την  κατεύθυνση δημιουργίας  δομών και  μηχανισμών για  την  παρακολούθηση  της 
διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης,  η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αναθέσει 
και  βρίσκεται  στο στάδιο ολοκλήρωσης,  την εκπόνηση μελέτης ίδρυσης και  λειτουργίας 
Φορέα  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  Πελοποννήσου  στο  Πλαίσιο  της  Στρατηγικής  Έξυπνης 
Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον 
Ιούλιο 2015. 

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ιούλιος 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 Ιούνιος 2015
 
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο Τρίμηνο 2015
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Άξονας  Προτεραιότητας  2Α:  ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΚΑΙ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  -  ΕΝΕΡΓΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 8/ Προώθηση  της  βιώσιμης  απασχόλησης  υψηλής  
ποιότητας  και  υποστήριξη  της  κινητικότητας  των  
εργαζομένων.

9/ Προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  και  καταπολέμηση  
της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Ταμείο ΕΚΤ

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες

Τ.08.5, Τ09.1, Τ.09.2, Τ.09.3

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 68.090.000,00

% Κοινοτικής συμμετοχής 80%

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

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας  2Α

Κατηγορία 
περιφέρειας

Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης

Δείκτης ή βασικό
στάδιο

υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης 

κατά
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Μετάβαση CO01 άνεργοι, 
συμπεριλαμβανο
μένων των 
μακροχρόνια 
ανέργων

Αριθμός 250

Μετάβαση CO12 συμμετέχοντες 
που ζουν σε 
νοικοκυριά 
ανέργων

Αριθμός 3.500

Μετάβαση CO17 άλλα 
μειονεκτούντα 
άτομα

Αριθμός 2.000

Μετάβαση F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

EURO 22.500.000

Μετάβαση T2450 Άτομα που 
αποδεσμεύονται 
από τη φροντίδα 
εξαρτώμενων 
ατόμων

Αριθμός 200

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

- Ορισμός  υπευθύνου  στελέχους  της  ΕΥΔ  για  την  παρακολούθηση  των  δεικτών  που 
συνδέονται με δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ.
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- 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.

- 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  του  αρμόδιου  προσωπικού  της  ΕΥΔ  και  υποστήριξη  των  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.i
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της  

φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική προτεραιότητα 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

Ειδικοί στόχοι 2Α3.1:  Ενίσχυση  της  συμμετοχής  των  μειονεκτούντων  
ατόμων στην αγορά εργασίας

Δείκτες αποτελέσματος T2435 /  Ενίσχυση  της  συμμετοχής  των  μειονεκτούντων  
ατόμων στην αγορά εργασίας  

Δράση  9.i.3:  Ενίσχυση  της  παροχής  φροντίδας  και  φιλοξενίας  παιδιών 
(παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ), για άτομα που έχουν 
την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και 
κοινωνικό  αποκλεισμό  (Πρόγραμμα  για  την  εναρμόνιση  οικογενειακής  & 
επαγγελματικής ζωής).

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση

 Άλλο 

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των 
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των 
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου.

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant)

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 

 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς Ενδεχομένως να απαιτηθεί η εκχώρηση αρμοδιοτήτων και 
των αντίστοιχων κονδυλίων σε ΕΦΔ, βάσει του άρθρου 13 
του Ν.4314/20142014. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η  δράση  αφορά  στην  παροχή  υπηρεσιών  σε  άτομα  που  έχουν  την  ευθύνη  φροντίδας 
παιδιών  σε  νοικοκυριά  που  απειλούνται  από  φτώχεια  ή/και  κοινωνικό  αποκλεισμό,  με 
σκοπό τη  βελτίωση  της  απασχολησιμότητάς  τους  και  δράσεις  για  τις  οποίες  απαιτείται 
κάλυψη του λειτουργικού κόστους δομών.
Με βάση τα αξιολογικά ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο 
της on-going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και τα διδάγματα της περιόδου 2007-
2013,  αναδεικνύεται  η  αναγκαιότητα  περαιτέρω  ενίσχυσης  των  γυναικών,  μέσω 
ολοκληρωμένων  και  στοχευμένων  δράσεων  που  θα  αποσκοπούν  στην  αύξηση  της 
απασχόλησης  και  στην  εξέλιξη  της  επαγγελματικής  σταδιοδρομίας  γυναικών  που 
βαρύνονται  με  ευθύνες  φροντίδας  εξαρτημένων  μελών,  όπως  τα  παιδιά.  Η  δράση  θα 
εστιάσει σε νοικοκυριά με γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες),  
ενώ  το  Ε.Π.  Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση"  θα 
εστιάσει την ενίσχυσή του κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του 
ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες.

Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών 
σε νοικοκυριά που απειλούνται  από φτώχεια ή /  και κοινωνικό αποκλεισμό,  Δικαιούχοι 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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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CO01

άνεργοι, 
συμπεριλαμβανο 
μένων των 
μακροχρόνια 
ανέργων

Αριθμός   Μετάβαση    600,00 ΝΑΙ ΟΧΙ

T2450

Άτομα που 
αποδεσμεύονται 
από τη φροντίδα 
εξαρτώμενων 
ατόμων

Αριθμός   Μετάβαση     500,00 ΝΑΙ ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 3.000.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 3.000.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.400.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 600.000

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα

3.000.000

      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
ΟΤΑ και οι φορείς τους / λοιπά Νομικά πρόσωπα με σχετική αρμοδιότητα. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον  παρακάτω  πίνακα  αναλύονται  οι  ενέργειες  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη 
προκειμένου  να  είναι  δυνατή  η  έκδοση  πρόσκλησης  υποβολής  προτάσεων  για  τη 
συγκεκριμένη δράση.
Για την συγκεκριμένη  δράση η επιλογή των πράξεων θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων,  με σκοπό οι  πράξεις  να εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής 
προτεραιότητας,  να  συμβάλλουν  στην  επίτευξη  των  στόχων  των  δεικτών  εκροών  και 
αποτελεσμάτων  και  να  εξυπηρετούν,  κατά  το  δυνατόν,  περισσότερους  ωφελούμενους, 
αφού προηγηθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Έχει  ολοκληρωθεί  και  εγκριθεί  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Πελοποννήσου  η 
Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. 
Ως εκ τούτου έχουν εκπληρωθεί όλες οι  θεσμικές, διοικητικές προϋποθέσεις για την έναρξη 
εφαρμογής της πράξης. 

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας εκπληρώθηκε 
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης 4ο τρίμηνο 2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)

-
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Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) -
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iii
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της  

φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική προτεραιότητα Καταπολέμηση  κάθε  μορφής  διακρίσεων  και  προώθηση  
των ίσων ευκαιριών

Σύνδεση  με  θεματικές 
αιρεσιμότητες

Τ.09.1

Ειδικοί στόχοι 2Α5.1:  Ενδυνάμωση  /  βελτίωση  της  θέσης  στην  αγορά  
εργασίας ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

Δείκτες αποτελέσματος T2436 /  Άτομα  ευάλωτων  κοινωνικών  ομάδων  που  
ενσωματώνονται στην κοινωνία

Δράση 9.iii.2: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

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: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς Ενδεχομένως να απαιτηθεί η εκχώρηση αρμοδιοτήτων και 
των αντίστοιχων κονδυλίων σε ΕΦΔ, βάσει του άρθρου 13 
του Ν.4314/20142014. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ
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 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η  δράση  αφορά  στην  εξυπηρέτηση  κοινωνικά  ευπαθών  /  ευάλωτων  πληθυσμιακών 
ομάδων,  προκειμένου  να  αποδεσμευτούν  οι  έχοντες  την  φροντίδα  τους,  ώστε  να 
ενδυναμώσουν  τη  θέση  τους  στην  αγορά  εργασίας.  Κυρίαρχο  στοιχείο  είναι  η 
αποδέσμευση  των  εχόντων  υπό  την  προστασία  τους  άτομα/παιδιά  που  ανήκουν  σε 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.  

Βασικοί  Ωφελούμενοι  /  Ομάδες  Στόχου:  Άνεργες  ή μη οικονομικά  ενεργές  μητέρες,  οι 
οποίες δικαιούνται παράλληλα και το Ελάχιστο  Εγγυημένο Εισόδημα.

Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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

CO16
συμμετέχοντες 
με αναπηρία

Αριθμός   Μετάβαση   300,00 ΟΧΙ ΟΧΙ

CO17
Άλλα 
μειονεκτούντα 
άτομα

Αριθμός   Μετάβαση   1.700,00 ΝΑΙ ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 150.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 150.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 120.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 30.000

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα

150.000

      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
ΟΤΑ και οι φορείς τους / λοιπά Νομικά πρόσωπα με σχετική αρμοδιότητα. 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον  παρακάτω  πίνακα  αναλύονται  οι  ενέργειες  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη 
προκειμένου  να  είναι  δυνατή  η  έκδοση  πρόσκλησης  υποβολής  προτάσεων  για  τη 
συγκεκριμένη δράση.

Για την συγκεκριμένη  δράση η επιλογή των πράξεων θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων,  με σκοπό οι  πράξεις  να εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής 
προτεραιότητας,  να  συμβάλλουν  στην  επίτευξη  των  στόχων  των  δεικτών  εκροών  και 
αποτελεσμάτων  και  να  εξυπηρετούν,  κατά  το  δυνατόν,  περισσότερους  ωφελούμενους, 
αφού προηγηθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Έχει  ολοκληρωθεί  και  εγκριθεί  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Πελοποννήσου  η 
Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. 
Ως εκ τούτου έχουν εκπληρωθεί όλες οι  θεσμικές, διοικητικές προϋποθέσεις για την έναρξη 
εφαρμογής της πράξης.

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας εκπληρώθηκε 
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης 4ο τρίμηνο 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 Ιούνιος 2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση 9.iii.3: Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας, όπως: οικοτροφεία, 
στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης ΑΜΕΑ, ξενώνες 
και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ) (Ξενώνες κακοποιημένων γυναικών / 
κέντρα συμβουλευτικής γυναικών)

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: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα
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 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση περιλαμβάνει:
α) την χρηματοδότηση της  λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας με υπηρεσίες υποστήριξης των 
γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους.
Η στελέχωση του κάθε Ξενώνα απαιτεί την απασχόληση ικανού αριθμού, τα προσόντα των 
οποίων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
• Διοικητικό στέλεχος – διαχειριστή/ίστρια.
• Ψυχολόγο με σχετική  συναφή εμπειρία / εξειδίκευση. 
• Κοινωνική/ό Λειτουργό με σχετική  συναφή εμπειρία / εξειδίκευση. 
• Ψυχολόγο με σχετική  συναφή εμπειρία / εξειδίκευση. 
• Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Επιπρόσθετα, κάθε Ξενώνας θα πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίζει τη φύλαξη του χώρου 
σε 24ωρη βάση.

