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1.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ) 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 

Οι ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν ένα «εργαλείο» Χωρικής 

Ανάπτυξης, το οποίο καθιερώνεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-

2020. Ως εκ τούτου, αναφορές περί αυτού του εργαλείου / μέσου γίνονται τόσο στα κοινοτικά 

/ ευρωπαϊκά προγραμματικά έγγραφα, όσο και στα εθνικά αντίστοιχα, που αφορούν στις 

πολιτικές και παρεμβάσεις κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις κατά 

καιρούς εκδοθείσες εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, οι 

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων περιοχών / 

Χωρικών Ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές, είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται για τις σημαντικές 

αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με 

βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. 

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του αντίστοιχου σχεδίου 

υλοποίησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και την συνεκτικότητα 

των προτεινόμενων δράσεων. 

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής, περιλαμβάνονται: 

 η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης,  

 η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών,  

 η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με βάση την αειφόρο 

προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (OXE) μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, 

μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, αναφερόμενες σε δύο τουλάχιστον Άξονες 

Προτεραιότητας και με συνδυασμό μίας ή περισσοτέρων συμπληρωματικών Επενδυτικών 

Προτεραιοτήτων από διαφορετικούς Θεματικούς Στόχους,  ενός ή περισσοτέρων 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Όπου κρίνεται απαραίτητο, δράσεις χρηματοδοτούμενες 

από συγκεκριμένα μέτρα των Ταμείων ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, μπορούν να συμπληρώσουν τις 

ΟΧΕ. 

Η επιλογή του «εργαλείου» των ΟΧΕ στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων στις περιοχές / Χωρικές Ενότητες με ομοιογενή χαρακτηριστικά γνωρίσματα, 

σε ότι αφορά τις οικονομικές / κοινωνικές ανισότητες που παρουσιάζουν και πλήττονται από 

την φτώχεια, και απαιτούν παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Η έννοια του 

ολοκληρωμένου χαρακτήρα των παρεμβάσεων αναφέρεται  στην εξασφάλιση των 

απαραίτητων συνεργιών και την συμπληρωματικότητα των δράσεων, καθώς και τον 

συνδυασμό / επικέντρωση αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την παραγωγική τους 

ανασυγκρότηση, την απόκτηση ανταγωνιστικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας. 

Με την επιλογή του εργαλείου των ΟΧΕ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των ακόλουθων 

προκλήσεων: 
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α) Προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, με 

τελικό στόχο την επίτευξη απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και διατήρησης των 

πόρων. 

β) Παραγωγική ανασύνταξη στις ζώνες εκτεταμένης αποδιάρθρωσης των τοπικών ή 

περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων. 

γ) Εξισορρόπηση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων και της μονοκεντρικότητας του 

οικονομικού και κοινωνικού χώρου, κυρίως όσον αφορά: 

 Στην καταπολέμηση της ανοργάνωτης αστικής διάχυσης και των παραδοσιακών 

ανισοτήτων που σχετίζονται με τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά/ μειονεκτήματα. 

 Στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και των ειδικών προκλήσεων σε 

ειδικές ομάδες πληθυσμού.  

 Στην ανάσχεση, στην καταλληλότερη κλίμακα, των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής. 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) είναι δυνατόν να επεκτείνονται σε 

μεγαλύτερο αριθμό Θεματικών Στόχων και Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, ώστε να 

καλύπτουν εκείνους τους τύπους δράσεων που η συγκεκριμένη στρατηγική, όπως θα 

εξειδικευθεί στο πλαίσιο κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, τεκμηριωμένα θα υποδεικνύει 

ως  αναγκαίους και κατάλληλους. 

Τέλος, σύμφωνα με τα περιεχόμενα του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις (ΟΧΕ) αφορούν στις παρακάτω γενικές κατηγορίες περιοχών: 

 Υποπεριφερειακές / αστικές περιοχές, με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις.  

 Δια-περιφερειακές περιοχές, με ομοιογενή χαρακτηριστικά και κοινές προκλήσεις, αλλά 

και προβλήματα που απαντώνται στις μειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές του ελληνικού 

χώρου. Επιπλέον, ΟΧΕ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα όρια διασυνοριακών 

περιοχών. 

 Περιοχές τομεακών παρεμβάσεων και δράσεων που εντάσσονται σε ολοκληρωμένη 

χωρική στρατηγική/ σχέδιο.  

 Περιοχές που ορίζονται σε ανάλογο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης. 

 Περιοχές, με χρηματοδότηση από Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

 

Το κύριο ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο, που αναφέρεται στις Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις (ΟΧΕ) είναι το εξής: 

 O Κ(ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ (Γενικός 

Κανονισμός) και συγκεκριμένα:   

o Το άρθρο 15 (2) (α) (i) περί του περιεχομένου της Εταιρικής Σχέσης σε ό,τι αφορά 

στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. 

o Το άρθρο 36, για τη νομική βάση της χρήσης των ΟΧΕ. 
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o Το άρθρο 96 (3) (β, γ) σχετικά με το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων σε ό,τι αφορά στις ΟΧΕ. 

o Το άρθρο 123 (6) (7) περί του ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα. 

o Το παράρτημα Ι (3.3) σχετικά με την ενθάρρυνση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων. 

o Το παράρτημα Ι (6) σχετικά με τις ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν καίριες εδαφικές 

προκλήσεις. 

 Ο Κ(ΕΕ) 1301/2013 του ΕΤΠΑ, όσον αφορά στις ΟΧΕ στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης  

 Οδηγοί Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

o Guidance for Member States, Programme Authorities and Cities, “Article 7 on 

Integrated Sustainable Urban Development of the Regulation 1301/2013 on the 

ERDF. 

o Η Μελέτη που ανέθεσε η DG Regional and Urban Policy σε εξωτερικούς συνεργάτες, 

η οποία αναφέρεται σε πιθανές περιπτώσεις Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων 

(ITI Scenarios). 

Το Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις ΟΧΕ, αναφέρεται στο Νόμο 

4314/2014 (άρθρο 13) και αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Εφαρμογής.  

Επίσης, στο Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο συνδέεται με τις ΟΧΕ, τουλάχιστον ως προς 

τον προσδιορισμό των περιοχών και τις βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων που αφορούν σε 

υποδομές ή / και επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι εκείνο, περί Χωροταξικού Σχεδιασμού, 

αλλά και εκείνο που ενσωματώνει στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, Κοινοτικές Οδηγίες για 

Βιοποικιλότητα και Τοπίο. 

 Εγκύκλιοι και Οδηγίες 

o Εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30.07.2015 για τον «Σχεδιασμό, 

υλοποίηση και παρακολούθηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως 

εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

της προγραμματικής περιόδου 2014-2020». 

o Οδηγίες της ΕΥΘΥ με αριθμ. πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ/373/12.04.2016 για τη «διαχείριση 

και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης. 
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2. ΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ) ΣΤΟ ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ 

Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4 του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014 -2020, σε ότι αφορά στην 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», κύριο χαρακτηριστικό 

στοιχείο της χωροταξικής διάρθρωσης και χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, αποτελεί ο πολλαπλός αναπτυξιακός δυϊσμός της Περιφέρειας. Αυτός ο 

δυϊσμός εκφράζεται, αφ' ενός μέσω των διαφοροποιήσεων που υφίστανται μεταξύ των 

Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομών), αφ' ετέρου μέσω των διαφοροποιήσεων της 

διάρθρωσης του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού μεταξύ των ορεινών / ημιορεινών 

εσωτερικών ζωνών και των αστικών και ημιαστικών κέντρων της. 

Επίσης, στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο του Προγράμματος αναφέρεται ότι, με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τους ρόλους των αστικών κέντρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε 

σχέση και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εσωτερικών ζωνών κάθε Περιφερειακής 

Ενότητας θα αξιοποιηθούν με τον ορθολογικότερο τρόπο τα προβλεπόμενα στα σχέδια των 

νέων κανονισμών «εργαλεία» χωρικής ανάπτυξης «Προγράμματα Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτών των προσεγγίσεων για τη χωρική ανάπτυξη θα 

αξιοποιηθούν κατά το βέλτιστο τρόπο οι «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)», με 

τη χρήση όλων των Ταμείων και άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

Σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη για λογαριασμό της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου για την Εξειδίκευση της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέριεας, 

παρά του ότι δεν προβλέπεται ρητά στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 η χρήση του 

«εργαλείου» των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) σε αγροτικές 

περιοχές/άλλες στρατηγικές, προτείνεται σαφώς η δυνατότητα αξιοποίησης αυτού του 

εργαλείου για την περιοχή της Μάνης στο σύνολό της, ήτοι, Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής 

Μάνης. Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε στη βάση πολυκριτηριακού συστήματος, εκ των 

οποίων ένα και το σημαντικότερο που την διαφοροποιεί από άλλες περιοχές της Περιφέρειας 

με παρόμοια αναπτυξιακά προβλήματα, είναι η μεγάλη αναγνωρισιμότητά της σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο για τον ιδιαίτερο πολιτιστικό της χαρακτήρα ως ενιαία περιοχή. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός σε Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται από το ΠΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020, ανέρχεται σε 10,55 εκατ. € εκ των οποίων 8,425 εκατ. € 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και τα υπόλοιπα 2,125 εκατ. € από το ΕΚΤ1.  

 

 

                                                 
1
 Ανάλυση της κατανομής του προϋπολογισμού σε Άξονες Προτεραιότητας και Επενδυτικές Προτεραιότητας στον πίνακα Α του 

παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΧΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ 

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 

Ο Σκοπός της μεθοδολογίας εκπόνησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, μέσω του 

οποίου θα εφαρμοσθούν οι ΟΧΕ για άλλες Στρατηγικές είναι διττός, καλύπτοντας δυο ανάγκες: 

Πρώτον, την επίτευξη υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της 

περιοχής εφαρμογής ΟΧΕ. 

Δεύτερον, τον προσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης της Στρατηγικής και του αντίστοιχου 

Σχεδίου Δράσης. 

Οι δυο αυτές παράμετροι της μεθοδολογίας προσδιορισμού της αναπτυξιακής Στρατηγικής της 

περιοχής ΟΧΕ, αποτελούν και τον κορμό του σχεδίου πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου προς τον Φορέα Στρατηγικής της Περιοχής, προκειμένου αυτός να υποβάλλει στην 

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου την αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιοχής ΟΧΕ, με το 

αντίστοιχο Σχέδιο Δράσης. 

Για την εκπόνηση της Στρατηγικής ΟΧΕ και του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης Εφαρμογής της 

Στρατηγικής ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα/ φάσεις τα οποία χαρακτηρίζονται από χρονική 

και αντικειμενική αλληλουχία. Την αρμοδιότητα εκπόνησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου 

Δράσης για την συγκεκριμένη περιοχή ΟΧΕ έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

3.1. Πρώτο (1ο) στάδιο: Ενέργειες προετοιμασίας  

Στο στάδιο προετοιμασίας εκπόνησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης προτείνονται οι 

δυο πιο κάτω ενέργειες. 

 

α) Συγκρότηση Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης (ΟΣΚ) 

Η ΟΣΚ συγκροτείται με την ευθύνη του Φορέα Στρατηγικής, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές 

της Περιοχής. Αρμοδιότητες της ΟΣΚ θα είναι ο συντονισμός των παρακάτω διαδικασιών / 

ενεργειών : 

 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της Περιοχής. 

 Συμμετοχή των τοπικών φορέων στη διαδικασία σχεδιασμού της αναπτυξιακής Στρατηγικής 

της Περιοχής. 

 Διάγνωση και ιεράρχηση των αναγκών της Περιοχής. 

 Σχεδιασμό της αναπτυξιακής Στρατηγικής και κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης, για την 

εφαρμογή της Στρατηγικής. 

Η ΟΣΚ είναι σκόπιμο να έχει ως μέλη, από έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, αφ’ ενός 

του Φορέα Στρατηγικής, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος αποτελεσματικής λειτουργίας της ΟΣΚ, αφ’ 

ετέρου των δύο Δήμων, στους οποίους θα εφαρμοσθούν ΟΧΕ. Ως εκ τούτου η ΟΣΚ θα είναι 

τριμελής με τρία αναπληρωματικά μέλη. 
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Αφού συγκροτηθεί η ΟΣΚ, με ευθύνη της καταγράφονται όλοι οι Τοπικοί/ Περιφερειακοί φορείς της 

Περιοχής ΟΧΕ, οι οποίοι διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία των περιοχών. 

Τέτοιοι φορείς ενδεικτικά είναι: 

 Οι δημοτικές Αρχές 

 Οι Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 

 Εκπρόσωποι της παραγωγικής/ επιχειρηματικής βάσης 

 Σύλλογοι/Σωματεία 

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ. 

(Για την αποτύπωση αυτών των φορέων συμπληρώνεται ο πίνακας 1 του παραρτήματος II) 

 

β) Εκπόνηση προδιαγραφών και σχεδίου προκήρυξης έργου εμπειρογνωμόνων, για την 

εκπόνηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της περιοχής ΟΧΕ. 

Εφ’ όσον η ΟΣΚ δεν δύναται να εκπονήσει με ίδια μέσα την Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για 

την εφαρμογή της Στρατηγικής ΟΧΕ, με γνώμονα την πληρότητα και την ποιότητα που απαιτείται 

στην εκπόνηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της περιοχής ΟΧΕ, αλλά και λόγω του 

σχετικά μικρού χρόνου εντός του οποίου θα πρέπει να εκπονηθούν η Στρατηγική και το Σχέδιο 

Δράσης, ενδεχομένως να απαιτηθεί επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Φορέα Στρατηγικής 

και της ΟΣΚ, από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες. 