β)  την  χρηματοδότηση  της  στελέχωσης  και  αναβάθμισης  της  λειτουργίας  των 
Συμβουλευτικών Κέντρων οι δράσεις των οποίων, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν:
• Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση.
• Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των θυμάτων κλπ. 
• Ψυχοκοινωνική στήριξη.
• Συμβουλευτική  για  κοινωνική/εργασιακή  ένταξη  και  σύνδεση  με  τους  φορείς 

προώθησης  στην  απασχόληση,  με  σκοπό  την  εργασιακή  επανένταξη  μέσω 
οργανώσεων  του  κοινωνικού  τομέα  της  εργασίας,  σε  διευρυμένο  πληθυσμό 
ωφελούμενων, περιλαμβάνοντας όχι μόνο γυναίκες θύματα όλων των μορφών βίας, 
αλλά  και  γυναίκες  που  ανήκουν  σε  κοινωνικά  ευπαθείς  ομάδες  και  υφίστανται 
πολλαπλές διακρίσεις.

• Παραπομπή ή συνοδεία (όταν απαιτείται) των θυμάτων, όπως:
- Ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και 

καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
- Δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης για την εξάλειψη της έμφυλης βίας κατά των 

γυναικών και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.
- Παροχή,  σε  συνεργασία  με  τους  δικηγορικούς  συλλόγους,  νομικών υπηρεσιών 

(legal aid) σε γυναίκες – θύματα βίας.
- Κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα και για λειτουργικά έξοδα των Συμβουλευτικών 

Κέντρων.

Υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις 
δράσεις του ΘΣ 9 του ΕΠ Πελοποννήσου  που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Βασικοί  Ωφελούμενοι  /  Ομάδες  Στόχου:  Άτομα  ευπαθών  ομάδων,  περιθωριοποιημένα 
άτομα, Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
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Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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

CO16
συμμετέχοντες 

με αναπηρία
Αριθμός

Μετάβασ
η

300,00 OXI OXI

CO17
Άλλα 

μειονεκτούντα 
άτομα

Αριθμός
Μετάβασ

η
1.700,00 NAI OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 600.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 600.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 480.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 120.000

      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
Τοπικοί φορείς, ΟΤΑ και φορείς τους. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον  παρακάτω  πίνακα  αναλύονται  οι  ενέργειες  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη 
προκειμένου  να  είναι  δυνατή  η  έκδοση  πρόσκλησης  υποβολής  προτάσεων  για  τη 
συγκεκριμένη δράση.

Για την συγκεκριμένη  δράση η επιλογή των πράξεων θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων,  με σκοπό οι  πράξεις  να εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής 
προτεραιότητας,  να  συμβάλλουν  στην  επίτευξη  των  στόχων  των  δεικτών  εκροών  και 
αποτελεσμάτων  και  να  εξυπηρετούν,  κατά  το  δυνατόν,  περισσότερους  ωφελούμενους, 
αφού προηγηθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Έχει  ολοκληρωθεί  και  εγκριθεί  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Πελοποννήσου  η 
Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. 
Ως εκ τούτου έχουν εκπληρωθεί όλες οι  θεσμικές, διοικητικές προϋποθέσεις για την έναρξη 
εφαρμογής της πράξης. 

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας εκπληρώθηκε 
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Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης 4ο τρίμηνο 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 Ιούνιος 2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση 9.iii.4:  Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση

 Άλλο 

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των 
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των 
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant)

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 

 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ
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Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης υποστήριξης των 
μαθητών  με  αναπηρία  που  ενδεχομένως  αντιμετωπίζουν  και  μαθησιακές  δυσκολίες  ή 
έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος της δράσης είναι η παράλληλη στήριξη των 
ΑΜΕΑ στη σχολική τάξη, κατά βάση με την εξυπηρέτηση της  ανάγκης συνοδών τους κατά 
την εκπαιδευτική / μαθησιακή διαδικασία.

Βασικοί  Ωφελούμενοι  /  Ομάδες  Στόχου:  Άτομα  ευπαθών  ομάδων,  περιθωριοποιημένα 
άτομα.

Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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

CO16
συμμετέχοντες 
με αναπηρία

Αριθμός   Μετάβαση   300,00 OXI OXI

CO17
Άλλα 
μειονεκτούντα 
άτομα

Αριθμός   Μετάβαση   1.700,00 NAI OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 500.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 500.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 400.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 100.000

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα

500.000

      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
ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων ΥΠΟΠΑΙΘ / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον  παρακάτω  πίνακα  αναλύονται  οι  ενέργειες  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη 
προκειμένου  να  είναι  δυνατή  η  έκδοση  πρόσκλησης  υποβολής  προτάσεων  για  τη 
συγκεκριμένη δράση.

Για την συγκεκριμένη  δράση η επιλογή των πράξεων θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων,  με σκοπό οι  πράξεις  να εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής 
προτεραιότητας,  να  συμβάλλουν  στην  επίτευξη  των  στόχων  των  δεικτών  εκροών  και 
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αποτελεσμάτων  και  να  εξυπηρετούν,  κατά  το  δυνατόν,  περισσότερους  ωφελούμενους, 
αφού προηγηθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Έχει  ολοκληρωθεί  και  εγκριθεί  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Πελοποννήσου  η 
Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. 
Ως εκ τούτου έχουν εκπληρωθεί όλες οι  θεσμικές, διοικητικές προϋποθέσεις για την έναρξη 
εφαρμογής της πράξης. 

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας εκπληρώθηκε 
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης 4ο τρίμηνο 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 Ιούνιος 2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Άξονας Προτεραιότητας 2Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 9/ Προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  και  καταπολέμηση  
της φτώχειας και κάθε διάκρισης

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

Ταμείο ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες

Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3, Τ.10.1, Τ.10.2, Τ.10.4

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 25.000.000€

% Κοινοτικής συμμετοχής 80%
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Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι, 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 2Β

Κατηγορία 
περιφέρειας

Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης

Δείκτης ή 
βασικό
στάδιο

υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης 

κατά
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Μετάβαση CO35 Παιδική μέριμνα 
και εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
υποδομών 
παιδικής 
μέριμνας ή 
εκπαίδευσης

Άτομα 500,00

Μετάβαση CO36 Υγεία: 
Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
υγείας

Άτομα 20.000,00

Μετάβαση F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

Άτομα 7.500.000,00

Μετάβαση T2428 Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
πρόνοιας

Άτομα 10.000,00

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

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων.

- Έκδοση προσκλήσεων και αξιολόγηση των αιτημάτων παρεμβάσεων υγείας – πρόνοιας, 
καθώς   οι  δείκτες  που  έχουν  τεθεί  με  το  πλαίσιο  επίδοσης  του  Άξονα  αφορούν τις 
κατηγορίες υγείας, παιδικής μέριμνας και πρόνοιας.

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

- Κατάρτιση  του  αρμόδιου  προσωπικού  της  ΕΥΔ  και  υποστήριξη  των  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.α
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της  

φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική προτεραιότητα Επενδύσεις  στις  υποδομές  υγείας  και  τις  κοινωνικές  
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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.09.3

Ειδικοί στόχοι 2B1.1:  Βελτίωση  της  πρόσβασης  και  χρήσης  των  
υποδομών υγείας

Δείκτες αποτελέσματος T2426 /  Πρόσβαση  και  χρήση  υπηρεσιών  Υγείας  
(Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια)

 T2427 /  Δυναμικότητα  των  υποδομών  πρόνοιας  της  
Περιφέρειας 

Δράση 9.α.2 :  Επέκταση, αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμός Β’ 
βάθμιας υγείας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση

 Άλλο 

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των 
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των 
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant)

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 

 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα
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 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.3

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Οι  παρεμβάσεις  που  θα  χρηματοδοτηθούν θα πρέπει  να 
είναι σε συνάφεια με τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό του 
Τομέα Υγείας  και να είναι συνεπείς με τις κατευθύνσεις. 

Η ενεργοποίηση δράσεων Υγείας  ΕΤΠΑ,  είναι  αντικείμενο 
διαβούλευσης  μεταξύ  του  ΠΕΠ  Πελοποννήσου  και  του 
αρμόδιου  Υπουργείου,  έτσι  ώστε  οι  εν  λόγω δράσεις  να 
ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική.

Νέες  υποδομές  και  εξοπλισμός  θα  επιλέγονται  μετά από 
αιτιολόγηση  στη  βάση  της  χαρτογράφησης  των 
υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας 
και  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με  την  ασκούμενη 
πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. 

Περιγραφή δράσης
Προγραμματίζεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο της 
παρούσας  δράσης,  που  διασφαλίζουν  προς  τους  πολίτες  υψηλού  επιπέδου  υπηρεσίες 
υγείας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η τυχόν επιδείνωση των δεικτών υγείας των πολιτών ως 
αποτέλεσμα  της  κρίσης,  συμβάλλοντας  άμεσα  στην  εθνική  στρατηγική  για  την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Η  δράση περιλαμβάνει:

• εμπροσθοβαρές  τμηματοποιημένο  έργo σε  δυο  διακριτές  φάσεις  (phasing),  των 
Π.Π. 2007-2013 και της Π.Π. 2014-2020 (σύμφωνα με το από 13/03/2015 σχέδιο 
εξυγίανσης), που αφορά στην «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  Ψ.Τ.  ΠΑΙΔΩΝ  /  ΕΦΗΒΩΝ  ΣΤΟ  ΓΕΝΙΚΟ  ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"». 

• Απόκτηση  ιατρικού  ή  /  και  ξενοδοχειακού  εξοπλισμού  για  Νοσοκομεία  της 
Περιφέρειας με βάση καταγεγραμμένες  /  διαπιστωμένες ανάγκες  τους. 