Το αντικείμενο του έργου των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι υψηλού 

επιστημονικού επιπέδου, διεπιστημονικής σύνθεσης και με εμπειρία στο σχεδιασμό τοπικών/ 

περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και στη λειτουργία των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, προδιαγράφεται, τόσο σε αυτό το κεφάλαιο, όσο και στα 

επόμενα μέρη του Οδηγού Εφαρμογής, ως προδιαγραφές της Στρατηγικής και του Σχεδίου 

Δράσης. 

Με βάση ρεαλιστικές εκτιμήσεις που προκύπτουν από προηγούμενες σχετικές εμπειρίες, το έργο 

των εμπειρογνωμόνων απαιτεί τουλάχιστον δέκα (10) ανθρωπομήνες, σε διάστημα τεσσάρων (4) 

μηνών, για όλα τα στάδια εκπόνησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της περιοχής ΟΧΕ, 

ήτοι: 

 Διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης. 

 Σχεδιασμός της Αναπτυξιακής Στρατηγικής. 

 Εκπόνηση / κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης. 

Για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου τους οι εμπειρογνώμονες, θα απαιτηθεί να 

επισκεφθούν όλες τις περιοχές ΟΧΕ, για πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τοπικούς φορείς ή/και 

να συμμετάσχουν σε κύριες τεχνικές διαβουλεύσεις του Φορέα Στρατηγικής με τοπικούς φορείς. 

Τόσο οι συνεντεύξεις, όσο και οι διαβουλεύσεις θα αφορούν στη διαδικασία διερεύνησης και 

ιεράρχησης των αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής ΟΧΕ (ανά Δήμο ή/και ανά Δημοτική 

Ενότητα), καθώς και στη διαδικασία εκπόνησης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής και κατάρτισης του 

Σχεδίου Δράσης, ενέργειες οι οποίες είναι αντικείμενο των επόμενων σταδίων. 
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3.2. Δεύτερο (2ο) στάδιο: Ανάλυση δευτερογενών πηγών πληροφόρησης και διατύπωση 

απόψεων, για τις στρατηγικές της περιοχής 

Στόχος αυτού του σταδίου εκπόνησης της Στρατηγικής είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του 

υφιστάμενου υλικού (στοιχείων) και η αποφυγή επανάληψης εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί. 

Κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν στοιχεία από αναγνωρισμένες πηγές και οι εμπειρογνώμονες θα 

πρέπει να τα γνωρίζουν ή / και να τα «ανακαλύψουν», με υποστήριξη/βοήθεια της ΟΣΚ. Έργο δε 

των εμπειρογνωμόνων είναι να κρίνουν ποια στοιχεία είναι αξιόπιστα και σχετικά με το 

συγκεκριμένο έργο τους.  

Κατόπιν της συλλογής των δεδομένων και των σχετικών πληροφοριών, ακολουθεί η ταξινόμηση 

των στοιχείων της δευτερογενούς έρευνας, σε λογικές ενότητες, η ανάλυσή τους, ο εντοπισμός 

ελλείψεων και η επιλογή των σχετικών κύριων σημείων. Οι ενότητες αυτές αφορούν κυρίως στα 

εξής: 

 Στη γεωγραφία της περιοχής. 

 Στον πληθυσμό και την κοινωνία. 

 Στην οικονομία και την αγορά εργασίας. 

 Στο περιβάλλον. 

 Στις μεταφορές. 

 Στις βασικές υποδομές. 

 Στην διακυβέρνηση και τη διοίκηση. 

Για καθένα από αυτούς τους τομείς πρέπει να διαγνωσθούν, κατ’ αρχάς τα κύρια προβλήματα και 

οι αλλαγές που συντελούνται διαχρονικά. 

 

3.3. Τρίτο (3ο) στάδιο: Συνεντεύξεις με τους κύριους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς 

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, οι εμπειρογνώμονες χρησιμοποιούν τα ευρήματα της 

δευτερογενούς έρευνας που έχει προηγηθεί και την ερμηνεία τους, ως προϋποθέσεις, για να 

πραγματοποιήσουν, με την υποστήριξη της ΟΣΚ, μια σειρά διαβουλεύσεων / συνεντεύξεων με 

τους κύριους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς. 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διενεργηθούν συνεντεύξεις με τους κύριους ενδιαφερόμενους 

τοπικούς φορείς, ή/και σχετικές οργανώσεις της περιοχής ΟΧΕ, σε κάθε Δήμο ή/και Δημοτική 

Ενότητα καθώς και με τις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες ανήκουν οι αντίστοιχοι Δήμοι της 

Περιοχής ΟΧΕ. 

Σκοπός των συνεντεύξεων αυτών είναι η άντληση τοπικής γνώσης και εμπειρίας για την εξέταση 

των κύριων προβλημάτων και ευκαιριών της περιοχής. Έπ’ αυτών ενημερώνουν τον Φορέα 

Στρατηγικής και την ΟΣΚ. Από αυτή τη διαδικασία ενδεχομένως να προκύψει ποιοι από τους 

τοπικούς φορείς/ παράγοντες θα μπορούσαν να είναι οι επισπεύδοντες για την υλοποίηση 

βασικών/ κύριων ενοτήτων/ κατηγοριών δράσεων του Σχεδίου Δράσης (π.χ. προώθηση της 

απασχόλησης, κοινωνική ένταξη, επιχειρηματικότητα, “έξυπνη εξειδίκευση”, περιβάλλον, κ.λπ.). 

(Οι διενεργηθείσες συνεντεύξεις αποτυπώνονται στο 1ο μέρος του πίνακα 2 του παραρτήματος II). 
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3.4. Τεταρτο (4ο) στάδιο: Σύνθεση των προτάσεων των τοπικών φορέων – πρώτο σχέδιο 

της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 

Κατά το συγκεκριμένο στάδιο, οι εμπειρογνώμονες αναλαμβάνουν να συνθέσουν τις απόψεις/ 

προτάσεις των τοπικών φορέων ανά Δήμο, αλλά και για το σύνολο της περιοχής ΟΧΕ, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

 Τη στρατηγική και τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 

2014 – 2020. 

 Την Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RIS3) της Πελοποννήσου. 

 Τον διατεθειμένο προϋπολογισμό από το ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020, για ΟΧΕ 

(ανά Ταμείο). 

 Τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τις δευτερογενείς πηγές, κατά την ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής ΟΧΕ. 

 Τις οριζόντιες δράσεις του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» που προβλέπεται να υλοποιηθούν στην 

περιοχή ΟΧΕ. 

 Το πρόγραμμα LEADER (ΤΑΠΤοΚ), με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) 2014 – 2020, που ενδεχομένως υλοποιηθεί στην Περιοχή ΟΧΕ. 

 Τις οριζόντιες δράσεις Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που θα υλοποιηθούν 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και κατ’ ακολουθία στην περιοχή ΟΧΕ της Περιφέρειας. 

 

Με βάση αυτή τη σύνθεση, οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να προβούν στην εκπόνηση ενός 

πρώτου σχεδίου της αναπτυξιακής Στρατηγικής της περιοχής ΟΧΕ, με αναφορές αυτής της 

στρατηγικής ανά Δήμο.  

Η αναπτυξιακή Στρατηγική, θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:  

 Το ρεαλιστικό αναπτυξιακό όραμα της περιοχής ΟΧΕ, τόσο σ’ ένα μακροπρόθεσμο χρονικό 

διάστημα (για μια δεκαπενταετία), όσο και σ’ ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα (μέχρι 

το 2022). 

 Τα κύρια αναπτυξιακά προβλήματα της περιοχής ΟΧΕ ανά Δήμο, τα οποία στοχεύεται να 

επιλυθούν ή να αμβλυνθούν, με ποσοτικοποίηση της μεταβολής / βελτίωσης, ανά κύριο / 

βασικό αναπτυξιακό πρόβλημα. 

 Τις κύριες κατηγορίες δράσεων/παρεμβάσεων για την επίλυση ή άμβλυνση συγκεκριμένων 

αναπτυξιακών προβλημάτων ή/και για την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και 

θετικών προοπτικών της περιοχής ΟΧΕ. 

 Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά κατηγορία των παραπάνω δράσεων/ παρεμβάσεων, 

τόσο σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική συνδρομή), ανά Ταμείο, όσο και σε 

ιδιωτικούς πόρους. 

 Τους κύριους/ βασικούς συμμετέχοντες στον σχεδιασμό / εξειδίκευση, προγραμματισμό και 

υλοποίηση των κατηγοριών δράσεων εφαρμογής της Στρατηγικής. 

 Το σύστημα/ διαδικασίες και μηχανισμούς εφαρμογής της συγκεκριμένης Στρατηγικής, 

καθώς και παρακολούθησης της εφαρμογής της και πιθανής αναγκαίας αναπροσαρμογής 

της, εφ’ όσον αυτό καταστεί αναγκαίο σε βραχυπρόθεσμο διάστημα. 
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3.5. Πέμπτο (5ο) στάδιο: Δημιουργία συναίνεσης/συμφωνίας επί των αρχών της 

στρατηγικής 

Σκοπός αυτού του σταδίου είναι η συμφωνία των τοπικών φορέων σε κοινά οράματα και στους 

τρόπους εκπλήρωσής τους, όσον αφορά σε συμφωνημένες κατηγορίες δράσεων, με κοινά 

αποδεκτούς προϋπολογισμούς και ωφελούμενους. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτείται εποικοδομητικός διάλογος και πνεύμα συμβιβασμού, 

για τον προσδιορισμό δράσεων και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών, επωφελών για όλους. 

Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, οργανώνονται από την ΟΣΚ, συναντήσεις του 

Φορέα Προγραμματισμού με τους τοπικούς φορείς, κυρίως δημοτικές αρχές και εκπροσώπους των 

παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής ΟΧΕ, με την συμμετοχή και των εμπειρογνωμόνων. Σ’ 

αυτές τις συναντήσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν ανά Δήμο, παρουσιάζονται από τους 

εμπειρογνώμονες τα βασικά στοιχεία της αναπτυξιακής Στρατηγικής και πραγματοποιείται 

ουσιαστική συζήτηση έπ’ αυτών. (Οι συναντήσεις αυτού του είδους αποτυπώνονται στο 2ο μέρος 

του πίνακα 2 του παραρτήματος II). 

Έργο της οριστικοποίησης της Στρατηγικής, κατόπιν των παραπάνω συναντήσεων/ 

διαβουλεύσεων, είναι των εμπειρογνωμόνων και περιλαμβάνονται σ’ αυτήν τα συμφωνημένα από 

όλους στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στο «κλείσιμο» του 4ου σταδίου. 

Κυρίαρχο στοιχείο της οριστικοποιημένης Στρατηγικής είναι ένα πλέγμα δράσεων που 

παρουσιάζουν ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τα οποία επιλύουν ή αμβλύνουν σοβαρά 

αναπτυξιακά προβλήματα των Δήμων της Περιοχής ΟΧΕ. 

 

3.6. Έκτο (6ο) στάδιο: Κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης 

Το συγκεκριμένο στάδιο αναφέρεται στον προγραμματισμό της ανάπτυξης της περιοχής ΟΧΕ και 

αποτελεί το τεχνικό στάδιο της διαδικασίας. Πρόκειται για τον καθορισμό μιας σαφούς διαδικασίας 

εφαρμογής της Στρατηγικής που συνδέει τον Γενικό Στόχο, τον σκοπό, τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα και τις δραστηριότητες/έργα συγκεκριμένου (ενδεικτικού, αλλά ρεαλιστικού) 

προϋπολογισμού, τα οποία θα υλοποιηθούν εντός συγκεκριμένου ρεαλιστικού 

χρονοδιαγράμματος, με επαληθεύσιμους δείκτες. 

Τα έργα/πράξεις που θα περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης πρέπει να είναι ιεραρχημένα, τόσο 

ως προς την αναπτυξιακή τους σπουδαιότητα / σκοπιμότητα, όσο και ως προς το χρόνο 

υλοποίησής τους. Παράλληλα θα πρέπει να περιγράφεται ένα πρόγραμμα εφαρμογής του Σχεδίου 

Δράσης, κατά βάση από τον Φορέα Στρατηγικής, μέσω της Ομάδας Συντονισμού και 

Καθοδήγησης (ΟΣΚ), η οποία μετεξελίσσεται σε μηχανισμό παρακολούθησης της υλοποίησης του 

Σχεδίου Δράσης. 

Η κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης είναι αρμοδιότητα/ευθύνη των εμπειρογνωμόνων, υπό την 

εποπτεία της ΟΣΚ και φυσικά θα πρέπει να εκφράζει τη βούληση του Φορέα Στρατηγικής 

(Περιφέρεια Πελοποννήσου). 

Το Σχέδιο Δράσης αναπτύσσεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα περιεχόμενα που περιγράφονται σε 

επόμενο μέρος του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής. 
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3.7. Έβδομο (7ο) στάδιο: Σύνοψη της Στρατηγικής 

Σ’ αυτό το στάδιο, συντάσσεται, επίσης από τους εμπειρογνώμονες, συνοπτική περίληψη της 

Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, στην οποία θα πρέπει να ορίζονται, πολύ συνοπτικά, τα 

κύρια σημεία/ στοιχεία της Στρατηγικής, όπως:  

α) Η περιοχή ΟΧΕ και τα κύρια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

β) Οι κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες της Περιοχής. 