Σε ότι αφορά στο έργο phasing , η διακριτή φάση που θα περιληφθεί στην εν λόγω δράση, 
θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  τους  ειδικούς  κανόνες  που  αναφέρονται  στις 
Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-
2013 (Απόφαση C (2013) 1573 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις ΕΚΤ του ΘΣ9  του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-
2020.  

Βασικοί  Ωφελούμενοι  /  Ομάδες  Στόχου:  Κάτοικοι  της  Περιφέρειας,  κυρίως εκείνοι  που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας, 
Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Δείκτες εκροής
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν την δράση

Κωδικός 
δείκτη

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 

Δείκτης 
RIS3 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
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επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

 CO36

 Υγεία: 
Πληθυσμός 
που 
καλύπτεται 
από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
υγείας

 Άτομα   Μετάβαση    50.000,00 ΝΑΙ ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον Πίνακα που  ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης

Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 3.875.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 3.875.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.100.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 775.000

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα

3.875.000

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα

3.875.000

      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
Κτιριακές  Υποδομές ΑΕ, Νοσοκομεία

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον  παρακάτω  Πίνακα  αναφέρονται  οι  ενέργειες  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης / προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για τη συγκεκριμένη δράση.

Η εκτιμώμενη ημερομηνία για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας Τ.09.3 (ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο του άρθρου 168 
ΣΛΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα)  είναι η 30/4/2016.

Λαμβάνοντας υπόψη  ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη χαρτογράφηση, και με 
δεδομένο ότι  νέες  υποδομές και  εξοπλισμός  θα επιλέγονται  μετά από αιτιολόγηση στη 
βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας 
και θα πρέπει να είναι  σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα,  η 
έκδοση πρόσκλησης για την εν λόγω δράση προβλέπεται για το 4ο εξάμηνο 2016.

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 2ο τρίμηνο 2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης 08/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων -
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ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) -
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση  9.α.3  :  Επέκταση,  αναβάθμιση  των  υποδομών  πρόνοιας  και  χώρων  / 
δομών υγιεινής

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση

 Άλλο 

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των 
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των 
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant)

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 

 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Οι  παρεμβάσεις  που  θα  χρηματοδοτηθούν θα πρέπει  να 
είναι σε συνάφεια με τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό του 
Τομέα Πρόνοιας (εθνικές / περιφερειακές πολιτικές  για την 
Φτώχεια και τον Κοινωνικό αποκλεισμό την πρόνοια κλπ.) 
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και να είναι συνεπείς με τις κατευθύνσεις. 

Η  ενεργοποίηση  της  δράσης  είναι  αντικείμενο 
διαβούλευσης  μεταξύ  του  ΠΕΠ  Πελοποννήσου  και  του 
αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις να είναι 
σε  συνάφεια  με  τον  εθνικό  στρατηγικό  σχεδιασμό  του 
Τομέα Πρόνοιας.

Νέες  υποδομές  και  εξοπλισμός  θα  επιλέγονται  μετά από 
αιτιολόγηση  στη  βάση  της  χαρτογράφησης  των 
υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας 
και  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με  την  ασκούμενη 
πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. 

Περιγραφή δράσης
Στόχος  είναι  η  δημιουργία  ενός  δικτύου  υποδομών  πρόνοιας,  προκειμένου  να 
εξασφαλισθεί  η  παροχή υψηλής  ποιότητας  υπηρεσιών στον πληθυσμό της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου,  λαμβανομένου  υπόψη  ότι  δεν  προβλέπονται  αντίστοιχες  δράσεις  σε 
Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014- 2020.

Η  δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε υποδομές πρόνοιας (έργα ανάπτυξης υποδομών 
φροντίδας παιδιών ή / και παιδιών με αναπηρία, καθώς και φροντίδας ηλικιωμένων, ή / και  
ΑΜΕΑ)  σε  διάφορες  περιοχές  της  Περιφέρειας,  ώστε  να  εξυπηρετούνται 
αποτελεσματικότερα οι κάτοικοί της. Η δράση συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη του ειδικού 
στόχου, καθώς καλύπτει τις άμεσες ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ευπαθών 
ή μη, όπως: ηλικιωμένους, Παιδιά, ΑΜΕΑ κ.α.
Η δράση  παρουσιάζει  συνέργεια με τις δράσεις ΕΚΤ του ΘΣ 9  του ΠΕΠ Πελοποννήσου 
2014-2020.  

Βασικοί  Ωφελούμενοι  /  Ομάδες Στόχου: Κάτοικοι της Περιφέρειας,  κυρίως εκείνοι  που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας, 
Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου  Εισοδήματος.

Δείκτες εκροής
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν την δράση

Κωδικός 
δείκτη

Δείκτης
Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση)

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

 T2428

 Πληθυσμός 
που 
καλύπτεται 
από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
πρόνοιας.

 Άτομα   Μετάβαση    50.000,00 ΝΑΙ ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον Πίνακα που  ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης

Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 500.000
    Δημόσια Δαπάνη (β) 500.000
           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 400.000
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           Εθνική Συμμετοχή (δ) 100.000

      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
ΟΤΑ της Περιφέρειας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον  παρακάτω  Πίνακα  αναφέρονται  οι  ενέργειες  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης / προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για τη συγκεκριμένη δράση.

Έχει  ολοκληρωθεί  και  εγκριθεί  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Πελοποννήσου  η 
Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. 
Ως εκ τούτου έχουν εκπληρωθεί όλες οι  θεσμικές, διοικητικές προϋποθέσεις για την έναρξη 
εφαρμογής της πράξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη  ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με το αρμόδιο Υπουργείο 
και με δεδομένο ότι νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση 
στη  βάση  της  χαρτογράφησης  των  υφισταμένων  υποδομών  και  των  αναγκών  της 
περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο 
τομέα, η έκδοση πρόσκλησης για την εν λόγω δράση προβλέπεται για το 4ο εξάμηνο 2015.

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας εκπληρώθηκε
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης 08/2015
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Επένδυση  στην  εκπαίδευση,  την  κατάρτιση  και  την  

επαγγελματική  κατάρτιση  για  την  απόκτηση  δεξιοτήτων  
και τη διά βίου μάθηση

Επενδυτική προτεραιότητα 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
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Σύνδεση  με  θεματικές 
αιρεσιμότητες

Τ.10.1, Τ.10.2, Τ.10.4

Ειδικοί στόχοι 2Β5.1:  Αύξηση  της  ελκυστικότητας  και  της  
προσβασιμότητας  του  μαθητικού  πληθυσμού  στις  
σχολικές και προσχολικές μονάδες

Δείκτες αποτελέσματος T2413 / Άμεσα ωφελούμενοι φοιτητές

 T2414 / Άμεσα ωφελούμενοι μαθητές 

Δράση  10.1:  Αναβάθμιση  των  υποδομών  προσχολικής  /  πρωτοβάθμιας  / 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση

 Άλλο 

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των 
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των 
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant)

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 

 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.10.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ
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Οι υποδομές εκπαίδευσης ΕΤΠΑ θα προγραμματίζονται και 
θα  υλοποιούνται  στο  πλαίσιο  των  κατευθύνσεων  και 
προτεραιοτήτων της εθνικής στρατηγικής για τις υποδομές 
εκπαίδευσης,  όπως  εξειδικεύονται  στην  Περιφέρεια  με 
βάση τις αντίστοιχες ανάγκες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο.  Σε  κάθε  περίπτωση  πριν  την  ενεργοποίηση 
δράσεων   Εκπαίδευσης   (ΕΤΠΑ),  θα  προηγείται 
διαβούλευση  μεταξύ  του  ΠΕΠ  Πελοποννήσου  και  του 
αρμόδιου  Υπουργείου,  έτσι  ώστε  οι  εν  λόγω δράσεις  να 
ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική.

Νέες  υποδομές  και  εξοπλισμός  θα  επιλέγονται  μετά από 
αιτιολόγηση  στη  βάση  της  χαρτογράφησης  των 
υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας 
και  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με  την  ασκούμενη 
πολιτική  στον  αντίστοιχο  τομέα.  Ιδιαίτερη  προσοχή  θα 
πρέπει  να  δίνεται  στη  χωροθέτηση  της  υποδομής 
(προσβασιμότητα,  εξυπηρετούμενος  πληθυσμός, 
δυνατότητα επέκτασης), στη σχέση κόστους- ωφέλους και 
στην  εξασφάλιση  του  απαραίτητου  προσωπικού  για  την 
λειτουργία της.

Περιγραφή δράσης
Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση υποδομών της προσχολικής / 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναμικού, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες, όπως καταγράφονται σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.
Η δράση περιλαμβάνει έργα υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών – Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και υποδομών 
προσχολικής  εκπαίδευσης  και  φροντίδας  όπου  αποδεδειγμένα  προκύπτει  ανάγκη 
ενίσχυσης υφιστάμενων υποδομών. 
Χρηματοδοτούνται  κτιριακές  υποδομές,  καθώς  και  προμήθεια  εξοπλισμού  λειτουργίας 
τους,  που  απαιτείται,  συμπεριλαμβανομένων  και  τυχόν  αναγκών  σε  εκπαιδευτικό 
εξοπλισμό πληροφορικής.

Η δράση εμφανίζει συνέργια με τις αντίστοιχες δράσεις του ΘΣ 9 του ΠΕΠ Πελοποννήσου 
2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Βασικοί  Ωφελούμενοι  /  Ομάδες  Στόχου:  Προσχολικός  και  μαθητικός  πληθυσμός  της 
Περιφέρειας.

Δείκτες εκροής
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν την δράση

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 

 Άτομα  Μετάβαση    1.600,00 ΝΑΙ ΟΧΙ
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μέριμνας ή 
εκπαίδευσης

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 8.000.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 8.000.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 6.400.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.600.000

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα

8.000.000

      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
ΟΤΑ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον  παρακάτω  Πίνακα  αναφέρονται  οι  ενέργειες  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης / προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για τη συγκεκριμένη δράση.

Η  εκτιμώμενη  ημερομηνία  για  την  εκπλήρωση  της  αιρεσιμότητας  Τ.10.1  (Πρόωρη 
εγκατάλειψη  του  σχολείου:  ύπαρξη  στρατηγικού  πλαισίου  πολιτικής  για  τη  μείωση  της 
πρόωρης  εγκατάλειψης  του  σχολείου  (ΠΕΣ)  στο πλαίσιο  του άρθρου 165 ΣΛΕΕ)  είναι  η 
30/06/2015.
Λαμβάνοντας υπόψιν  ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη χαρτογράφηση, και με 
δεδομένο ότι  νέες  υποδομές και  εξοπλισμός  θα επιλέγονται  μετά από αιτιολόγηση στη 
βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας 
και θα πρέπει να είναι  σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα,  η 
έκδοση πρόσκλησης για την εν λόγω δράση προβλέπεται για το 4ο εξάμηνο 2016.