γ) Το γενικό θέμα/αντικείμενο της Στρατηγικής και για ποιο λόγο θεωρείται η καταλληλότερη για 

την Περιοχή. 

δ) Ο Γενικός Στόχος της Περιοχής. 

ε) Τα μέτρα, μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί / εφαρμοσθεί η Στρατηγική. 

στ) Οι συνολικοί διατιθέμενοι πόροι. 

ζ) Τα αναμενόμενα μεσοβραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα/ οφέλη. 

 

3.8. Όγδοο (8ο) στάδιο: Έγκριση της Στρατηγικής ΟΧΕ και του Σχεδίου Δράσης από τα 

Δημοτικά Συμβούλια της Περιοχής 

Η εκπονηθείσα Στρατηγική της Περιοχής ΟΧΕ, με το Σχέδιο Δράσης Εφαρμογής της Στρατηγικής, 

υποβάλλεται στα Δημοτικά Συμβούλια της Περιοχής προς συζήτηση και έγκριση, προκειμένου να 

υποβληθεί στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου από τον Φορέα Στρατηγικής (Περιφέρεια 

Πελοποννήσου), κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της ΕΥΔ. 
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4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

Τα περιεχόμενα σχεδιασμού της Αναπτυξιακής Στρατηγικής με το Σχέδιο Δράσης της περιοχής 

ΟΧΕ Πελοποννήσου προσδιορίζονται στην βάση της σχετικής μεθοδολογίας που έχει αναφερθεί 

προηγουμένως και διαρθρώνονται όπως αναλυτικά αναφέρονται πιο κάτω. 

 

4.1. Διάγνωση της Υφιστάμενης Κατάστασης 

4.1.1. Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά / φυσιογνωμία της περιοχής 

Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά (η φυσιογνωμία της περιοχής ΟΧΕ και των Δήμων/ Δημοτικών 

Ενοτήτων που την απαρτίζουν), τα οποία αναφέρονται πιο κάτω θα πρέπει να βασίζονται σε 

επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, άλλων επίσημων πηγών, εθνικών και ευρωπαϊκών, όπως Eurostat, 

Ε.Ο.Τ., Ο.Α.Ε.Δ., Επιμελητήρια, ή/και σε συμπεράσματα/ αποτελέσματα αξιόπιστων πρόσφατων 

μελετών που είναι διαθέσιμες. Η αναφορά των στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο Δήμου 

ή/και Δημοτικής Ενότητας, συνθέτοντας, στη συνέχεια, για το σύνολο της περιοχής ΟΧΕ.2  

 

i) Ανάλυση εξέλιξης των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της περιοχής 

 Πληθυσμιακά / Δημογραφικά / Πληθυσμιακή πυκνότητα. 

 Οικιστικό απόθεμα. 

 Αγορά εργασίας / πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας, οικονομικά ενεργός πληθυσμός, 

απασχόληση, ανεργία. 

 Εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 Οικονομική / παραγωγική δραστηριότητα (σε απασχόληση), ανά βασική οικονομική 

δραστηριότητα. 

 

ii) Εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας / οργάνωση της παραγωγικής / επιχειρηματικής 

βάσης  

 Διάρθρωση της επιχειρηματικής βάσης (αριθμός, μέγεθος, και είδη/ κατηγορίες 

επιχειρήσεων, ανά διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ / ΚΑΔ). 

 Διάρθρωση και δυναμική της τουριστικής δραστηριότητας [τουριστικά καταλύματα ανά 

κατηγορία και τάξη, δυναμικότητα σε κλίνες, αφίξεις, διανυκτερεύσεις τουριστών, πληρότητα 

καταλυμάτων εποχικότητα, χαρακτηριστικά τουριστών (Ημεδαποί - Αλλοδαποί)]. 

 Οργάνωση της παραγωγικής / επιχειρηματικής βάσης (Συνεταιρισμοί, οργανώσεις 

επιχειρηματιών / επιχειρήσεων). 

 

iii) Απόθεμα, φυσικών και πολιτιστικών πόρων / προστασία και αξιοποίηση 

 Πόροι φυσικού περιβάλλοντος (δάση, οικοσυστήματα, προστατευόμενες περιοχές, μνημεία 

της φύσης, ακτές, επιφανειακά και υπόγεια νερά). 

                                                 
2
 Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου τα σχετικά στοιχεία να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται η 

σχετική πηγή προέλευσής τους. 
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 Πόροι ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, παραδοσιακοί 

οικισμοί). 

 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων/ επισκεψιμότητα. 

 

iv) Βασικές υποδομές 

 Οδικό δίκτυο (εθνικό, επαρχιακό, δημοτικό, αγροτικό, δασικό / χιλιομετρικές αποστάσεις, 

συνδέσεις οικισμών, φυσικών και πολιτιστικών χώρων, ποιότητα δικτύου). 

 Λιμενικές, αλιευτικές υποδομές (λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια, καταφύγια τουριστικών 

σκαφών / δυναμικότητα, κίνηση, ποιότητα υποδομών). 

 Περιβαλλοντικές υποδομές (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, ΕΕΛ, ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ, ΣΜΑ / ποιότητα 

υποδομών/ εξυπηρετούμενος πληθυσμός). 

v) Κοινωνικές υποδομές 

 Εκπαιδευτικές υποδομές (σχολικές / προσχολικές/ αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, 

αίθουσες πολλαπλών χρήσεων / δυναμικότητα / ποιότητα υποδομών). 

 Υποδομές υγείας (Α’ βάθμιας/ Β’ βάθμιας) (μονάδες/ δυναμικότητα σε κλίνες, 

εξυπηρετούμενος πληθυσμός/ ποιότητα υποδομών). 

 Υποδομές πρόνοιας (Βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΗΦΗ, Κέντρα Κοινότητας, Προστατευόμενα 

Διαμερίσματα, ΚΔΑΠ κλπ./ Δυναμικότητα, ωφελούμενοι ανά κατηγορία υποδομής, 

ποιότητα).  

 

vi) Κοινωνικές επιχειρήσεις 

 ΚΟΙΝΣΕΠ (Αριθμός, απασχολούμενοι, δραστηριότητα). 

 ΚΟΙΣΠΕ (Αριθμός, απασχολούμενοι, δραστηριότητα). 

 Άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις (είδος, αριθμός, απασχολούμενοι, δραστηριότητες). 

 

vii) Εθνικός, περιφερειακός και τοπικός χωροταξικός σχεδιασμός (δεσμεύσεις / κατευθύνσεις) 

Παρουσιάζονται συνοπτικά οι σχετικές αναφορές που γίνονται για την περιοχή ΟΧΕ, στα 

αντίστοιχα κείμενα γενικού ή/και ειδικού εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και εκείνες 

του περιφερειακού ή / και τοπικού χωροταξικού σχεδιασμού, που έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται 

σε προχωρημένο στάδιο / φάση εκπόνησης. 

 

viii) SWOT Analysis 

Με βάση την προηγηθείσα περιγραφή, ανά κύρια κατηγορία χαρακτηριστικών της περιοχής 

ΟΧΕ, συντίθενται περιγραφικά οι αδυναμίες/μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα / δυνατότητες, 

ευκαιρίες / προοπτικές και απειλές / κίνδυνοι. 
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4.1.2. Αναπτυξιακά προβλήματα/ανάγκες/προοπτικές (εκτίμηση εξέλιξης) 

Τεκμηριωμένη ιεράρχηση προβλημάτων / αναγκών, ως προς την κρισιμότητα για τον 

κοινωνικοοικονομικό ιστό της περιοχής, ΟΧΕ, σε κλίμακα 1,2,33, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 

προοπτικές εξέλιξης στην επόμενη επταετία (2017-2023), χωρίς τις παρεμβάσεις της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. (Συμπληρώνεται ο πίνακας 3 του Παραρτήματος ΙΙ). 

Τα προβλήματα/ανάγκες είναι σκόπιμο να ταξινομηθούν (ιεραρχημένα) ανά βασικό αναπτυξιακό 

χαρακτηριστικό, όπως παρακάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικά: 

 

i) Κοινωνικοοικονομικός ιστός  

 Πληθυσμιακά / Δημογραφικά 

 Αγορά εργασίας 

 Εκπαιδευτικό επίπεδο 

 Εισόδημα/παραγόμενο προϊόν / Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία. 

 

ii) Επιχειρηματική / παραγωγική δραστηριότητα 

 Αριθμός και μέγεθος (απασχόληση) των επιχειρήσεων, ανά κλάδο / οικονομική 

δραστηριότητα  

 Γεωργική / κτηνοτροφική/ αλιευτική παραγωγή και απασχόληση 

 Τουριστική δραστηριότητα (αφίξεις, διανυκτερεύσεις), πληρότητα καταλυμάτων. 

 

iii) Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

 Προστασία / διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών πόρων (Υδάτινοι πόροι, οικοσυστήματα, 

ακτές) 

 Αρχαιολογικοί χώροι, Μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί. 

 

iv) Βασικές υποδομές 

 Οδικό δίκτυο (εθνικό, επαρχιακό, δημοτικό, αγροτικό, δασικό, συνδέσεις οικισμών, φυσικών 

και πολιτιστικών χώρων, ποιότητα δικτύου). 

 Λιμενικές, αλιευτικές υποδομές (λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια, καταφύγια τουριστικών 

σκαφών). 

 Περιβαλλοντικές υποδομές (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, ΕΕΛ, ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ, ΣΜΑ) 

 

v) Κοινωνικές υποδομές  

 Εκπαιδευτικές υποδομές (κατανομή τους στο χώρο, δυναμικότητα, ποιότητα κτηριακών και 

εξοπλισμού, στελέχωση) 

                                                 
3
 Έντονο πρόβλημα / μεγάλη ανάγκη:1 

  Μέτριο πρόβλημα /μέτρια ανάγκη:2 
  Μικρό πρόβλημα / μικρή ανάγκη:3 
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 Υποδομές υγείας (κατανομή τους στο χώρο, δυναμικότητα, ποιότητα κτηριακών και 

εξοπλισμού, στελέχωση) 

 Υποδομές πρόνοιας (κατανομή τους στο χώρο, δυναμικότητα, ποιότητα κτηριακών και 

εξοπλισμού, στελέχωση). 

 

Σημείωση 

Κάθε αναπτυξιακό πρόβλημα/ ανάγκη, για το σύνολο της περιοχής ΟΧΕ, θα πρέπει να έχει έναν μοναδικό 

κωδικό (τουλάχιστον τριψήφιο), ο οποίος θα προσδιορίζει τον αύξοντα αριθμό του (Α/Α), το βασικό 

αναπτυξιακό χαρακτηριστικό στο οποίο αναφέρεται και το βαθμό ιεράρχησης  (πχ 1.β.3 για το πρώτο 

αναπτυξιακό πρόβλημα, το οποίο αναφέρεται στην Επιχειρηματική / παραγωγική δραστηριότητα και 

ιεραρχείται ως μικρό πρόβλημα/ ανάγκη, ομοίως για το 2.α.1  κ.ο.κ). 

 

4.2. Η Αναπτυξιακή Στρατηγική  

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική προσδιορίζεται με τη διαδικασία που έχει περιγραφεί στο προηγούμενο 

κεφάλαιο της μεθοδολογίας εξειδίκευσης της Στρατηγικής. 

Σύμφωνα με την μεθοδολογία σχεδιασμού της Στρατηγικής, κατά την οριστικοποίησή της, τα 

περιεχόμενα που αφορούν στις κατευθύνσεις/ αρχές της Στρατηγικής, θα πρέπει να αναφέρονται 

στα εξής: 

 

4.2.1. Προσδιορισμός του Αναπτυξιακού Οράματος της Περιοχής ΟΧΕ 

Με βάση με τα ιεραρχημένα, σε κρισιμότητα και ένταση, αναπτυξιακά προβλήματα της Περιοχής 

ΟΧΕ στο σύνολό της, προσδιορίζεται το Αναπτυξιακό Όραμα για το σύνολο των δύο (2) Δήμων της 

Περιφέρειας που αποτελούν την Περιοχή ΟΧΕ. 

Το Αναπτυξιακό Όραμα αναφέρεται ως Γενικός Στόχος των Δήμων σε σχέση με την θέση που 

επιθυμούν να κατέχουν στη χωρική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

και της Χώρας, τόσο σε μακροπρόθεσμη προοπτική δεκαπενταετίας, όσο και σε μεσοπρόθεσμη 

(οκταετίας), μέχρι και το 2022. 

Το Αναπτυξιακό Όραμα θα πρέπει να εκφράζεται, έστω περιγραφικά, με μια γενική αναπτυξιακή 

φυσιογνωμία ή δυναμική, κοινωνική, παραγωγική/οικονομική, η οποία περιλαμβάνει την άμεση 

ή/και έμμεση επίλυση ή άμβλυνση των κυριοτέρων/ κρισιμότερων χρονιζόντων αναπτυξιακών 

προβλημάτων, τα οποία δημιουργούν «φαύλο κύκλο» χαμηλής ανάπτυξης. Το Όραμα/Γενικός 

Στόχος είναι η προσδιοριζόμενη για το μέλλον αναπτυξιακή κατεύθυνση/φυσιογνωμία της 

Περιοχής, προκειμένου να σπάσει αυτός ο «φαύλος κύκλος» και να επιτευχθεί το προσδοκώμενο 

αναπτυξιακό αποτέλεσμα. 

 

4.2.2. Προσδιορισμός των Ειδικών Στόχων της Στρατηγικής 

Οι Ειδικοί Στόχοι της Στρατηγικής, εξυπηρετούν/ συμβάλουν στην επίτευξη του Γενικού Στόχου/ 

Οράματος της Περιοχής ΟΧΕ, συμβάλλοντας στην επίλυση ή άμβλυνση των κύριων, χρονιζόντων 

ή/και εντεινόμενων διαχρονικά, αναπτυξιακών προβλημάτων της συνολικής Περιοχής ΟΧΕ.  

(Πέραν των κειμένων της Στρατηγικής συμπληρώνεται και ο πίνακας 4 του Παραρτήματος ΙΙ). 

Λαμβάνοντας υπ’ οψη ότι, η στρατηγική του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» εκφράζεται, επίσης, μέσω 

Ειδικών Στόχων και με δεδομένο ότι η Στρατηγική ΟΧΕ είναι μέρος της στρατηγικής του ΠΕΠ, θα 
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πρέπει οι Ειδικοί Στόχοι της Στρατηγικής ΟΧΕ να ανταποκρίνονται στους Ειδικούς Στόχους του 

ΠΕΠ, τουλάχιστον σ’ ένα σημαντικό βαθμό, σε σχέση με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΕΠ 

που χρηματοδοτούν την Στρατηγική ΟΧΕ, όπως αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα Β του 

παραρτήματος I. (Για την τεκμηρίωση αυτής της ανταπόκρισης/ σχέσης συμπληρώνεται ο πίνακας 

5 του παραρτήματος II). 

Παράλληλα, πέραν της ανταπόκρισης των Ειδικών Στόχων της Στρατηγικής ΟΧΕ στους Ειδικούς 

Στόχους του ΠΕΠ, είναι σκόπιμη η κατά ένα βαθμό ανταπόκριση των Ειδικών Στόχων της 

Στρατηγικής ΟΧΕ στους Ειδικούς Στόχους μιας σημαντικής επί μέρους (Ειδικής) Στρατηγικής της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως η περιφερειακή στρατηγική «έξυπνης εξειδίκευσης» (RIS3), 

όπως αυτοί αποτυπώνονται στον σχετικό πίνακα Γ του παραρτήματος ΙI. (Για την τεκμηρίωση 

αυτής της ανταπόκρισης/σχέσης, συμπληρώνεται ο πίνακας 6 του παραρτήματος II). 

Οι Ειδικοί Στόχοι της Στρατηγικής ΟΧΕ, θα πρέπει, επίσης, να είναι ποσοτικοποιημένοι, μέσω 

αντίστοιχων δεικτών αναμενόμενων αποτελεσμάτων και να καταδεικνύουν την 

αναμενόμενη/επιδιωκόμενη μεταβολή σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά μεγέθη, τόσο του συνόλου της 

περιοχής ΟΧΕ, όσο και των Δήμων της. 

 

Σημείωση 

Κάθε Ειδικός Στόχος της Στρατηγικής ΟΧΕ θα πρέπει να έχει ένα μοναδικό Κωδικό, ο οποίος θα 

καταδεικνύει ότι είναι Ειδικός Στόχος(ΕΣ) των ΟΧΕ  (με Ο) και τον Αύξοντα Αριθμό του Ειδικού 

Στόχου. Δηλαδή ο μοναδικός κωδικός κάθε Ειδικού Στόχου της Στρατηγικής ΟΧΕ θα είναι 

τουλάχιστον τετραψήφιος (πχ ΕΣΟ1, ΕΣΟ2 κ.ο.κ). Στην περίπτωση που ο Ειδικός Στόχος της 

Στρατηγικής ΟΧΕ ταυτίζεται με αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΠΕΠ, στο τέλος του τίτλου του (σε 

παρένθεση) θα αναφέρεται ο Κωδικός του Ειδικού Στόχου στο ΠΕΠ (όπως φαίνεται στον πίνακα Β 

του παραρτήματος Ι). 

 

Ως εκ τούτου, κυρίαρχο στοιχείο προσδιορισμού των Ειδικών Στόχων είναι η έκφραση, μέσω 

συγκεκριμένων δεικτών αποτελέσματος, του βαθμού επίλυσης ή άμβλυνσης των κυριότερων, στην 

ιεραρχημένη κλίμακα αναπτυξιακών προβλημάτων του συνόλου της Περιοχής ΟΧΕ. 

Οι δείκτες αποτελέσματος οι οποίοι θα εκφράζουν τους Ειδικούς Στόχους της Στρατηγικής ΟΧΕ θα 

πρέπει να είναι, κατ’ ελάχιστον, εκείνοι οι οποίοι αντιστοιχούν στις Επενδυτικές Προτεραιότητες του 

ΠΕΠ «Πελοπόννησος» που χρηματοδοτούν την Στρατηγική ΟΧΕ, σύμφωνα με τον πίνακα Β του 

παραρτήματος I και συγκεκριμένα, ορισμένοι από τους παρακάτω, με τους αντίστοιχους Κωδικούς 

που αναφέρονται στο ΠΕΠ:4 

 Τ2408: «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στους κλάδους υψηλής Προστιθέμενης Αξίας»  

 Τ2435: «Ενίσχυση της συμμετοχής των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας» 

 Τ2420: «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» 

                                                 
4
 Δεν είναι απαραίτητο η Στρατηγική ΟΧΕ να συμπεριλαμβάνει όλους τους δείκτες αποτελέσματος του ΠΕΠ οι οποίοι 

αντιστοιχούν στο σύνολο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούν τις ΟΧΕ. Στην περίπτωση που 
περιλαμβάνονται στη Στρατηγική ΟΧΕ κατηγορίες δράσεων που ανήκουν σε Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΕΠ, όπως 
αυτές που αναφέρονται στα επόμενα και αφορούν σε Ειδικούς Στόχους της Στρατηγικής, τότε είναι αναγκαίο, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Στρατηγικής ΟΧΕ, να εκφράζονται μέσω των αντίστοιχων δεικτών 
αποτελέσματος του ΠΕΠ. 
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 Τ2421: «Επισκέψεις σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους»  

Επιπρόσθετα, ένας ακόμα δείκτης, εκτός ΠΕΠ Πελοποννήσου, ο οποίος αφορά σε ωφελούμενους 

από παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας, συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ. 

Σημείωση  

Κάθε δείκτης αποτελέσματος της Στρατηγικής ΟΧΕ θα πρέπει να έχει έναν μοναδικό Κωδικό ο 

οποίος θα περιλαμβάνει τον Κωδικό του Ειδικού Στόχου στον οποίο αντιστοιχεί και στο τέλος τον 

Αύξοντα Αριθμό (Α/Α) του Δείκτη. Δηλαδή ο μοναδικός Κωδικός κάθε Δείκτη Αποτελέσματος θα 

είναι πενταψήφιος (πχ. ΔΑΟ1.1, ΔΑΟ1.2 κ.ο.κ). Στην περίπτωση που ο Δείκτης Αποτελέσματος της 

Στρατηγικής ΟΧΕ ταυτίζεται με αντίστοιχο Δείκτη Αποτελέσματος του ΠΕΠ, στο τέλος του τίτλου/ 

ονόματος του Δείκτη (σε παρένθεση) θα αναφέρεται ο Κωδικός του Δείκτη Αποτελέσματος του 

ΠΕΠ, όπως φαίνεται στον πίνακα Β του παραρτήματος I. (Για την συσχέτιση αυτή συμπληρώνεται ο 

πίνακας 13 του παραρτήματος ΙI). 

 

4.2.3. Προσδιορισμός των βασικών/κύριων κατηγοριών δράσεων/παρεμβάσεων 

Με βάση τους Ειδικούς Στόχους που θα έχουν ήδη προσδιορισθεί, για την επίλυση ή άμβλυνση 

των κυριότερων/ σημαντικότερων προβλημάτων, επιλέγονται εκείνες οι κατηγορίες δράσεων, μέσω 

των οποίων θα επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι Ειδικοί Στόχοι και κατ’ ακολουθία θα καλυφθούν οι 

αντίστοιχοι ποσοτικοποιημένοι στόχοι των δεικτών αποτελέσματος, που εξυπηρετούν τους 

συγκεκριμένους Ειδικούς Στόχους. (Πέραν της περιγραφής αυτών των σχέσεων συμπληρώνεται ο 

πίνακας 7 του Παραρτήματος ΙΙ). 

Έχει ήδη αναφερθεί στα πρώτα μέρη του Οδηγού Εφαρμογής ότι, η χρηματοδότηση της 

Στρατηγικής ΟΧΕ, γίνεται από το ΠΕΠ «Πελοπόννησος» και αναφέρεται σε συγκεκριμένες 

Επενδυτικές Προτεραιότητες του Προγράμματος, οι οποίες αντιστοιχούν σε επίσης συγκεκριμένους 

δείκτες αποτελέσματος του ΠΕΠ και παράλληλα σε μια δέσμη ενδεικτικών τύπων/ κατηγοριών 

δράσεων για την κάλυψη των στόχων αυτών των δεικτών. Ως εκ τούτου οι κατηγορίες δράσεων της 

Στρατηγικής της Περιοχής ΟΧΕ, θα πρέπει να εντάσσονται/ να ανταποκρίνονται στις παρακάτω 

Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΕΠ, οι οποίες χρηματοδοτούν την ΟΧΕ της Περιοχής, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη την κατανομή του προϋπολογισμού ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, όπως 

φαίνεται στον πίνακα Α του Παραρτήματος Ι. 

 3α:«Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 

εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 

μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων» (Για δράσεις ΕΤΠΑ) 

 9i: «Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» (Για δράσεις ΕΚΤ) 

 9iv:«Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας  

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των  

κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» (Για δράσεις ΕΚΤ) 

 6β:«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» 

(Για δράσεις ΕΤΠΑ) 
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 6γ:«Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» 

(Για δράσεις ΕΤΠΑ) 

 7β:«Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 

τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών 

κόμβων» (Για δράσεις ΕΤΠΑ). 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι, κάθε μια από τις κατηγορίες δράσεων της Στρατηγικής της 

Περιοχής ΟΧΕ, θα αναφέρεται σ’ ένα μικρό ή μεγάλο πλήθος ομοειδών πράξεων/έργων σε 

επίπεδο τομέα ή κλάδου, δηλαδή να περιλαμβάνει η Στρατηγική παρεμφερείς δράσεις (κατηγορίες 

έργων/ πράξεων) για συγκεκριμένους τομείς/ κλάδους στους οποίους αναφέρεται κάθε Επενδυτική 

Προτεραιότητα από τις προαναφερθείσες. 

Σημαντική δέσμευση είναι ότι, κάθε κατηγορία δράσεων θα πρέπει να αντιστοιχεί/ ανταποκρίνεται 

σε μια και μόνο Επενδυτική Προτεραιότητα από τις αναφερόμενες πιο πάνω, ενώ σε μια 

Επενδυτική Προτεραιότητα, είναι δυνατό να περιλαμβάνονται περισσότερες της μιας κατηγορίες 

δράσεων. 

Επίσης, κάθε κατηγορία δράσεων/παρεμβάσεων θα πρέπει, αφ’ ενός να ανταποκρίνεται στον 

αντίστοιχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας Ειδικό Στόχο του ΠΕΠ, ο οποίος είναι και Ειδικός 

Στόχος της Στρατηγικής ΟΧΕ, ή/και σ’ έναν ή περισσότερους Ειδικούς Στόχους της Στρατηγικής 

ΟΧΕ, οι οποίοι δεν είναι κατ’ ανάγκη Ειδικοί Στόχοι του ΠΕΠ, αφ’ ετέρου να συμβάλλει στην 

επίλυση ή άμβλυνση των προβλημάτων/ αναγκών της Περιοχής ΟΧΕ. (Για την αποτύπωση αυτών 

των σχέσεων συμπληρώνονται οι πίνακες 8 και 9 του παραρτήματος II). 

Επιπρόσθετα, κάποιες από τις κατηγορίες δράσεων της Στρατηγικής ΟΧΕ είναι σκόπιμο να 

ανταποκρίνονται σε Ειδικούς Στόχους της περιφερειακής στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» 

(RIS3), όπως αυτοί αποτυπώνονται στον πίνακα Γ του παραρτήματος I του παρόντος Οδηγού 

Εφαρμογής. (Πέραν της περιγραφικής τεκμηρίωσης αυτής της συσχέτισης/ ανταπόκρισης, 

συμπληρώνεται ο πίνακας 10 του παραρτήματος ΙI). 

Κάθε κατηγορία δράσεων, θα πρέπει να έχει έναν μοναδικό Κωδικό ο οποίος θα αναφέρεται στην 

Επενδυτική Προτεραιότητα του ΠΕΠ που περιλαμβάνεται και στον Αύξοντα Αριθμό της κατηγορίας 

δράσεων (πχ 9i.ΚΔ.1, 6β.ΚΔ.2, κ.ο.κ) 

Τέλος, οι κατηγορίες δράσεων/παρεμβάσεων της Στρατηγικής ΟΧΕ, θα πρέπει, απαραίτητα, να 

είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα συνεκτικό μείγμα πολιτικής, για τη 

μεγιστοποίηση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων. (Η συμπληρωματικότητα των κατηγοριών 

δράσεων τεκμηριώνεται περιγραφικά και  αποτυπώνεται στον πίνακα 11 του παραρτήματος ΙI). 