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 06/2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης 08/2015
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015
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Άξονας  Προτεραιότητας  3:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  – 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 4/ Στήριξη  της  μετάβασης  προς  μια  οικονομία  χαμηλών  
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

5/ Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της  
πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων

6/ Διατήρηση  και  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Ταμείο ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες

Τ.04.1, Τ.06.1, Τ.06.2

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 58.125.000€

% Κοινοτικής συμμετοχής 80%

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

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 3

Κατηγορία Δείκτης ή Μονάδα Ορόσημο για το 2018
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περιφέρειας

Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης

βασικό
στάδιο

υλοποίησης

μέτρησης κατά
περίπτωση Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Μετάβαση CO09 Αειφόρος 
Τουρισμός: 
Αύξηση του 
αναμενόμενου 
αριθμού 
επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες 
τοποθεσίες 
πολιτιστικής 
και φυσικής 
κληρονομιάς 
και πόλους 
έλξης 
επισκεπτών

Επισκέψεις
/έτος

6.000

Μετάβαση CO18 Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται 
από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες
ύδρευσης

Άτομα 4.000

Μετάβαση F100 Ποσό 
πιστοποιημένω
ν δαπανώ

EURO 16.250.000

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

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων.

- Έκδοση προσκλήσεων και αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων. 

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

- Κατάρτιση  του  αρμόδιου  προσωπικού  της  ΕΥΔ  και  υποστήριξη  των  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 5 – Επενδυτική Προτεραιότητα 5.α
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της  

πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων

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

Σύνδεση  με  θεματικές 
αιρεσιμότητες

Ειδικοί στόχοι 3.2.1:  Βελτίωση  και  διεύρυνση  της  προστασίας  του  
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πληθυσμού της Περιφέρειας και της περιουσίας του από  
φυσικές καταστροφές

Δείκτες αποτελέσματος Τ2417 /  Πληθυσμός  που  επωφελείται  από  μέτρα  
διαχείρισης κινδύνων   

Αναφορικά με την επενδυτική προτεραιότητα 5α, στις προτεινόμενες δράσεις έχει ληφθεί 
υπόψη  ο  εθνικός  σχεδιασμός  που  αφορά  στην  προστασία  από  τις  πλημμύρες  και  τις 
πυρκαγιές και θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες κατευθύνσεις.
Σε σχέση με τις πλημμύρες και σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, έχει ολοκληρωθεί η 
προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων 
του ΥΠΕΚΑ, που περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. 

Δράση  5.α.1:  Ορθολογικός  και  αποτελεσματικός  σχεδιασμός  και  δράσεις 
προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς 
και των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση

 Άλλο 

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των 
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των 
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant)

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 
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 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Περιλαμβάνονται  έργα  υποδομών  για  την  προστασία  των  ακτών  και  εδαφών,  από  τη 
διάβρωση.
Κατά την επιλογή των δράσεων / έργων που θα χρηματοδοτούνται από την επενδυτική 
προτεραιότητα 5α,  ένα από τα κριτήρια  επιλογής τους θα είναι  η  συμμόρφωση με  την 
Εθνική Στρατηγική για τις πλημμύρες, να είναι συναφή και σχετικά με τα αντίστοιχα έργα 
που  προβλέπονται  στα  Σχέδια  Διαχείρισης  των  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  για  την 
Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  να  είναι  σε συνάφεια  με  τον  εθνικό  και  περιφερειακό 
σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή  και να λαμβάνεται υπόψη η οδηγία 
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.

Η  δράση  εμφανίζει  συνέργεια  με  δράσεις  που  περιλαμβάνονται  στο  Ε.Π.  «Υποδομές 
Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»  (συγχρηματοδότηση  Ε.Τ.Π.Α.)  και  στο  Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (συγχρηματοδότηση Ε.Κ.Τ.)

Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Οι πολίτες της Περιφέρειας.

Δείκτες εκροής
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν την δράση

Κωδικός 
δείκτη

Δείκτης
Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση)

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Τ2460

Πληθυσμός 
που 
ωφελείται 
από μέτρα 
προστασίας 
των ακτών

Άτομα   Μετάβαση    15.000,00 ΟΧΙ ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον Πίνακα που  ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης

Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 3.500.000
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    Δημόσια Δαπάνη (β) 3.500.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.800.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 700.000

      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
Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ΟΤΑ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον  παρακάτω  Πίνακα  αναφέρονται  οι  ενέργειες  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης / προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για τη συγκεκριμένη δράση. 

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης Με την υποβολή
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6.β
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διατήρηση  και  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  

προαγωγή της αποδοτικής χρήσης 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

Τ.06.1

Ειδικοί στόχοι 3.4.1: Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος

Δείκτες αποτελέσματος T2420 /  Πληθυσμός  που  εξυπηρετείται  από βελτιωμένη  
παροχή νερού   

Τ2461 /  Υδατικά  συστήματα  με  καλή  κατάσταση  σε  
τουλάχιστον μια από τις κατηγορίες (οικολογική,  χημική,  
ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ  
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Δράση 6.β.1: Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση

 Άλλο 

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των 
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των 
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant)

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 

 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.06.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Στην δράση περιλαμβάνονται  παρεμβάσεις  / έργα εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού 
νερού για ανθρώπινη κατανάλωση,  τα οποία συνάδουν με τις  κατευθύνσεις  του ΣΔΛΑΠ 
υδατικών  διαμερισμάτων  που  αφορούν  στη  Περιφέρεια.  Αφορούν  σε  αξιοποίηση  / 
συγκέντρωση  επιφανειακών  ή  υπογείων  υδάτων,  έργα  εξωτερικού  υδραγωγείου 
(δεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς, αντλιοστάσια κ.α.) .
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Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει και ένα εμπροσθοβαρές τμηματοποιημένο έργο των Π.Π. 
2007-2013 και της Π.Π. 2014-2020 (σύμφωνα με το από 13/03/2015 σχέδιο εξυγίανσης) σε 
δυο διακριτές φάσεις (phasing),  το οποίο  αφορά την Υδροδότηση του Δήμου Άργους – 
Μυκηνών από τις  πηγές Λέρνης.
Σε ότι αφορά στο έργο phasing , η διακριτή φάση που θα περιληφθεί στην εν λόγω δράση, 
θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  τους  ειδικούς  κανόνες  που  αναφέρονται  στις 
Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-
2013 (Απόφαση C (2013) 1573 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Θα επιλεγούν πράξεις που πληρούν τα εξής κριτήρια:
• Συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και αρχές της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα και  

των λοιπών Οδηγιών που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων.
• Συμμόρφωση με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που αφορούν 

στη Περιφέρεια και την προστασία ευαίσθητων υδατικών συστημάτων.
• Συμβολή  στην  επίτευξη  του  στόχου  για  προσβασιμότητα  σε  επαρκές  και  καλής 

ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.

Για  την  υλοποίηση  της  δράσης  θα  εκδοθούν  ενδεχομένως  περισσότερες  της  μίας 
προσκλήσεις,  ανάλογα  με  τον  δυνητικό  δικαιούχο,  όπως  προσδιορίζονται  παρακάτω  οι 
δυνητικοί  δικαιούχοι. 

Υπάρχει  συνέργεια  και  συμπληρωματικότητα  με  το  Ε.Π.  «Υποδομές  Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον ειδικό στόχο «Βελτίωση της Ποιότητας και της 
Επάρκειας των Υδατικών Πόρων» .    

Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας.

Δείκτες εκροής
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν την δράση

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   Μετάβαση    13.000,00 ΝΑΙ ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον Πίνακα που  ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης

Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 15.000.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 15.000.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.000.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 12.000.000

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα

9.500.000
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      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα

3.700.000

      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
ΟΤΑ, Περιφέρεια και φορείς τους

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον  παρακάτω  Πίνακα  αναφέρονται  οι  ενέργειες  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης / προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για τη συγκεκριμένη δράση. 

Η εκτιμώμενη ημερομηνία για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας Τ.06.1 είναι η 30/04/2016.

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας 30/04/2016
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση  6.β.2:  Συμπληρωματικά  έργα  ολοκλήρωσης  των  υποδομών  για  τη 
βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και 
σε τουριστικές περιοχές

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση

 Άλλο 

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των 
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των 
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.
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Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant)

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 

 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Οι παρεμβάσεις  που περιλαμβάνονται στην εν λόγω δράση αφορούν την ολοκλήρωση / 
συμπλήρωση των αναγκαίων υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων   σε οικισμούς Γ’  
κατηγορίας  (σύμφωνα  με  την  Οδηγία  91/271)  της  Περιφέρειας,  Παράλληλα 
περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (σε συνάθροιση), 
των οποίων τα λύματα επηρεάζουν περιβαλλοντικά, οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της 
Περιφέρειας και προσβάλουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Θα επιλεγούν πράξεις που πληρούν τα εξής κριτήρια:
• Συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και αρχές της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα και  

των λοιπών Οδηγιών που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων.
• Συμμόρφωση με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που αφορούν 

στη Περιφέρεια και την προστασία ευαίσθητων υδατικών συστημάτων.

Υπάρχει  συνέργεια  και  συμπληρωματικότητα  με  το  Ε.Π.  «Υποδομές  Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον ειδικό στόχο (29) «Βελτίωση της συλλογής και 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της 
Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)». 

Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας.