 

4.2.4. Εκτίμηση ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία δράσεων και ανά Δήμο 

Τόσο η αποτελεσματικότητα, όσο και η αποδοτικότητα της εφαρμογής της Στρατηγικής ΟΧΕ, 

συνδέονται άμεσα με τους διατιθέμενους οικονομικούς πόρους ανά κατηγορία δράσεων, πέραν της 

κρίσιμης παραμέτρου καταλληλότητάς τους, προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα/ 

προσδοκώμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα, όπως αυτά εκφράζονται από τους στόχους των 

δεικτών αποτελέσματος, που έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα. 

Εξ’ αυτού προκύπτει ότι ένα σημαντικό μέρος της Στρατηγικής ΟΧΕ είναι ο ορθολογικός  

προσδιορισμός των απαιτούμενων πόρων ανά κατηγορία δράσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψη, 

(δεσμευτικά ως οροφή) τον ήδη κατανεμημένο προϋπολογισμό της Στρατηγικής ΟΧΕ, από πόρους 
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του ΠΕΠ, σε συγκεκριμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες, όπως αναφέρεται στον πίνακα Α του 

παραρτήματος I, του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής. 

Είναι γεγονός ότι ο ρεαλιστικός προσδιορισμός των απαιτούμενων πόρων για κάθε κατηγορία 

δράσεων προκύπτει από την ρεαλιστική εκτίμηση του προϋπολογισμού κάθε πράξης/ έργου που 

συμμετέχει στην εκάστοτε συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων. Σ’ αυτό το μέρος (φάση/ στάδιο) του 

σχεδιασμού της Στρατηγικής των ΟΧΕ, τόσο για το σύνολο της Περιοχής, όσο και ανά Δήμο, είναι 

κρίσιμης σημασίας ο προσδιορισμός του αναγκαίου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δράσεων, με 

την δέσμευση, για το σύνολο της Περιοχής. Σημαντικό στοιχείο της Στρατηγικής ΟΧΕ είναι η μη 

υπέρβαση του κατανεμημένου από την σχετική πρόσκληση προϋπολογισμού ανά Επενδυτική 

Προτεραιότητα, προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ανά Ειδικό Στόχο της 

Στρατηγικής ΟΧΕ, με την επίλυση ή άμβλυνση των σημαντικότερων αναπτυξιακών 

προβλημάτων/αναγκών. 

Κρίσιμο δε στοιχείο της Στρατηγικής είναι η κατά το δυνατόν μεγιστοποίηση της άμεσης μόχλευσης 

ιδιωτικών πόρων (για την υλοποίηση των δράσεων) αυξάνοντας έτσι την δυνατότητα/ πιθανότητα 

μεγέθυνσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της Στρατηγικής. 

(Πέραν της αναλυτικής περιγραφής και τεκμηρίωσης αυτού του μέρους της Στρατηγικής, για το 

σύνολο της Περιοχής ΟΧΕ, συμπληρώνεται ο πίνακας 12 του παραρτήματος II). 

Λαμβάνοντας δε υπ’ όψη ότι, η Στρατηγική ΟΧΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει μια ισορροπία 

κατάλληλων/αναγκαίων κατηγοριών δράσεων, με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό ανά Δήμο της 

Περιοχής ΟΧΕ, στο μέρος αυτό της Στρατηγικής προσδιορίζεται/ εκτιμάται ο προϋπολογισμός 

συγκεκριμένων κατηγοριών δράσεων ανά Δήμο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν (επιλυθούν ή 

αμβλυνθούν) τα σημαντικότερα αναπτυξιακά προβλήματα/ανάγκες κάθε Δήμου.  

Επισημαίνεται ότι, η κατανομή του προϋπολογισμού της Στρατηγικής ανά κατηγορία δράσεων ανά 

Δήμο δεν αναφέρεται σε Επενδυτικές Προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, τόσο οι 

κατηγορίες δράσεων, όσο και ο προϋπολογισμός ανά κατηγορία δράσεων, σε κάθε Δήμο, 

εξαρτάται απόλυτα από το είδος, πλήθος και την ένταση των προβλημάτων κάθε Δήμου, τα οποία 

δεν είναι κατ’ ανάγκη όμοια σε κάθε Δήμο της περιοχής ΟΧΕ. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η ισορροπία παρέμβασης ανά Δήμο και η διάχυση της ανάπτυξης στο σύνολο της 

περιοχής ΟΧΕ, δεν θα πρέπει η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού ανά Δήμο κατά τον 

σχεδιασμό της Στρατηγικής, να αποκλίνει σημαντικά από την συσχέτιση πληθυσμού και έκτασης, 

με κύρια παράμετρο τον συσχετισμό με τον πληθυσμό. 

 

4.3. Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΟΧΕ 

Όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα μέρη του Οδηγού Εφαρμογής, η κατάρτιση του Σχεδίου 

Δράσης, αποτελεί το τεχνικό στάδιο της Στρατηγικής ΟΧΕ. Η έννοια αυτού του σταδίου της 

Στρατηγικής ΟΧΕ αναφέρεται στον προσδιορισμό/ επιλογή, αφ’ ενός των κατάλληλων 

έργων/πράξεων για την εφαρμογή/υλοποίηση της Στρατηγικής, αφ’ ετέρου του μηχανισμού και 

διαδικασιών εφαρμογής της Στρατηγικής. Όσον αφορά στην επιλογή των καταλληλότερων 

έργων/πράξεων έχει γίνει αναλυτική αναφορά στα προηγούμενα. Αναφορικά, τόσο, με την επιλογή 

του μηχανισμού και των διαδικασιών εφαρμογής της Στρατηγικής για την αποτελεσματική και 

αποδοτική υλοποίηση/ εκτέλεση των κατάλληλων πράξεων/ έργων, όσο και για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής και τη διενέργεια των κατάλληλων διορθωτικών 

παρεμβάσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τον χρονοπρογραμματισμό ή/και των διαδικασιών 

εφαρμογής της Στρατηγικής, ακολουθεί στα επόμενα σχετική περιγραφή. Ως εκ τούτου, το Σχέδιο 

Δράσης είναι κρίσιμης σημασίας, αφ’ ενός για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του συνόλου 
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της Στρατηγικής ΟΧΕ, αφ’ ετέρου για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της και την 

επίτευξη των στόχων της, όπως αυτοί έχουν τεθεί κατά τον σχεδιασμό/ εκπόνηση της Στρατηγικής, 

αλλά και όπως αποσκοπεί η εφαρμογή αυτού του «εργαλείου»/μέσου των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ). 

Στη βάση των παραπάνω, κυρίαρχο στοιχείο του Σχεδίου Δράσης, κατά την κατάρτισή του, είναι η 

επιλογή των πλέον κατάλληλων/ σκόπιμων έργων/πράξεων για κάθε Δήμο, και κατ’ ακολουθία στο 

σύνολο της περιοχής ΟΧΕ. Αυτά τα έργα/ πράξεις θα πρέπει να υλοποιηθούν έγκαιρα και με το 

ενδεδειγμένο κόστος, ώστε να αποφέρουν/δημιουργήσουν, κατά το δυνατόν, τα μεγαλύτερα 

αναπτυξιακά αποτελέσματα, τόσο σε μεσοβραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο χρονικό 

διάστημα. Έτσι στο σύνολο της περιοχής ΟΧΕ, αλλά και σε κάθε Δήμο, θα αμβλυνθούν τα 

μόνιμα/χρονίζοντα και εντεινόμενα αναπτυξιακά προβλήματά τους, που δημιουργούν «φαύλο 

κύκλο» χαμηλής ανάπτυξης. Με βάση αυτή τη στρατηγική για κάθε προτεινόμενο έργο/ πράξη 

συμπληρώνεται με υψηλό βαθμό πληρότητας και εγκυρότητας «Συνοπτικό Δελτίο Προτεινόμενης 

Πράξης» (Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής), το οποίο για κάθε έργο/πράξη του 

Σχεδίου Δράσης υποβάλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου συνημμένο της 

υποβαλλόμενης πρότασης χρηματοδότησης της Στρατηγικής ΟΧΕ και συγκεκριμένα συνημμένο 

του Σχεδίου Δράσης. Από τα στοιχεία του Συνοπτικού Δελτίου για κάθε προτεινόμενη πράξη/έργο, 

τεκμηριώνεται η καταλληλότητα κάθε έργου/ πράξης, ως προς τα παρακάτω κριτήρια. 

 

4.3.1 Έργα/πράξεις υψηλού βαθμού σκοπιμότητας 

Έχοντας ως βάση τα ιεραρχημένα, κατά τον σχεδιασμό της Στρατηγικής ΟΧΕ, 

προβλήματα/ανάγκες του συνόλου της περιοχής ΟΧΕ, επιλέγονται τα πλέον κατάλληλα 

έργα/πράξεις ανά Δήμο για την επίλυση ή άμβλυνση αυτών των προβλημάτων/ αναγκών. Έτσι, 

προτεραιότητα θα πρέπει να έχουν τα έργα/πράξεις τα οποία επιλύουν/αμβλύνουν υψηλής 

ιεράρχησης προβλημάτων/αναγκών, σύμφωνα με την κλίμακα 1,2,3, που έχει αναφερθεί στο μέρος 

σχεδιασμού της Στρατηγικής. 

Ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής έργων/ πράξεων που θα περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, 

είναι ο αριθμός άμεσα ωφελούμενων από το κάθε έργο/πράξη του Σχεδίου Δράσης, ως ποσοστό 

ωφελουμένων, ανάλογα με τη φύση/είδος του έργου, επί του συνόλου των εν δυνάμει 

ωφελουμένων, από το κάθε έργο/πράξη, στον κάθε Δήμο. 

Επίσης, ένα τρίτο, αλλά σημαντικό κριτήριο, για την επιλογή των κατάλληλων έργων/πράξεων, 

είναι η συμβολή τους στην δημιουργία ή/και στην αύξηση των διαλειτουργικών σχέσεων 

(οικονομικών/ παραγωγικών ή/και κοινωνικών), τόσο μεταξύ των Δήμων της περιοχής ΟΧΕ, όσο 

και με τους μεγαλύτερους Δήμους της Περιφέρειας και δη τους γειτνιάζοντες στην Περιοχή ΟΧΕ. 

Πρόσθετο, επίσης σημαντικό είναι το τέταρτο κριτήριο, για την επιλογή των έργων/ πράξεων του 

Σχεδίου Δράσης είναι η συνέργεια κάθε έργου/πράξης με άλλο ή άλλα προτεινόμενα έργα/ πράξεις 

των ΟΧΕ. Η έννοια της συνέργειας αναφέρεται στη λειτουργία των έργων, μετά την ολοκλήρωσή 

τους και από τη σχέση λειτουργίας τους, δηλαδή αν η λειτουργία ενός έργου αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα λειτουργίας άλλου ή άλλων έργων. 

Έχοντας ως βάση τα παραπάνω τέσσερα (4) κριτήρια σκοπιμότητας των προτεινόμενων 

έργων/πράξεων στο Σχέδιο Δράσης τα οποία έχουν αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (55%, 

20%, 15% και 10%) θα πρέπει να τεκμηριωθεί η σκοπιμότητα (αναπτυξιακή αναγκαιότητα) κάθε 

προτεινόμενου έργου/πράξης με την πλήρη και έγκυρη συμπλήρωση του μέρους II του Συνοπτικού 
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Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης,5 υπόδειγμα του οποίου είναι συνημμένο στο τέλος του 

παραρτήματος ΙII του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής. 

(Αντίστοιχα με τα στοιχεία κάθε προτεινόμενου έργου/πράξης συμπληρώνεται ο πίνακας 14 του 

Παραρτήματος IΙI, μέσω του οποίου ιεραρχείται η σκοπιμότητα όλων των έργων/ πράξεων). 

Η σκοπιμότητα των προτεινόμενων έργων/πράξεων ιεραρχείται μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής 

σύμφωνα με την βαθμολογία που λαμβάνει κάθε έργο/πράξη με την πλήρη συμπλήρωση του 

πίνακα 14, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στον συγκεκριμένο πίνακα. 

Οι βαθμοί ιεράρχησης έχουν ως εξής: 

 Α: Βαθμολογία 10,0 - 7,0 

 Β: Βαθμολογία  6,5 - 3,5 

 Γ: Βαθμολογία μικρότερη του 3,5 

(Στη συνέχεια συμπληρώνεται ο πίνακας 15 του παραρτήματος ΙII) 

 

4.3.2 Βαθμός Ωριμότητας των προτεινόμενων πράξεων / έργων 

Η ωριμότητα των προτεινόμενων πράξεων/έργων είναι σημαντική προσδιοριστική παράμετρος της 

ποιότητας του Σχεδίου Δράσης και αναφέρεται σε τεχνικό και σε διοικητικό επίπεδο. Το τεχνικό 

επίπεδο ορίζεται από τις αναγκαίες προμελέτες, κύριες και συνοδευτικές μελέτες (οριστικές 

/μελέτες εφαρμογής), έως και τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ το διοικητικό επίπεδο ωριμότητας 

ορίζεται από τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις, ανάλογα με τη φύση/είδος κάθε έργου/πράξης. Κατά 

κανόνα τα τεχνικό επίπεδο ωριμότητας συνδέεται άμεσα με το διοικητικό, θεωρώντας ότι όταν ένα 

έργο/πράξη έχει μελέτες εφαρμογής, έχει εξασφαλίσει και τις αντίστοιχες αδειοδοτήσεις. Τα 

προαναφερόμενα ως προς την τεχνική και διοικητική ωριμότητα αφορούν κατά κύριο λόγο, τα 

τεχνικά δημόσια έργα υποδομών. Κατ’ αντιστοιχία τα παραπάνω ισχύουν κατά ένα βαθμό και για 

τα έργα κρατικών ενισχύσεων (ιδιωτικές επενδύσεις) ή/και για τις άυλες ενέργειες που κατά κανόνα 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Δηλαδή, όσον αφορά στο τεχνικό επίπεδο γίνεται λόγος για 

μελέτη ή Οδηγό Εφαρμογής, με όλες τις προϋποθέσεις και όρους εφαρμογής κάθε κατηγορία 

πράξης, ενώ όσον αφορά στο διοικητικό επίπεδο ωριμότητας γίνεται λόγος για τα αντίστοιχα 

νομοθετήματα, Υπουργικές ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις εφαρμογής των παρεμβάσεων, μέχρι 

και εφαρμοστικές εγκύκλιοι. 

Το υψηλότερο επίπεδο διοικητικής και τεχνικής ωριμότητας κάθε προτεινόμενου έργου/πράξης 

είναι η συμβασιοποίηση του κύριου ή των κύριων υποέργων του, με δεδομένο ότι μ’ αυτό το 

επίπεδο ωριμότητας το έργο/ πράξη είναι έτοιμο προς υλοποίηση ή/και υλοποιείται/εκτελείται. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο βαθμός/επίπεδο διοικητικής και κυρίως τεχνικής ωριμότητας των 

προτεινόμενων έργων/πράξεων προσδιορίζει την ποιότητα του Σχεδίου Δράσης, ως προς τη 

δυνατότητα αποτελεσματικής υλοποίησής του στο σύνολό του, αλλά παράλληλα το επίπεδο 

τεχνικής ωριμότητας των έργων/πράξεων, κατά ένα σημαντικό βαθμό προσδιορίζει και τη 

ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης, αφού η ύπαρξη οριστικών 

μελετών/μελετών εφαρμογής και πολύ περισσότερο οι τυχόν συμβάσεις, προσεγγίζουν, αν δεν 

ταυτίζονται με το πραγματικό κόστος υλοποίησης/εκτέλεσης των έργων. Η τελευταία παράμετρος 

του Σχεδίου Δράσης που σχετίζεται με τον προϋπολογισμό του, αποτελεί ένα ξεχωριστό κριτήριο 

                                                 
5
 Για κάθε προτεινόμενο έργο/πράξη στο Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να έχει πλήρως και έγκυρα συμπληρωθεί στο σύνολο 

του, το αντίστοιχο «Συνοπτικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης», το οποίο θα συνοδεύει το Σχέδιο Δράσης. 
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αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης και γίνεται αναλυτική αναφορά σ’ αυτό σε επόμενο μέρος του 

παρόντος Οδηγού Εφαρμογής. 

Στη βάση των προαναφερόμενων περί της ωριμότητας των προτεινόμενων έργων/ πράξεων που 

θα περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, τα επίπεδα ωριμότητας, κατά φθίνουσα σειρά, 

προσδιορίζονται από τα εξής: 

α) Έργα/πράξεις σε εξέλιξη εκτέλεσης (με όλες τις συμβάσεις τους υπογεγραμμένες μετά την 

1η/1/2014).  

β) Έργα/πράξεις με συμβάσεις μετά την 1η/1/2014, (κατ’ ελάχιστον το κύριο, ή τα κύρια 

υποέργα). 

γ) Έργα/πράξεις με τεύχη δημοπράτησης, ή αντίστοιχες προσκλήσεις για έργα/πράξεις που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, ή αφορούν σε άϋλες ενέργειες ή/και κρατικές ενισχύσεις 

που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (κατ’ ελάχιστον το κύριο, ή τα κύρια υποέργα). 

δ) Έργα/πράξεις με οριστικές μελέτες/μελέτες εφαρμογής, ή αντίστοιχους Οδηγούς Εφαρμογής 

για έργα/ πράξεις που συγχρηματοδοτούνται ΕΚΤ, ή αφορούν σε άϋλες ενέργειες ή/και 

κρατικές ενισχύσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (κατ’ ελάχιστον το κύριο, ή τα 

κύρια υποέργα). 

ε) Έργα/ πράξεις με προμελέτες, (κατ’ ελάχιστον το κύριο, ή τα κύρια υποέργα) 

στ) Έργα/πράξεις χωρίς προμελέτες. 

Η ωριμότητα των έργων/πράξεων συμβάλλει καθοριστικά στη ποιότητα του Σχεδίου Δράσης, όταν 

τα επιλεγέντα έργα/πράξεις, συγκεντρώνονται σε πλήθος και σε προϋπολογισμό στις κατηγορίες 

(γ) ή/και (δ). 

Θα πρέπει, να επισημανθεί ότι, ο βαθμός/επίπεδο ωριμότητας δεν είναι το κύριο κριτήριο επιλογής 

των έργων/πράξεων αμβλύνοντας το κυρίαρχο κριτήριο της σκοπιμότητας. Παράλληλα, 

επισημαίνεται ότι, έργα/πράξεις με μόνο προμελέτες ή χωρίς προμελέτες, όσο και 

σημαντικό/μεγάλο βαθμό σκοπιμότητας έχουν, δεν θα πρέπει να «κυριαρχούν» στο Σχέδιο Δράσης 

λόγω του ότι, αυτής της κατηγορίας τα έργα/πράξεις θα καθυστερήσουν σε σημαντικό βαθμό να 

υλοποιηθούν, ή/και θα κινδυνεύσει η ολοκλήρωσή τους εντός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής 

της Στρατηγικής ΟΧΕ. Για τον λόγο αυτό, εάν το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει έργα/πράξεις χωρίς 

καν προμελέτες με αθροιστικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο του 20% του συνολικού 

προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης, το Σχέδιο Δράσης και συνολικότερα η πρόταση 

χρηματοδότησης της Στρατηγικής ΟΧΕ, απορρίπτεται. 

Με στοχευόμενη/επιδιωκόμενη την ορθολογική κατανομή/επιμερισμό του Σχεδίου Δράσης, ως 

προς τα προτεινόμενα έργα/ πράξεις ανά Δήμο, ο προσδιορισμός των προτεινόμενων έργων/ 

πράξεων στο Σχέδιο Δράσης με όλα τα στοιχεία ωριμότητας, γίνεται ανά Δήμο και συνολικά για 

όλη την περιοχή ΟΧΕ.  

(Κατόπιν της συμπλήρωσης του μέρους ΙΙ του Συνοπτικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης του 

παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής, συμπληρώνονται οι πίνακες 16 και 17 του 

παραρτήματος ΙΙΙ). 
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4.3.3 Χρηματοδότηση (εκτίμηση του προϋπολογισμού) των προτεινόμενων έργων/ 

πράξεων στο Σχέδιο Δράσης 

Όπως αναφέρεται στα προηγούμενα, η ρεαλιστική εκτίμηση του προϋπολογισμού των 

έργων/πράξεων που αποτελούν το σημαντικότερο μέρος του Σχεδίου Δράσης, εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από το επίπεδο ωριμότητας των προτεινόμενων έργων/πράξεων. Γι’ αυτό τον λόγο, 

στους πίνακες 16 και 17 του παραρτήματος ΙΙΙ, οι οποίοι κατά κύριο λόγο αναφέρονται στην 

ωριμότητα των έργων, περιλαμβάνονται και στοιχεία προϋπολογισμού/κόστους των 

προτεινόμενων έργων/πράξεων. 

Ως εκ τούτου η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων/ πράξεων και κατ’ 

ακολουθία του Σχεδίου Δράσης, είναι μία σημαντική παράμετρος της ποιότητας του Σχεδίου 

Δράσης. 

Μια άλλη σημαντική ποιοτική παράμετρος του Σχεδίου Δράσης, ως προς τον προϋπολογισμό του 

αναφέρεται στα εξής: 

α) Στην μη υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης που αναφέρεται στη 

σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

β) Στην μη υπέρβαση του προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης, ανά Επενδυτική Προτεραιότητα 

των ΕΔΕΤ, που αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ. (Έστω και αν δεν καλύπτονται 

όλες οι Επενδυτικές Προτεραιότητες, ή για κάποια ή κάποιες Επενδυτικές Προτεραιότητες 

«δεσμεύονται» μικρότερα ποσά στο Σχέδιο Δράσης από εκείνα της πρόσκλησης). 

 

Η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων/ πράξεων και κατ’ ακολουθία 

του Σχεδίου Δράσης, όπως έχει προαναφερθεί, εξαρτάται από το στάδιο ωριμότητας των 

προτεινόμενων έργων/πράξεων. Συγκεκριμένα: 

 Για έργα πράξεις με σύμβαση ή οριστικές μελέτες/μελέτες εφαρμογής από τα αντίστοιχα 

στοιχεία των μελετών. 

 Για έργα/πράξεις χωρίς οριστικές μελέτες / μελέτη εφαρμογής από αντιπροσωπευτικά 

ομοειδή έργα που υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.  

Κατά κανόνα, δεν αρκεί ένα ή δύο αντιπροσωπευτικά έργα για την εκτίμηση του κόστους/ 

προϋπολογισμού αντίστοιχων ομοειδών προτεινόμενων στο Σχέδιο Δράσης. Γι’ αυτόν τον λόγο, 

στο μέρος ΙΙΙ του «Συνοπτικού Δελτίου Προτεινόμενης Δράσης», του παραρτήματος ΙΙΙ του 

παρόντος Οδηγού Εφαρμογής, είναι σκόπιμο τα παραδείγματα κόστους ανά προτεινόμενο έργο να 

είναι κατά το δυνατόν περισσότερα. 

 

Επί πλέον, για προτεινόμενα έργα/πράξεις που δεν έχει συμβασιοποιηθεί το σύνολο των 

υποέργων τους, θα πρέπει να εκτιμηθεί το συμβατικό τίμημα κάθε υποέργου και κατ’ ακολουθία το 

συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου/πράξης. 

 

Σημείωση: 

Αυτές οι εκτιμήσεις δεν επηρεάζουν μειωτικά τον προϋπολογισμό των προτεινόμενων έργων/ 

πράξεων, βάσει του οποίου αξιολογείται το Σχέδιο Δράσης. Μόνο στα πλήρως συμβασιοποιημένα 

έργα/πράξεις, μέχρι την ημ/νία υποβολής στην ΕΥΔ του Σχεδίου Δράσης με την Στρατηγική της 

περιοχής ΟΧΕ, συμπίπτει/ ταυτίζεται ο προϋπολογισμός με το συμβατικό τίμημα. 
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Τέλος, μια ποιοτική παράμετρος του Σχεδίου Δράσης είναι η άμεση μόχλευση ιδιωτικών πόρων 

κατά τη φάση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης. Οι περιπτώσεις αυτές κατά κανόνα αναφέρονται 

σε έργα/πράξεις κρατικών ενισχύσεων (ιδιωτικών επενδύσεων), σε έργα ύδρευσης/ αποχέτευσης 

όταν αυτό προβλέπεται θεσμικά, ανάλογα τον φορέα υλοποίησης και τέλος σε έργα/πράξεις 

Σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ). 

(Κατόπιν όλων των παραπάνω και με βάση τις αντίστοιχες αναλυτικές περιγραφές, ανά σημείο που 

αφορά στον προϋπολογισμό του Σχεδίου Δράσης, συμπληρώνονται οι πίνακες 18,18.1-18.2, 19 και 

20 του παραρτήματος ΙΙΙ, του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής). 

 

4.3.4. Φυσικό Αντικείμενο / Δείκτες Εκροών 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του Σχεδίου Δράσης είναι το φυσικό αντικείμενο των 

προτεινόμενων πράξεων/έργων στο Σχέδιο Δράσης. Το στοιχείο αυτό καθορίζει τον βαθμό 

επιτυχίας της Στρατηγικής ΟΧΕ, με δεδομένο ότι τόσο από την ποσότητα, όσο και από το είδος και 

την ποιότητα του φυσικού αντικειμένου των έργων/ πράξεων θα προκύψουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, θα επιτευχθούν οι τεθέντες Ειδικοί Στόχοι της Στρατηγικής και εν κατακλείδι θα 

προσεγγισθεί το Όραμα της Στρατηγικής ΟΧΕ για το σύνολο της περιοχής και για κάθε έναν από 

τους Δήμους που την απαρτίζουν. Είναι γεγονός ότι, στην περιοχή ΟΧΕ θα υλοποιηθούν και άλλα 

έργα τόσο από τις οριζόντιες δράσεις του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, όσο και από Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Στρατηγική ΟΧΕ, σχεδιάζεται για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση, των έντονων, χρονιζόντων και εντεινόμενων αναπτυξιακών 

προβλημάτων της περιοχής ΟΧΕ, τα οποία οφείλονται κατά πολύ μεγάλο βαθμό στα γεωγραφικά 

και γεωφυσικά χαρακτηριστικά τους, σε σχέση με άλλες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

οι οποίες συγκεντρώνουν παρόμοια ιστορικά/ πολιτιστικά και φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

Ως εκ τούτου το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των έργων/ πράξεων του 

Σχεδίου Δράσης, είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής ΟΧΕ. 