Δείκτες εκροής
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν την δράση

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 

Άτομα   Μετάβαση    13.000,00 ΝΑΙ ΟΧΙ
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από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
δρευσης

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον Πίνακα που  ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης

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

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα

2.500.000

      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
ΔΕΥΑ, Δήμοι

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

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6.γ
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διατήρηση  και  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  

προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα Διατήρηση,  προστασία,  προώθηση  και  ανάπτυξη  της  
φυσικής και πολιτιστικής  κληρονομιάς
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Σύνδεση  με  θεματικές 
αιρεσιμότητες

Ειδικοί στόχοι 3.5.1: Βελτίωση του βαθμού προστασίας και ανάδειξης της  
πολιτιστικής  κληρονομιάς,  για  αύξηση  της  
επισκεψιμότητας 

3.5.2: Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς  
ως πόλου έλξης επισκεπτών

Δείκτες αποτελέσματος T2421 / Επισκέψεις σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους

   

Δράση 6.γ.1: Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση

 Άλλο 

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των 
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των 
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant)

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 

 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ
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 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις αναβάθμισης και αποκατάστασης των χώρων πολιτιστικής 
κληρονομιάς,  ενίσχυση  της  λειτουργικότητάς  τους  (χώροι  στάθμευσης,  δημιουργία  / 
επέκταση  επισκέψιμων  χώρων),  χώροι  προβολής  πολιτιστικού  αποθέματος,  δράσεις 
δικτύωσης  και  σύνδεσής  τους  με  τον  τουρισμό,  δράσεις  προβολής  των  πόρων 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ΤΠΕ, για δράσεις σύγχρονου πολιτισμού, δράσεις 
δικτύωσης πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο ενιαίας προβολής του πολιτιστικού πλούτου, 
κ.α.  Σε  όλες  αυτές  τις  δράσεις  θα  εξασφαλίζεται  η  προσβασιμότητα  των  ΑμεΑ,  ενώ 
κυρίαρχο στοιχείο θα είναι η προστασία του περιβάλλοντος.
Η διασύνδεση και συνέργεια της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς για δημιουργία 
υψηλού τουριστικού προϊόντος, θα επιτυγχάνεται με τη δημιουργία δικτύων και διαδρομών 
πολιτιστικών πόρων.

Αναγκαία προϋπόθεση επιλογής έργων / παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης 
είναι τα έργα πολιτισμού να είναι μικρής κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές στον τομέα 
αυτόν θα θεωρείται μικρής κλίμακας, αν το συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 
5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση 
έργων υποδομής που θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972 για προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς από την UNESCO.

Επιπρόσθετα  η  διατήρηση,  προστασία,  προώθηση  και  ανάπτυξη  της  πολιτιστικής 
κληρονομιάς  μπορεί  να  λάβει  τη  μορφή  μιας  ολοκληρωμένης  παρέμβασης, 
συμπεριλαμβάνοντας  συμπληρωματικές  μεταξύ  τους  δράσεις  που  συμβάλλουν  στην 
επίτευξη του στόχου της επενδυτικής προτεραιότητας. Αυτή η ολοκληρωμένη παρέμβαση 
μπορεί να περιλαμβάνει πολλές μικρής κλίμακας υποδομές ή ακόμη και να συνιστά ένα 
μεγάλο έργο.
Όταν το συνολικό κόστος όλων των μικρής κλίμακας έργων υποδομής αθροιζόμενων σε μια 
ενιαία  ολοκληρωμένη  παρέμβαση,  υπερβαίνει  τα  όρια  που  αναφέρονται  παραπάνω,  η 
παρέμβαση  θα  πρέπει  να  καταδεικνύει  σαφώς  τη  θετική  επίπτωση  στην  αναπτυξιακή 
δυναμική της Περιφέρειας, καθώς και τον πρόσθετο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη 
και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Βασικοί  Ωφελούμενοι  /  Ομάδες  Στόχου:  Ο  πληθυσμός  και  οι  επισκέπτες  της 
Περιφέρειας.

Δείκτες εκροής
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν την δράση

Κωδικός 
δείκτη

Δείκτης
Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση)

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

CO09 Αειφόρος 
Τουρισμός: 
Αύξηση του 
αναμενόμενου 
Αριθμού 
επισκέψεων 
σε 
ενισχυόμενες 
τοποθεσίες 
πολιτιστικής 
και φυσικής 

Επισκέψεις/έτος   Μετάβαση    30.000,00 ΝΑΙ ΟΧΙ
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κληρονομιάς 
και πόλους 
έλξης 
επισκεπτών

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον Πίνακα που  ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης

Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 1.000.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.000.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 800.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 200.000

      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
Υπηρεσίες της Περιφέρειας, Δήμοι, Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού 

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

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015
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Άξονας  Προτεραιότητας  4:  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  –  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  – 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 7/ Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των  
σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων

Ταμείο ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες

Τ.07.1, Τ.07.3

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 73.261.250,00

% Κοινοτικής συμμετοχής 80%

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

Πίνακας  Πλαισίου επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας  4

Κατηγορία 
περιφέρειας

Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης

Δείκτης ή 
βασικό
στάδιο

υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης 

κατά
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Μετάβαση CO13 Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος
νέων οδών

χλμ. 7.00

Μετάβαση CO14 Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασ
μένων ή 
αναβαθμισμένω
ν οδών

χλμ. 9.00

Μετάβαση F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών

EURO 73.261.250,00
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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, ενδεικτικά, μεταξύ 
άλλων είναι οι ακόλουθες:

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων.

- Έκδοση προσκλήσεων και αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων. 

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

- Κατάρτιση  του  αρμόδιου  προσωπικού  της  ΕΥΔ  και  υποστήριξη  των  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 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7.β
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προαγωγή  των  βιώσιμων  μεταφορών  και  εξάλειψη  των  

σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων

Επενδυτική προτεραιότητα 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, Τ.07.3

Ειδικοί στόχοι 4.1.1:  Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών,  πολιτιστικών  
και παραγωγικών περιοχών της Περιφέρειας με το κύριο  
οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες

Δείκτες αποτελέσματος T2423 / Χρονοαπόσταση   

Δράση  7.β.1:  Λειτουργική  αναβάθμιση  ενδοπεριφερειακών  συνδέσεων  της 
Περιφέρειας

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση

  Δημόσιο έργο

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των 
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 
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31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των 
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant)

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 

 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.07.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Οι αυτοδεσμεύσεις είναι οι ακόλουθες:

• Για την ένταξη αντίστοιχων έργων στο Πρόγραμμα στο 
πλαίσιο αυτού του Άξονα Προτεραιότητας, όλα τα προς 
ένταξη έργα να είναι συναφή με την εθνική στρατηγική 
μεταφορών και το ΣΠΕΜ.

• Αν ένα έργο διέρχεται  μέσα  από μια  περιοχή Nαtura 
2000,  να λαμβάνονται  τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
αποφευχθεί  η  οποιαδήποτε  αρνητική  επίπτωση  ή  σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, να μειωθεί η 
αρνητική  επίπτωση  με  μέτρα  αποκατάστασης  / 
αναμόρφωσης  ή  αποζημίωσης  που  θα  πρέπει  να 
προβλέπονται.

Περιγραφή δράσης
Προβλέπεται η λειτουργική αναβάθμιση – βελτίωση - εκσυγχρονισμός σημαντικών οδικών 
αξόνων του οδικού δικτύου  της Περιφέρειας προκειμένου να συνδεθούν οι  εσωτερικές 
παραγωγικές και τουριστικές ζώνες της Περιφέρειας με τα ΔΕΔ – Μ.
Αυτό  θα  επιτευχθεί  με  εμπροσθοβαρή  τμηματοποιημένα  και  μεταφερόμενα  έργα  που 
αφορούν σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό τμημάτων του εν λόγω οδικού δικτύου (όπως 
είναι η  βελτίωση των γεωμετρικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή 
κόμβων, γέφυρες, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμό κ.α.). .

Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει εμπροσθοβαρή / τμηματοποιημένα έργα σε δυο διακριτές 
φάσεις  (phasing),  των  Π.Π.  2007-2013  και  της  Π.Π.  2014-2020  (σύμφωνα  με  το  από 
13/03/2015 σχέδιο εξυγίανσης), καθώς και μεταφερόμενα έργα από την Π.Π. 2007-2013, 
που μέσω της δράσης θα χρηματοδοτηθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού τους 
αντικειμένου. Τα έργα αυτά ανήκουν στο χαρακτηρισμένο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της 
Χώρας και συνδέονται όλα με τα ΔΕΔ – Μ. 
Τα έργα phasing είναι τα ακόλουθα:
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• ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΟΔΟΣ  ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ  -  ΚΟΡΩΝΗ,  Τμήμα  Γέφυρα  Τζάνε  -  Έξοδος 

Καλαμακίου (ανήκει στο χαρακτηρισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο). 
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ – ΠΥΡΙ (ανήκει 

στο χαρακτηρισμένο εθνικό οδικό δίκτυο).
• ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ  ΔΡΟΜΟΣ  ΣΚΟΥΡΑ-ΓΕΡΑΚΙ  (ανήκει  στο  χαρακτηρισμένο  επαρχιακό 

οδικό δίκτυο).
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ  -  ΚΟΥΜΠΙΛΑ  ΤΗΣ  ΟΔΟΥ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ  – 

ΑΣΤΡΟΣ (ανήκει στο χαρακτηρισμένο εθνικό οδικό δίκτυο).

Σε ότι αφορά στα έργα phasing , η διακριτή φάση που θα περιληφθεί στην εν λόγω δράση, 
θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  τους  ειδικούς  κανόνες  που  αναφέρονται  στις 
Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-
2013 (Απόφαση C (2013) 1573 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Για  την  υλοποίηση  της  δράσης  θα  εκδοθούν  ενδεχομένως  περισσότερες  της  μίας 
προσκλήσεις,  ανάλογα  με  τον  δυνητικό  δικαιούχο,  όπως  προσδιορίζονται  παρακάτω  οι 
δυνητικοί  δικαιούχοι. 

Η  δράση  παρουσιάζει  συνέργια  με  το  Ε.Π.  «Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και 
Αειφόρος Ανάπτυξη».

Βασικοί  Ωφελούμενοι  /  Ομάδες  Στόχου:  οι  επιχειρήσεις,  οι  τουρίστες  /  επισκέπτες,  οι 
αγρότες και ο πληθυσμός της  Περιφέρειας, οι ΜΜΕ, οι τουρίστες / επισκέπτες, οι αγρότες 
και ο πληθυσμός της Περιφέρειας.

Δείκτες εκροής
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες  εκροών που αφορούν την δράση.

Κωδικός 
δείκτη

Δείκτης
Μονάδα 
μέτρησης

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση)

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

CO13
Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
νέων οδών

χλμ. Μετάβαση    28.00 ΝΑΙ ΟΧΙ

CO14

Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμ 
ένων ή 
αναβαθμισμένων 
οδών

χλμ. Μετάβαση    32.00 ΝΑΙ ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον Πίνακα που ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  της δράσης.

Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας

Συνολικό Κόστος (α) 37.000.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 37.000.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 29.600.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 7.400.000

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα

29.000.000

      εκ της οποίας για 29.000.000
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τμηματοποιημένα έργα

      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
Υπηρεσίες της Περιφέρειας, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον  παρακάτω  Πίνακα  αναφέρονται  οι  ενέργειες  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης / προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για τη συγκεκριμένη δράση.

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας εκπληρώθηκε
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης Με την υποβολή
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση 7.β.3: Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και 
περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση

 Άλλο 

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των 
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των 
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant)
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 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 

 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.07.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Οι  αυτοδεσμεύσεις  σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

• Για την ένταξη αντίστοιχων έργων στο Πρόγραμμα στο 
πλαίσιο αυτού του Άξονα Προτεραιότητας, όλα τα προς 
ένταξη έργα να είναι συναφή με την εθνική στρατηγική 
μεταφορών και το ΣΠΕΜ.

• Αν ένα έργο διέρχεται  μέσα  από μια  περιοχή Nαtura 
2000,  να λαμβάνονται  τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
αποφευχθεί  η  οποιαδήποτε  αρνητική  επίπτωση  ή  σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, να μειωθεί η 
αρνητική  επίπτωση  με  μέτρα  αποκατάστασης  / 
αναμόρφωσης  ή  αποζημίωσης  που  θα  πρέπει  να 
προβλέπονται.

Περιγραφή δράσης
Προβλέπεται  η  βελτίωση  /  αναβάθμιση  των  επικίνδυνων  σημείων  του  εθνικού  και 
περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας. Αυτό θα επιτευχθεί με παρεμβάσεις που 
αφορούν σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό τμημάτων του εν λόγω οδικού δικτύου (όπως 
είναι η  βελτίωση των γεωμετρικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή 
κόμβων, γέφυρες, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμό κ.α.). 
Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει και ένα εμπροσθοβαρές / τμηματοποιημένο έργο σε δυο 
διακριτές φάσεις (phasing), των Π.Π. 2007-2013 και της Π.Π. 2014-2020 (σύμφωνα με το 
από 13/03/2015 σχέδιο εξυγίανσης),  καθώς και μεταφερόμενα έργα από την Π.Π. 2007-
2013, που μέσω της δράσης θα χρηματοδοτηθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού 
τους  αντικειμένου.  Τα  έργα  αυτά  ανήκουν  στο  χαρακτηρισμένο  επαρχιακό  δίκτυο  της 
Χώρας και συνδέονται όλα με τα ΔΕΔ – Μ. 
Το έργο phasing είναι το ακόλουθο:

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ανήκει στο 
χαρακτηρισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο) 

Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Οι τουρίστες / επισκέπτες και ο πληθυσμός της 
Περιφέρειας.
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Δείκτες εκροής
Πίνακας 1: 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

CO13
Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
νέων οδών

χλμ.
Μετάβασ

η
   28.00 ΝΑΙ ΟΧΙ

CO14

Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμ 
ένων ή 
αναβαθμισμένων 
οδών

χλμ.
Μετάβασ

η
   32.00 ΝΑΙ ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 13.000.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 13.000.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 10.400.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 2.600.000

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα

5.150.000

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα

5.150.000

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 
      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ
    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι.
Υπηρεσίες της Περιφέρειας

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

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας εκπληρώθηκε
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης Με την υποβολή
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015
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Άξονας Προτεραιότητας 5:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ / ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

Ταμείο ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 3.617.840€

% Κοινοτικής συμμετοχής 80%

Δράση  5.1:  Συμπληρωματικά  /  εξειδικευμένα  συστήματα  και  Εργαλεία 
Οργάνωσης της Διαχείρισης

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: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ
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 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Περιλαμβάνονται δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων 
υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά 
ή/και  ανάπτυξη  λογισμικού,  ανάπτυξη  και  διάχυση  μεθόδων  οργάνωσης,  προμήθεια  / 
ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών, κλπ.
Οι  προβλεπόμενες  ενέργειες  και  δαπάνες  ενδέχεται  να  είναι  απαραίτητες  για  την 
εξυπηρέτηση  ειδικών  αναγκών  αποτελεσματικής  υλοποίησης,  παρακολούθησης  και 
διαχείρισης  των  παρεμβάσεων  ΠΕΠ,  πέραν  εκείνων  που  καλύπτονται  κεντρικά  από  τον 
αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» για όλα τα ΕΠ. 
Οι  προτεινόμενες  πράξεις  θα  υποβάλλονται  στο  πλαίσιο  εγκεκριμένου  Προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας. 

Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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) 800.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 800.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 640.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 160.000

      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
ΕΥΔ  ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση 5.2: Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

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: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει:

• Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους 
παρεμβάσεών  του  που  απευθύνονται  τόσο  σε  ενδιαφερόμενους  φορείς 
(Περιφερειακές,  τοπικές  και  λοιπές  δημόσιες  αρχές,  κοινωνικοί  και  οικονομικοί 
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εταίροι,  επαγγελματικές  οργανώσεις,  μη  κυβερνητικές  οργανώσεις,  οργανώσεις 
ΑμεΑ κλπ).

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

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

• Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.

Οι  προτεινόμενες  πράξεις  θα  υποβάλλονται  στο  πλαίσιο  εγκεκριμένου  Προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας. 

Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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

1
Αριθμός 

Επικοινωνιακών 
Σχεδίων Δράσης

Αριθμός 2,00 OXI OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 749.571

    Δημόσια Δαπάνη (β) 749.571

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 599.657

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 149.914

      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
ΕΥΔ  ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

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

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση 5.3: Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες

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: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Εκπόνηση  των  αξιολογήσεων  που  προβλέπονται  από  τον  Κανονισμό  (ΕΕ) 
1303/2013 και το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ.

• 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 του ΠΕΠ.

• Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά 
περίπτωση δύναται να απαιτηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠ.
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• Εκπόνηση  στρατηγικών  και  προπαρασκευαστικών  μελετών  και 

εμπειρογνωμοσυνών σε εξειδικευμένα θέματα. 
• Εκπόνηση  εξειδικευμένων  μελετών  και  εμπειρογνωμοσυνών  και  ανάπτυξη 

δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 (υποστήριξη της λειτουργίας 
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Καινοτομίας  και  Επιχειρηματικότητας  ή  άλλης 
σχετικής  δομής,  τεχνολογικές  πλατφόρμες,  δράσεις  ενημέρωσης  για  την 
χρηματοδότηση  δραστηριοτήτων  Ε&ΤΑ  από  πόρους  εκτός  Ελλάδας,  δράσεις 
υποστήριξης  ενεργειών  δικτύωσης  και  εξεύρεσης  εταίρων,  δράσεις  διάχυσης 
καλών πρακτικών σε τομείς προτεραιότητας μέσω ενημέρωσης και επιδεικτικών 
προγραμμάτων κλπ). 

Οι  προτεινόμενες  πράξεις  θα  υποβάλλονται  στο  πλαίσιο  εγκεκριμένου  Προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας. 

Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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

2

Μελέτες, 
εμπειρογνωμοσύνες, 

έρευνες, 
αξιολογήσεις

Αριθμός 20,00 OXI OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 562.178

    Δημόσια Δαπάνη (β) 562.178

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 449.742

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 112.436

      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
ΕΥΔ  ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

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

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση 5.4: Τεχνικοί Σύμβουλοι

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: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η  συγκεκριμένη  δράση  περιλαμβάνει  την  εξασφάλιση  εξωτερικών  συμβουλευτικών 
υπηρεσιών  και  Συμβούλων  Τεχνικής  Υποστήριξης  σε  εξειδικευμένα  θέματα  για  την 
βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  και  ποιότητας  υλοποίησης  του  Προγράμματος. 
Ειδικότερα αφορά στην συμβουλευτική – τεχνική – διοικητική υποστήριξη σε εξειδικευμένα 
θέματα  σχετικά  με  την  προετοιμασία,  εξειδίκευση,  προγραμματισμό,  διαχείριση, 
υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος. 

Οι  προτεινόμενες  πράξεις  θα  υποβάλλονται  στο  πλαίσιο  εγκεκριμένου  Προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας. 
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Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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

4 Τεχνικοί Σύμβουλοι Αριθμός      25,00 OXI OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 1.006.091

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.006.091

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 804.873

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 201.218

      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
ΕΥΔ  ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

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

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση 5.5: Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση

 Άλλο 

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

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant)

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 

 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Περιλαμβάνονται δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων 
του ΠΕΠ, όπως αυτές απορρέουν ως αποτέλεσμα αναγκών ή/και των σχετικών μελετών / 
αξιολογήσεων  που  προβλέπονται  στο  πλαίσιο  του  Ειδικού  Στόχου  3  του  ΕΠ  «Τεχνική 
Βοήθεια  2014-20»  και  που  δεν  καλύπτονται  από  το  Πρόγραμμα  εκείνο,  ή  ειδικότερες 
δράσεις  για  την  ενίσχυση  των  δικαιούχων  του  ΠΕΠ,  όπως  αυτές  ενδεχομένως  θα 
αναδειχθούν  κατά  το  στάδιο  της  υλοποίησης.  Οι  δράσεις  ενίσχυσης  της  διαχειριστικής 
επάρκειας των δικαιούχων θα διαμορφώνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του 
φορέα, τις ειδικές του ανάγκες και την φύση και το μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων 
που υλοποιεί ή διαχειρίζεται.
Στο  πλαίσιο  αυτό  μπορούν  να  περιληφθούν  (σε  περιορισμένο  βαθμό  και  λαμβάνοντας 
πάντα υπόψη τις συνολικές χρηματοδοτικές δυνατότητες της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΕΠ) 
και  λειτουργικές  δαπάνες  (λειτουργικά,  υλικοτεχνικός  εξοπλισμός  κλπ.)  των  εν  λόγω 
φορέων  ή  μελέτες  μεμονωμένων  έργων  των  φορέων  αυτών,  οι  οποίες,  δεν  θα 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20».

Οι  προτεινόμενες  πράξεις  θα  υποβάλλονται  στο  πλαίσιο  εγκεκριμένου  Προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας. 
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Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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

3
Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

Αριθμός 20,00 OXI OXI

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

      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
Δικαιούχοι πράξεων του Προγράμματος.