Η αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου των έργων/πράξεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 

του Σχεδίου Δράσης και κατ’ ακολουθία της Στρατηγικής ΟΧΕ γίνεται με αντίστοιχους και 

ανάλογους ποσοτικοποιημένους «δείκτες εκροών», οι οποίοι απεικονίζουν, είτε την ποσότητα και 

την ποιότητα/είδος του φυσικού αντικειμένου, είτε/και σε ορισμένες περιπτώσεις τους άμεσα 

ωφελούμενους από την υλοποίηση αυτών των έργων. 

Τα κύρια κριτήρια καταλληλότητας των δεικτών εκροών είναι η μετρησιμότητά τους και η 

πληρότητά τους στην αποτύπωση του προγραμματισμού, υλοποιούμενου και υλοποιηθέντος 

φυσικού αντικειμένου. 

Ο προσδιορισμός/επιλογή των κατάλληλων δεικτών εκροών γίνεται κατ’ αρχάς σε επίπεδο 

έργου/πράξης, σύμφωνα, με το φυσικό αντικείμενο του εκάστοτε έργου/ πράξης και 

συμπληρώνεται κατάλληλα, ως προς αυτά τα στοιχεία το αντίστοιχο πεδίο του «Συνοπτικού 

Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης» (Παράρτημα IΙI του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής). 

Για ομοειδή έργα/ πράξεις δημιουργούνται κοινοί δείκτες εκροών έτσι ώστε να «δεικτοποιούνται» 

επί μέρους ομάδες ομοειδών πράξεων/ έργων, ήτοι κατηγορίες δράσεων. 

Στόχος θα πρέπει να είναι η «δεικτοποίηση» όλων των κατηγοριών δράσεων (ομάδες ομοειδών 

έργων) του Σχεδίου Δράσης, ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό, ο προϋπολογισμός των κατηγοριών 

δράσεων που αντιστοιχούν σε δείκτες εκροών θα πρέπει να υπερβαίνει το 90% του συνολικού 

προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης. 
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Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της καταλληλότητας και πληρότητας των δεικτών εκροών του 

Σχεδίου Δράσης είναι ο βαθμός συνάφειας, υπό την έννοια της αντιστοίχισης των δεικτών του 

Σχεδίου Δράσης, με τους δείκτες εκροών του ΠΕΠ, οι οποίοι αντιστοιχούν στις Επενδυτικές 

Προτεραιότητες του ΠΕΠ που χρηματοδοτούν την Στρατηγική ΟΧΕ. (Πίνακας Β του παραρτήματος 

I, του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής). 

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των δεικτών εκροών του Σχεδίου Δράσης, το μεγαλύτερο μέρος, αν 

όχι όλοι, του αριθμού/ πλήθους τους θα πρέπει να ταυτίζονται με τους δείκτες εκροών του ΠΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι δύναται να περιλαμβάνονται και πρόσθετοι 

δείκτες εκροών στο Σχέδιο Δράσης, προκειμένου να «δεικτοποιηθεί» το σύνολο ή σχεδόν το 

σύνολο του προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης. 

Επισημαίνεται ότι η μη κάλυψη αυτής της απαίτησης, όπως ρητά αναφέρεται στα κριτήρια 

αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης, η πρόταση χρηματοδότησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου 

Δράσης ΟΧΕ απορρίπτεται. 

(Για την εκπλήρωση αυτού του όρου κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης συμπληρώνεται ο πίνακας 21 

του παραρτήματος III, του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής). 

 

4.4. Η Λογική της Παρέμβασης στη Στρατηγική ΟΧΕ 

Αφού ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης, το οποίο εκφράζει την εφαρμογή της 

Στρατηγικής ΟΧΕ, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί προηγουμένως, είναι αναγκαίο να τεκμηριωθεί 

συνοπτικά η λογική αυτής της Στρατηγικής με συγκεκριμένα στάδια/ βήματα αλληλουχίας, όπως: 

α) Περιγραφή των ιεραρχημένων προβλημάτων/ αναγκών της περιοχής, σύμφωνα με την 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την SWOT Ανάλυση. 

β) Περιγραφή των Ειδικών Στόχων της Στρατηγικής για τη περιοχή, προκειμένου να επιλυθούν ή 

να αμβλυνθούν τα σημαντικότερα προβλήματα/ανάγκες και να επιτευχθεί/πραγματοποιηθεί το 

μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό όραμα/στόχοι ή να «δρομολογηθεί» η πραγματοποίηση του 

μεσομακροπρόθεσμου Αναπτυξιακού Οράματος της περιοχής. 

γ) Εξειδίκευση και ποσοτικοποίηση των Ειδικών Στόχων της Στρατηγικής με κατάλληλους Δείκτες 

Αποτελέσματος, οι οποίοι θα εκφράζουν τις θετικές αλλαγές που επιδιώκονται στα 

προβλήματα/ανάγκες της περιοχής. 

δ) Περιγραφή των κατηγοριών δράσεων (ομάδες ομοειδών πράξεων/έργων), με τον αντίστοιχο 

ανά κατηγορία παρέμβασης ικανό προϋπολογισμό, μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι 

Δείκτες Αποτελέσματος και κατ’ ακολουθία οι Ειδικοί Στόχοι της Στρατηγικής. 

Να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες παρέμβασης «δεσμεύονται», τόσο ως προς το είδος τους, όσο 

και ως προς τον προϋπολογισμό τους, από τις συγκεκριμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες του 

ΠΕΠ που χρηματοδοτούν την Στρατηγική ΟΧΕ. 

ε) Τέλος, περιγράφονται οι κατάλληλοι (σε πληρότητα, σαφήνεια και μετρησιμότητα) Δείκτες 

Εκροών, ανά κατηγορία δράσης, οι οποίοι μέσω των καταλληλότερων έργων/πράξεων θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη των Δεικτών Αποτελέσματος. 

Οι παραπάνω άμεσα συνδεόμενες με αλληλουχία ενέργειες, αποτελούν την «λογική της 

παρέμβασης» των ΟΧΕ στη συγκεκριμένη περιοχή. 

(Η τεκμηρίωση της λογικής της παρέμβασης, πέραν της αναλυτικής περιγραφής της κατά την 

αποτύπωση του σχεδιασμού της Στρατηγικής και της κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης, γίνεται με την 

συμπλήρωση του πίνακα 22, του παραρτήματος ΙΙΙ, του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής). 
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4.6. Διαδικασίες συμμετοχής (διαβούλευσης) των Τοπικών κοινοτήτων (φορέων) 

Οι συμμετοχικές διαδικασίες της βάσης του κοινωνικοοικονομικού και επιχειρηματικού/ 

παραγωγικού ιστού, καθώς και των τοπικών φορέων μιας περιοχής στην οποία εφαρμόζεται 

πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, τουλάχιστον κατά το στάδιο/φάση εκπόνησης 

της Στρατηγικής και όταν αυτή εξειδικεύεται σε ιεραρχημένα έργα/πράξεις, αποτελούν κυρίαρχο 

στοιχείο αυτής της Στρατηγικής. 

Ως εκ τούτου, στον παρόν  μέρος του Σχεδίου Δράσης, θα πρέπει να περιγραφούν αυτές οι 

διαδικασίες και ενέργειες του Φορέα Στρατηγικής, δηλαδή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως 

αναφέρεται στα αμέσως επόμενα κείμενα, με την υποστήριξη και τον συντονισμό της Ομάδας 

Συντονισμού και Καθοδήγησης (ΟΣΚ), με τεκμηρίωση, κυρίως, της στενής συνεργασίας του Φορέα 

Στρατηγικής με τις Δημοτικές Αρχές της περιοχής ΟΧΕ κατά την εκπόνηση της Στρατηγικής και την 

κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης. 

Κατ’ ελάχιστον δε, θα πρέπει να περιγραφούν και να τεκμηριωθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες και 

ενέργειες, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος Οδηγού, στο οποίο περιγράφεται η 

μεθοδολογία εκπόνησης της Στρατηγικής. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες/διαδικασίες που πρέπει να 

περιγραφούν αναλυτικά και να τεκμηριωθούν είναι οι εξής: 

α) Συνεντεύξεις με τους κύριους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς (τρίτο στάδιο εκπόνησης της 

Στρατηγικής) 

β) Δημιουργία συναίνεσης / συμφωνίας επί των αρχών της Στρατηγικής (πέμπτο στάδιο 

εκπόνησης της Στρατηγικής) 

γ) Έγκριση της Στρατηγικής ΟΧΕ και του Σχεδίου Δράσης από τα Δημοτικά Συμβούλια της 

περιοχής (όγδοο στάδιο της εκπόνησης της Στρατηγικής). 

 

4.7. Ανάλυση του Συστήματος Διακυβέρνησης 

Το Σύστημα Διακυβέρνησης ενός προγράμματος Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων 

διαρθρώνεται σε τρία (3) διακριτά επίπεδα, ήτοι: 

α) Στον σχεδιασμό και προγραμματισμό της αναπτυξιακής Στρατηγικής 

β) Στη διαδείριση και στη παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής 

γ)  Στην υλοποίηση της Στρατηγικής 

Από τη μελέτη εξειδίκευσης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

έχει προκύψει ως Φορέας Στρατηγικής των ΟΧΕ στην περιοχή της Μάνης, η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, η οποία θα έχει την ευθύνη/αρμοδιότητα εκπόνησης της Στρατηγικής και 

κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης, με την υποστήριξη και τον συντονισμό της ΟΣΚ.  

Επίσης, Φορέας Διαχείρισης του προγράμματος ΟΧΕ θα είναι η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, ενώ Φορείς Υλοποίησης / δικαιούχοι, θα είναι οι κατά νόμο κύριοι των 

έργων/πράξεων που θα υλοποιηθούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΓΙΑ ΟΧΕ 



ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΤΠΑ

(Δ.Δ. €)

ΕΚΤ

(Δ.Δ. €)

ΣΥΝΟΛΟ

(Δ.Δ. €)

1 3α 2.500.000 2.500.000

2Α 9i 250.000 250.000

2Α 9iv 1.875.000 1.875.000

3 6β 1.250.000 1.250.000

3 6γ 2.175.000 2.175.000

4 7β 2.500.000 2.500.000

8.425.000 2.125.000 10.550.000

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (Α) ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ

ΣΥΝΟΛΟ



ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις:Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις

CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις

CO04
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη
Επιχειρήσεις

CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις

CO08
Παραγωγικές επενδύσεις : Αύξηση της απασχόλησηε στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης

CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Αριθμός

T2450 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων Αριθμός

CO12 Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Αριθμός

CO17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα Αριθμός

Τ2420 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού Φυσικά πρόσωπα

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

CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών χλμ.

CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών χλμ.

ΕΤΠΑ

Α/Α

3

2

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων κα με σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής, και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

9.i

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση 

της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω 

φυτωρίων επιχειρήσεων

3.α1

ΕΚΤ

ΕΚΤ

6

ΕΤΠΑ

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

7.β

6.β

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 

δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-

Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

4

5

ΠΙΝΑΚΑΣ (Β) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΧΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

** Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ δείκτης

Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μια από τις κατηγορίες 

(οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας   2000/60/ΕΚ

* Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό & Επενδυτικό Ταμείο

ΕΤΠΑ

Αριθμός

Ποσοστό (%)

6.γ
Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής 

και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ 

ΔΙΑΤΙΘ/ΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΕΔΕΤ 

*

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Τ2461

Άτομα

min/klm2.500.000

9.iv 1.875.000

Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών 

της Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες
4.1.1 Τ2423 Χρονοαπόσταση (Μείωση)

Επισκέψεις σε φυσικούς και

πολιτιστικούς πόρους
Αριθμός CO09 Επισκέψεις/έτος

250.000 Ενίσχυση της συμμετοχής των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας 

**

Τ2435

1.250.000

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στους κλάδους υψηλής προστιθέμενης Αξίας2.500.000ΕΤΠΑ

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 

επισκεπτών

3.4.1 Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος CO18
Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

ύδρευσης

2.175.000 Τ2421

Εκατομμύρια Ευρώ

2Α3.1

2Α6.1

Αύξηση της εκμετάλλευσης προϊόντων έρευνας τεχνολογίας και καινοτομιών από 

υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και 

για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

1.5.1

1.5.2
Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους τομείς προτεραιότητας 

της στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διεύρυνση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε 

ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

Ενίσχυση της συμμετοχής των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας

Τ2408

σελ. 1 από 1



1

2

3

4

5

6

7

8

9

ΠΙΝΑΚΑΣ (Γ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προώθηση της Έρευνας – Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην 

περιφερειακή οικονομία 

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και προσαρμογή του αγροδιατροφικού τομέα στην κλιματική αλλαγή 

Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων

Δημιουργία ενιαίου ονόματος – ταυτότητας για την προώθηση στις αγορές του εξωτερικού των 

προϊόντων/υπηρεσιών των δίπολων Τουρισμός – Πολιτισμός και Τουρισμός – Αγροδιατροφή 

Μετασχηματισμός της περιφερειακής επιχειρηματικότητας προς την παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών 

προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και την παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκής - ερευνητικής κοινότητας, Δημόσιας 

Διοίκησης (κεντρικής και περιφερειακής)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3)

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 

Βαθμιαία μεταβολή της σύνθεσης της απασχόλησης και δημιουργία ποιοτικότερων θέσεων εργασίας 

Αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών στον αγροδιατροφικό τομέα και 

στον τουρισμό 



 
ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΟΧΕ



Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΤΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ

ΤΟΠΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΣΧΟΛΙΑ/
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΔΗΜΟΣ Α…

1.1 Δημοτική Αρχή

…

…

…

1.ν

2 ΔΗΜΟΣ Β…

2.1 Δημοτική Αρχή

…

…

…

2.ν

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΣΗΣΟΥ 2014-2020
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ



Α/Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΗΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΗΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ/ΣΥΜΜ

ΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΣ

(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΗΣ ΟΣΚ

(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜ

ΟΝΩΝ

(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ

ΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡ

ΗΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡ

ΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ *

1.1

1.2

…

1.ν

2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

2.1

2.2

…

2.ν

* Ανά Δήμο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ



ΚΩΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ * ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1…

2…

3…

4…

…

…

…

…

…

…

…

…

ν…

* Έντονο πρόβλημα/ μεγάλη ανάγκη:1

  Μέτριο πρόβλημα/ μέτρια ανάγκη:2

  Μικρό πρόβλημα/ μικρή ανάγκη:3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ



1….