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

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση 5.6: Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση
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 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: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Περιλαμβάνονται δράσεις νομικής,  τεχνικής ή/και επιστημονικής υποστήριξης της ΔΑ και 
άλλων αρμόδιων φορέων για την επίλυση προβλημάτων καταγγελιών και ελέγχου.
Οι  προτεινόμενες  πράξεις  θα  υποβάλλονται  στο  πλαίσιο  εγκεκριμένου  Προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας. 

Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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) 200.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 200.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 160.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 40.000

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα

0
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      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
ΕΥΔ  ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

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

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015
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Άξονας Προτεραιότητας 6:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ / ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

Ταμείο EKT

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 1.248.249€

% Κοινοτικής συμμετοχής 80%

Δράση  6.1:  Συμπληρωματικά  /  εξειδικευμένα  συστήματα  και  Εργαλεία 
Οργάνωσης της Διαχείρισης

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: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Περιλαμβάνονται δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων 
υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά 
ή/και  ανάπτυξη  λογισμικού,  ανάπτυξη  και  διάχυση  μεθόδων  οργάνωσης,  προμήθεια  / 
ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. Οι προβλεπόμενες ενέργειες και δαπάνες ενδέχεται να 
είναι  απαραίτητες  για  την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής  υλοποίησης, 
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παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΠΕΠ, πέραν εκείνων που καλύπτονται 
κεντρικά από τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» για όλα τα ΕΠ.

Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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) 100.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 100.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 80.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 20.000

      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
ΕΥΔ  ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

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

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση 6.2: Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 
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 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: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει:

• Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους 
παρεμβάσεών  του  που  απευθύνονται  τόσο  σε  ενδιαφερόμενους  φορείς 
(Περιφερειακές,  τοπικές  και  λοιπές  δημόσιες  αρχές,  κοινωνικοί  και  οικονομικοί 
εταίροι,  επαγγελματικές  οργανώσεις,  μη  κυβερνητικές  οργανώσεις,  οργανώσεις 
ΑμεΑ κλπ).

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

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

• Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.

Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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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(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1
Αριθμός 

Επικοινωνιακών 
Σχεδίων Δράσης

Αριθμός Μετάβαση 1,00 OXI OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 388.169

    Δημόσια Δαπάνη (β) 388.169

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 310.535

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 77.634

      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
ΕΥΔ  ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

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

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση 6.3: Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες

Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση
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 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: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Εκπόνηση  των  αξιολογήσεων  που  προβλέπονται  από  τον  Κανονισμό  (ΕΕ) 
1303/2013 και το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ.

• 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 του ΠΕΠ.

•  Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά 
περίπτωση δύναται να απαιτηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠ.

• Εκπόνηση  στρατηγικών  και  προπαρασκευαστικών  μελετών  και 
εμπειρογνωμοσυνών σε εξειδικευμένα θέματα.

• Εκπόνηση  εξειδικευμένων  μελετών  και  εμπειρογνωμοσυνών  και  ανάπτυξη 
δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 (υποστήριξη της λειτουργίας 
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Καινοτομίας  και  Επιχειρηματικότητας  ή  άλλης 
σχετικής  δομής,  τεχνολογικές  πλατφόρμες,  δράσεις  ενημέρωσης  για  την 
χρηματοδότηση  δραστηριοτήτων  Ε&ΤΑ  από  πόρους  εκτός  Ελλάδας,  δράσεις 
υποστήριξης  ενεργειών  δικτύωσης  και  εξεύρεσης  εταίρων,  δράσεις  διάχυσης 
καλών πρακτικών σε τομείς προτεραιότητας μέσω ενημέρωσης και επιδεικτικών 
προγραμμάτων κλπ).

Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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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(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

2

Μελέτες, 
εμπειρογνωμοσύνες, 

έρευνες, 
αξιολογήσεις

Αριθμός 5,00 OXI OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 207.024

    Δημόσια Δαπάνη (β) 207.024

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 165.619

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 41.405

      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
ΕΥΔ  ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

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

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση 6.4: Τεχνικοί Σύμβουλοι

Χαρακτηρισμός δράσης

 Εμπροσθοβαρής

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο

 Κρατική ενίσχυση

 Άλλο 

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

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant)

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

 ΒΑΑ 

 ΟΧΕ 

 ΤΑΠΤΟΚ

 Άλλο: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η  συγκεκριμένη  δράση  περιλαμβάνει  την  εξασφάλιση  εξωτερικών  συμβουλευτικών 
υπηρεσιών  και  Συμβούλων  Τεχνικής  Υποστήριξης  σε  εξειδικευμένα  θέματα  για  την 
βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  και  ποιότητας  υλοποίησης  του  Προγράμματος. 
Ειδικότερα αφορά στην συμβουλευτική – τεχνική – διοικητική υποστήριξη σε εξειδικευμένα 
θέματα  σχετικά  με  την  προετοιμασία,  εξειδίκευση,  προγραμματισμό,  διαχείριση, 
υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος. 

Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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

4 Τεχνικοί Σύμβουλοι Αριθμός 8 OXI OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 403.056

    Δημόσια Δαπάνη (β) 403.056

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 322.445

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 80.611

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα

0

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα

0
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      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
ΕΥΔ  ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

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

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση 6.5: Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων

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: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες
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Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Περιλαμβάνονται δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων / 
ΕΦΔ  του  ΠΕΠ,  όπως  αυτές  απορρέουν  ως  αποτέλεσμα  αναγκών  ή/και  των  σχετικών 
μελετών  /  αξιολογήσεων  που  προβλέπονται  στο  πλαίσιο  του  Ειδικού  Στόχου  3  του  ΕΠ 
«Τεχνική  Βοήθεια  2014-20»  και  που  δεν  καλύπτονται  από  το  Πρόγραμμα  εκείνο,  ή 
ειδικότερες δράσεις για την ενίσχυση των δικαιούχων του ΠΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως 
θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης. Οι δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής 
επάρκειας των δικαιούχων θα διαμορφώνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του 
φορέα, τις ειδικές του ανάγκες και την φύση και το μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων 
που υλοποιεί ή διαχειρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να περιληφθούν (σε περιορισμένο 
βαθμό  και  λαμβάνοντας  πάντα  υπόψη  τις  συνολικές  χρηματοδοτικές  δυνατότητες  της 
Τεχνικής  Βοήθειας  του  ΠΕΠ)  και  λειτουργικές  δαπάνες  (λειτουργικά,  υλικοτεχνικός 
εξοπλισμός κλπ.) των εν λόγω φορέων ή μελέτες μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών, 
οι οποίες, δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20».

Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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

3
Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται

Αριθμός 10,00 OXI OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 100.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 100.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 80.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 20.000

      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
Δικαιούχοι ενταγμένων πράξεων στο Πρόγραμμα.
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

Δράση 6.6: Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου 

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: 

Συνεισφορά  δράσης  στο 
πλαίσιο επίδοσης

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα

 Περισσότερο ανεπτυγμένες

 Σε μετάβαση

 Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ

 ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Περιλαμβάνονται δράσεις νομικής,  τεχνικής ή/και επιστημονικής υποστήριξης της ΔΑ και 
άλλων αρμόδιων φορέων για την επίλυση προβλημάτων καταγγελιών και ελέγχου.
Οι  προτεινόμενες  πράξεις  θα  υποβάλλονται  στο  πλαίσιο  εγκεκριμένου  Προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας. 
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Δείκτες εκροής
Πίνακας: 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) 50.000

    Δημόσια Δαπάνη (β) 50.000

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 40.000

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 10.000

      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
ΕΥΔ  ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

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

Ενέργεια Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας -
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 06/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο 2015

78



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

Πίνακας: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Κωδ. 
ΑΠ 
(1)

ΔΔ
 (2)

Κωδ. 
ΘΣ 
(3)

ΔΔ
 (4)

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

(5)

ΔΔ
 (6)

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7)

ΔΔ 
(8)

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9)

ΔΔ 
(10)

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11)

Κωδ.
 πεδίου 

παρέμβασης 
(12)

ΔΔ
(13)

1 41.000.000 1 6.000.000 1.β 4.125.000 1.2.1 4.125.000 1.β.1 625.000 Μετάβαση 62 625.000

Κωδ. 
ΑΠ 
(1)

ΔΔ (2) Κωδ. 
ΘΣ 
(3)

ΔΔ
 (4)

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

(5)

ΔΔ (6) Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7)

ΔΔ (8) Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9)

ΔΔ 
(10)

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11)

Κωδ.
 πεδίου 

παρέμβαση
ς 

(12)

ΔΔ        
 (13)

2Α 68.090.000 9 62.915.394

9.i 7.500.000 2.A3.1 7.500.000 9.i.3 3.000.000 Μετάβαση 109, 111 3.000.000

9.iii 3.750.000 2.A5.1 3.750.000

9.iii.2 150.000 Μετάβαση 111 150.000

9.iii.3 600.000 Μετάβαση 111 600.000

9.iii.4 500.000 Μετάβαση 111 500.000
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Κωδ. 
ΑΠ
 (1)

ΔΔ (2) Κωδ. 
ΘΣ 
(3)

ΔΔ (4)

(ΕΤΠΑ)

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

(5)

ΔΔ (6) Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7)

ΔΔ (8) Κωδ. 
Δράσης

/ 
πρόσκλ
ησης 

(9)

ΔΔ
 (10)

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11)

Κωδ.
 πεδίου 

παρέμβα
σης 
(12)

ΔΔ     
(13)

2Β 25.000.000
9 10.000.000 9.α 4.375.000 2Β1.1 4.375.000

9.α.2 3.875.000 Μετάβαση 53 3.875.000

9.α.3 500.000 Μετάβαση 55 500.000

10 15.000.000 10 15.000.000 2Β5.1 15.000.000 10.1 8.000.000 Μετάβαση 51, 52 8.000.000

Κωδ.
 ΑΠ
 (1)

ΔΔ 
(2)

Κωδ. ΘΣ 
(3)

ΔΔ 
(4)

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

(5)

ΔΔ
 (6)

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7)

ΔΔ 
(8)

Κωδ. 
Δράσης/ 
πρόσκλ

ησης
 (9)

ΔΔ 
(10)

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11)

Κωδ.
 Πεδίου

 Παρέμβασης
 (12)

ΔΔ 
(13)

3 58.125.000

5 6.250.000 5.α 6.250.000 3.2.1 6.250.000 5.α.1 3.500.000
Μετάβαση

87

6 44.375.000
6.β 17.500.000 3.4.1 17.500.000

6.β.1 15.000.000
Μετάβαση

20 15.000.000

6.β.2 2.500.000
Μετάβαση

22 2.500.000

6.γ 13.125.000 3.5.1 9.375.000 6.γ.1 1.000.000 Μετάβαση 94, 95 1.000.000
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Κωδ.
 ΑΠ
 (1)

ΔΔ
 (2)

Κωδ. 
ΘΣ 
(3)

ΔΔ (4) Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

(5)

ΔΔ (6) Κωδ. 
Ειδικ

ού 
στόχο
υ (7)

ΔΔ (8) Κωδ. 
Δράσης / 

πρόσκλησης 
(9)

ΔΔ (10) Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11)

Κωδ.
 πεδίου 

παρέμβασης 
(12)

ΔΔ 
(13)

7 73.261.250
7.β 72.261.250 4.1.1 72.261.250

7.β.1 37.000.000 Μετάβαση 31, 34 37.000.000

4 73.261.250

7.β.3 13.000.000 Μετάβαση 31, 34 13.000.000

Κωδ. 
ΑΠ (1)

ΔΔ 
(2)

Κωδ. ΘΣ 
(3)

ΔΔ 
(4)

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

(5)

ΔΔ 
(6)

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7)

ΔΔ 
(8)

Κωδ. 
Δράσης

/ πρόσκλησης 
(9)

ΔΔ (10) Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11)

Κωδ.
 πεδίου 

παρέμβασης 
(12)

ΔΔ 
(13)

5 3.617.840

5.1 5.1 800.000 121 800.000

5.1 5.2 749.571 123 749.571

5.1 5.3 562.178 122 562.178

5.1 5.4 1.006.091 121 1.006.091

5.2 5.5 300.000 121 300.000

5.1 5.6 200.000 121 200.000
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Κωδ. 
ΑΠ (1)

ΔΔ 
(2)

Κωδ. ΘΣ 
(3)

ΔΔ 
(4)

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

(5)

ΔΔ 
(6)

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7)

ΔΔ 
(8)

Κωδ. 
Δράσης

/ πρόσκλησης 
(9)

ΔΔ (10) Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11)

Κωδ.
 πεδίου 

παρέμβασης 
(12)

ΔΔ 
(13)

6 1.248.249

6.1 6.1 100.000 121 100.000

6.1 6.2 388.169 123 388.169

6.1 6.3 207.024 122 207.024

6.1 6.4 403.056 121 403.056

6.2 6.5 100.000 121 100.000

6.1 6.6 50.000 121 50.000
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Πίνακας: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Κωδικός 
Δράσης 

(1)

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

(2)

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(3)

ΔΔ 
(4)

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
(5)

ΔΔ 
(6)

ΔΔ 
που συνεισφέρει στο 

πλαίσιο επίδοσης 
(7)

ΔΔ 
μη  εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων        

(8)

ΔΔ 
μη εκπληρούμενων 
αυτοδεσμεύσεων  

(9)

1.β.1
Δημόσιες 
Υπηρεσίες

Μετάβαση 625.000
Μη επιστρεπτέα 

επιχορήγηση
625.000 0 625.000 0

9.i.3
Έργο Κοινωνικού 

Ταμείου
Μετάβαση 3.000.000

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

3.000.000 3.000.000 0 3.000.000

9.iii.2
Έργο Κοινωνικού 

Ταμείου
Μετάβαση 150.000

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

150.000 150.000 0 150.000

9.iii.3
Έργο Κοινωνικού 

Ταμείου
Μετάβαση 600.000

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

600.000 600.000 0 600.000

9.iii.4
Έργο Κοινωνικού 

Ταμείου
Μετάβαση 500.000

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

500.000 500.000 0 500.000

9.α.2 Δημόσια έργα Μετάβαση 3.875.000
Μη επιστρεπτέα 

επιχορήγηση
3.875.000 500.000 3.875.000 3.875.000

9.α.3 Δημόσια έργα Μετάβαση 500.000
Μη επιστρεπτέα 

επιχορήγηση
500.000 500.000 0 500.000

10.1 Δημόσια έργα Μετάβαση 8.000.000
Μη επιστρεπτέα 

επιχορήγηση
8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

5.α.1 Δημόσια έργα Μετάβαση 3.500.000
Μη επιστρεπτέα 

επιχορήγηση
3.500.000 0 0 3.500.000

6.β.1 Δημόσια έργα Μετάβαση 15.000.000
Μη επιστρεπτέα 

επιχορήγηση
15.000.000 15.000.000 15.000.000 0

6.β.2 Δημόσια έργα Μετάβαση 2.500.000
Μη επιστρεπτέα 

επιχορήγηση
2.500.000 2.500.000 0 0

6.γ.1 Δημόσια έργα Μετάβαση 1.000.000
Μη επιστρεπτέα 

επιχορήγηση
1.000.000 4.000.000 0 0

7.β.1 Δημόσια έργα Μετάβαση 37.000.000 Μη επιστρεπτέα 37.000.000 37.000.000 0 37.000.000
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επιχορήγηση

7.β.3 Δημόσια έργα Μετάβαση 13.000.000
Μη επιστρεπτέα 

επιχορήγηση
13.000.000 13.000.000 0 13.000.000

5.1
Δράση Τεχνικής 

Βοήθειας
Μετάβαση 800.000

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

800.000 0 0 0

5.2
Δράση Τεχνικής 

Βοήθειας
Μετάβαση 749.571

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

749.571 0 0 0

5.3
Δράση Τεχνικής 

Βοήθειας
Μετάβαση 562.178

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

562.178 0 0 0

5.4
Δράση Τεχνικής 

Βοήθειας
Μετάβαση 1.006.091

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

1.006.091 0 0 0

5.5
Δράση Τεχνικής 

Βοήθειας
Μετάβαση 300.000

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

300.000 0 0 0

5.6
Δράση Τεχνικής 

Βοήθειας
Μετάβαση 200.000

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

200.000 0 0 0

6.1
Δράση Τεχνικής 

Βοήθειας
Μετάβαση 100.000

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

100.000 0 0 0

6.2
Δράση Τεχνικής 

Βοήθειας
Μετάβαση 388.169

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

388.169 0 0 0

6.3
Δράση Τεχνικής 

Βοήθειας
Μετάβαση 207.024

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

207.024 0 0 0

6.4
Δράση Τεχνικής 

Βοήθειας
Μετάβαση 403.056

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

403.056 0 0 0

6.5
Δράση Τεχνικής 

Βοήθειας
Μετάβαση 100.000

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

100.000 0 0 0

6.6
Δράση Τεχνικής 

Βοήθειας
Μετάβαση 50.000

Μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση

50.000 0 0 0
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 Κεφάλαιο Β: Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης

Οι Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης θα εξειδικευθούν με βάση σχετική εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού η  οποία θα εκδοθεί σύντομα.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

41.000.000  625.000  1,52% 625.000  1,52% 625.000  1,52% 625.000  1,52% 0 0,00%

ΔΡΑΣΗ  1.β.1 625.000  625.000  625.000  625.000  

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α

68.090.000  4.250.000  6,24% 4.250.000  6,24% 4.250.000  6,24% 4.250.000  6,24% 2.500.000 3,67%

ΔΡΑΣΗ  9.i.3 3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  2.000.000

ΔΡΑΣΗ  9.iii.2 150.000  150.000  150.000  150.000  100.000

ΔΡΑΣΗ  9.iii.3 600.000  600.000  600.000  600.000  200.000

ΔΡΑΣΗ  9.iii.4 500.000  500.000  500.000  500.000  200.000

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2B

25.000.000  12.375.000  49,50% 12.375.000  49,50% 12.375.000  49,50% 12.375.000  49,50% 3.900.000 15,60%

ΔΡΑΣΗ 9.α.2 3.875.000  3.875.000  3.875.000  3.875.000  

ΔΡΑΣΗ 9.α.3 500.000  500.000  500.000  500.000  400.000

ΔΡΑΣΗ  10.1 8.000.000  8.000.000  8.000.000  8.000.000  3.500.000

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

58.125.000  25.000.000  43,01% 25.000.000  43,01% 22.000.000  37,85% 14.900.000  25,63% 8.000.000 13,76%

ΔΡΑΣΗ 5.α.1 3.500.000  3.500.000  3.500.000  3.500.000  1.500.000

ΔΡΑΣΗ 6.β.1 15.000.000  15.000.000  15.000.000  8.500.000 5.000.000

ΔΡΑΣΗ 6.β.2 2.500.000  2.500.000  2.500.000  2.500.000  1.500.000

ΔΡΑΣΗ 6.γ.1 4.000.000  4.000.000  1.000.000  400.000

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  4

73.261.250  50.000.000  68,25% 50.000.000  68,25% 50.000.000  68,25% 39.500.000  53,92% 3.500.000 4,78%

ΔΡΑΣΗ 7.β.1 37.000.000  37.000.000  37.000.000  29.000.000 1.000.000

ΔΡΑΣΗ 7.β.3 13.000.000  13.000.000  13.000.000  10.500.000 2.500.000

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  5

3.617.840  3.617.840  100,00% 3.617.840  100,00% 3.617.840  100,00% 500.000  0,00%

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  6

1.248.249  1.248.249  100,00% 1.248.249  100,00% 1.248.249  100,00% 200.000  0,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 270.342.339  97.116.089  35,92% 97.116.089  35,92% 94.116.089  34,81% 72.350.000  26,76% 17.900.000 6,62%

% Εξειδίκευσης
Νομικές 

Δεσμεύσεις 
(ευρώ)

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ EΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

% 
ΝοΔε

Δαπάνες   
(ευρώ)

Προγραμματισμός
Πίνακας: Προγραμματισμός ετήσιων στόχων

Συνολική Δημόσια 
Δαπάνη (ευρώ)

% 
Προσκλήσεων 

Συνολική Δημόσια 
Δαπάνη Εντάξεων 

(ευρώ)

% 
Εντάξεων 

Ε.Π.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-
2020

Συνολική 
Δημόσια 
Δαπάνη 
(ευρώ) Συνολική 

Δημόσια Δαπάνη 
(ευρώ)

%
Απορρόφησης
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