2….

3….

4….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

ν….

ΣΥΝΟΛΟ

** 1,2,3 (Περιεχόμενα Στρατηγικής)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (4) ΕΠΙΛΥΣΗΣ/ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ 

                                                                              ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ

  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΑΝΑΓΚΕΣ

*Συμπληρώνεται με "Χ" ανά Ειδικό Στόχο της Στρατηγικής ΟΧΕ (όπου ΕΣΟ1….ΕΣΟν, οι κωδικοί των Ειδικών Στόχων)

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗ

ΣΗΣ **

ΚΩΔ ΣΥΝΟΛΟ……ΕΣΟ2. *ΕΣΟ1. * ΕΣΟν. *



ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ

1.5.1

Αύξηση της εκμετάλλευσης προϊόντων έρευνας τεχνολογίας και καινοτομιών από 

υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων

1.5.2
Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους τομείς προτεραιότητας της 

στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

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

2Α6.1
Διεύρυνση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε ειδικές 

πληθυσμιακές ομάδες

3.4.1 Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος

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

4.1.1
Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών της 

Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΟν. *……

ΠΙΝΑΚΑΣ (5) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"

                                             ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ OXE

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ 

*Συμπληρώνεται με "Χ" ανά Ειδικό Στόχο της Στρατηγικής ΟΧΕ (όπου ΕΣΟ1….ΕΣΟν, οι κωδικοί των Ειδικών Στόχων)

ΕΣΟ2. *ΕΣΟ1. *



ΕΣΟ1. * ΕΣΟ2. * …… ΕΣΟν. *

1
Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την εφαρμογή της 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

2
Βαθμιαία μεταβολή της σύνθεσης της απασχόλησης και δημιουργία ποιοτικότερων 

θέσεων εργασίας 

3
Αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών στον 

αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό

4
Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προώθηση της Έρευνας – Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας στην περιφερειακή οικονομία 

5
Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και προσαρμογή του αγροδιατροφικού 

τομέα στην κλιματική αλλαγή

6 Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων

7

Δημιουργία ενιαίου ονόματος – ταυτότητας για την προώθηση στις αγορές του 

εξωτερικού των προϊόντων/υπηρεσιών των δίπολων Τουρισμός – Πολιτισμός και 

Τουρισμός – Αγροδιατροφή

8

Μετασχηματισμός της περιφερειακής επιχειρηματικότητας προς την παραγωγή 

διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και την παροχή 

τουριστικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

9
Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκής - 

ερευνητικής κοινότητας, Δημόσιας Διοίκησης (κεντρικής και περιφερειακής)

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ

*Συμπληρώνεται με "Χ" ανά Ειδικό Στόχο της Στρατηγικής ΟΧΕ (όπου ΕΣΟ1….ΕΣΟν, οι κωδικοί των Ειδικών Στόχων)

                                                     ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ (6) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



ΚΩΔ

                                            ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ

ΤΑ

ΕΣΟ1.* ΕΣΟ2.* ΕΣΟ3.* … … … ΕΣΟν.* ΣΥΝΟΛΟ

..ΚΔ1

..ΚΔ2

..ΚΔ3

..ΚΔ4

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

..ΚΔν

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ

*Συμπληρώνεται με "Χ" ανά Ειδικό Στόχο Στρατηγικής & ανά Κατηγορία Δράσεων/ Παρεμβάσεων (όπου ΕΣΟ1..ΕΣΟν, οι κωδικoί των Ειδικών Στόχων)

ΠΙΝΑΚΑΣ (7) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ



1….

2….

3….

4….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

ν….

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ3*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ4*

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΩΔ

… … …

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔν*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ5*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ6*

… …

** 1,2,3 (Περιεχόμενα Στρατηγικής)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (8) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ/ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΧΕ 

                                        ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣEΩΝ ΟΧΕ

  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΑΝΑΓΚΕΣ

*Συμπληρώνεται με "Χ" ανά κατηγορία δράσεων της Στρατηγικής ΟΧΕ (όπου ΚΔ1…ΚΔν, ο κωδικός κάθε κατηγορίας δράσης)

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗ

ΣΗΣ **

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ1*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ2*



ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ

1.5.1

Αύξηση της εκμετάλλευσης προϊόντων έρευνας τεχνολογίας και καινοτομιών από 

υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων

1.5.2
Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους τομείς προτεραιότητας της 

στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

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

2Α6.1
Διεύρυνση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε ειδικές 

πληθυσμιακές ομάδες

3.4.1 Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος

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

4.1.1
Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών της 

Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ 

                                                                                                 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ1*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ2*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ3*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ4*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ5*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ6*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔν*

ΣΥΝΟΛΟ

*Συμπληρώνεται με "Χ" ανά κατηγορία δράσεων της Στρατηγικής ΟΧΕ (όπου ΚΔ1…ΚΔν, ο κωδικός κάθε κατηγορίας δράσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ (9) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"

… … … … …



1. RIS3

1
Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την εφαρμογή της Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης

2
Βαθμιαία μεταβολή της σύνθεσης της απασχόλησης και δημιουργία ποιοτικότερων θέσεων 

εργασίας 

3
Αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών στον 

αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό

4
Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προώθηση της Έρευνας – Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας στην περιφερειακή οικονομία 

5
Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και προσαρμογή του αγροδιατροφικού τομέα στην 

κλιματική αλλαγή

6 Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων

7

Δημιουργία ενιαίου ονόματος – ταυτότητας για την προώθηση στις αγορές του εξωτερικού 

των προϊόντων/υπηρεσιών των δίπολων Τουρισμός – Πολιτισμός και Τουρισμός – 

Αγροδιατροφή

8

Μετασχηματισμός της περιφερειακής επιχειρηματικότητας προς την παραγωγή διεθνώς 

ανταγωνιστικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και την παροχή τουριστικών 

υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

9
Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκής - ερευνητικής 

κοινότητας, Δημόσιας Διοίκησης (κεντρικής και περιφερειακής)

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ (10) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ  ΜΕ  ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

* Συμπληρώνεται με "Χ" ανά Κατηγορία Δράσεων ΟΧΕ (όπου ΚΔ1…ΚΔν, ο κωδικός κάθε Κατηγορίας Δράσης)

                                                                   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ)

….

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ7*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ8*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔν*

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ1*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ2*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ3*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ4*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ5*

ΚΑΤ. 

ΔΡ 

..ΚΔ6*

…. ….



..ΚΔ1 ..ΚΔ2 ..ΚΔ3 ..ΚΔ4 ..ΚΔ5 ..ΚΔ6 ..ΚΔ7 ..ΚΔ8 … … … ..ΚΔν

..ΚΔ1

..ΚΔ2

..ΚΔ3

..ΚΔ4

..ΚΔ5

..ΚΔ6

..ΚΔ7

..ΚΔ8

…

…

…

..ΚΔν

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

* Συμπληρώνεται με "Χ" ανά κωδικό κατηγορίας δράσεων

Κωδικοί Κατηγορίας Δράσεων * 

ΠΙΝΑΚΑΣ (11) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ 

ΚΩΔ Κατηγορίες Δράσεων 



3α 9i 9iv 6β 6γ 7β

….ΚΔ1

….ΚΔ2

….ΚΔ3

….ΚΔ4

….ΚΔ5

….ΚΔ6

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….ΚΔν-1

….ΚΔν

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

* Αναφέρεται το ποσό της κάθε Κατηγορίας Δράσεων που αντιστοιχεί σε κάθε προτεραιότητα

** Εκτίμηση της άμεσης μόχλευσης ιδιωτικών πόρων από κάθε Κατηγορία Δράσεων (κατά τη φάση υλοποίησης των Κατηγοριών Δράσεων)

ΠΙΝΑΚΑΣ (12) ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

                                      ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ

ΚΩΔ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΧΙΛ. € ) * ΑΜΕΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(€) **



ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΣΟ1 Δ.Α.Ο1

ΕΣΟ2 Δ.Α.Ο2

ΕΣΟ3 Δ.Α.Ο3

ΕΣΟ4 Δ.Α……

ΕΣΟ… Δ.Α……

ΕΣΟ… Δ.Α……

ΕΣΟ… Δ.Α……

ΕΣΟ… Δ.Α……

ΕΣΟ… Δ.Α……

ΕΣΟ… Δ.Α……

ΕΣΟ… Δ.Α……

ΕΣΟ… Δ.Α……

ΕΣΟv-1 Δ.Α.Ον-1

ΕΣΟν Δ.Α.Ον

ΠΙΝΑΚΑΣ (13) ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΕΠ*

ΣΧΟΛΙΑ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΧΕ

*Συμπληρώνεται με "Χ" ανά Δείκτη Αποτελέσματος ΟΧΕ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ



 
ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ 



ΙΕΡΑΡΧ

ΗΣΗ ΤΙΜΗ ΒΑΘΜ.

ΝΑΙ/Ό

ΧΙ ΤΙΜΗ ΒΑΘΜ.

ΝΑΙ/Ό

ΧΙ ΤΙΜΗ ΒΑΘΜ.

ΝΑΙ/

ΌΧΙ ΤΙΜΗ ΒΑΘΜ.

1

2

3

4

5

…

…

…

…

ν

Α/Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ 

ΠΙΝΑΚΑΣ (14) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 55% ΒΑΡΥΤΗΤΑ 20% ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15% ΒΑΡΥΤΗΤΑ 10%

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΛΕΙΤ/ΤΑ 
3

5
 Κατηγοριοποίηση έργων ως προς τη σκοπιμότητά τους: 

   Α : 10,0 - 7,0

   Β :   6,5 - 4,5

   Γ :   < 4,5

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔΙ

ΚΟΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΥ ΩΦΕΛ. 
2

ΔΗΜΟΣ

1
 Συμβολή στην επίλυση/ άμβλυνση προβλήματος/ ανάγκης :

   Ιεράρχηση 1: τιμή 10

   Ιεράρχηση 2: τιμή 6

   Ιεράρχηση 3: τιμή 2

2
 Εξυπηρέτηση αριθμού ωφελουμένων:

   Αν το έργο εξυπηρετεί τουλάχιστον το 50% του συνολικού πληθυσμού των Δήμων ή το 

50% του συνόλου των εν δυνάμει  ωφελουμένων στους Δήμους: 

   ΝΑΙ:τιμή 10  ΌΧΙ:τιμή 0

ΚΑΤΗΓΟ

ΡΙΑ 

ΔΡΑΣΕΩ

Ν ΟΧΕ

3
 Συμβολή στη διαλειτουργικότητα του Δήμου, με άλλον ή άλλους Δήμους: 

   ΝΑΙ:τιμή 10 ΌΧΙ:τιμή 0
4
 Συνέργεια με άλλες προτεινόμενες πράξεις στην ΟΧΕ: 

   ΝΑΙ : τιμή  10 ΌΧΙ:τιμή 0

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

5

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΛΥΣΗ/ ΑΜΒΛΥΝΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
1



ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ (%) ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ (%)

1 ΠΡΑΞΕΙΣ / ΕΡΓΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Α

2 ΠΡΑΞΕΙΣ / ΕΡΓΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Β

3 ΠΡΑΞΕΙΣ / ΕΡΓΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Γ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ (15) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

Α/Α ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ /ΕΡΓΩΝ Π/Υ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ



1 2 3 4 5 6

001 Χ

002 Χ

003 Χ

004 Χ

…. Χ

…. Χ

…. Χ

…. Χ

…. Χ

…. Χ

….

ν Χ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2Χ Χ 2Χ Χ 2Χ 3Χ

Στάδιο/ φάση ωριμότητας *: 

1. Σε εξέλιξη εκτέλεσης

2. Με συμβάσεις **

3. Με τεύχη δημοπράτησης **

4. Με οριστικές μελέτες/ μελέτες εφαρμογής **

5. Με προμελέτες **

6. Χωρίς προμελέτες

* Κάθε πράξη/ έργο σε ένα στάδιο/ φάση ωριμότητας

** Κατ' ελάχιστο το κύριο υποέργο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (16) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΩΔ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

ΑΣ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΟΧΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ (€)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ/ΕΡΓΟΥΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΡΓΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ/ΦΑΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧ

ΟΛΙΑ



ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ

 (%)
ΠΟΣΟ (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ

 (%)

1 Σε εξέλιξη εκτέλεσης

2 Με συμβάσεις *

3 Με τεύχη δημοπράτησης *

4 Με οριστικές μελέτες/ μελέτες εφαρμογής *

5 Προμελέτες *

6 Χωρίς προμελέτες

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0%

* Το κύριο υποέργο (κατ' ελάχιστο)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (17) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟ/ΦΑΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣΑ/Α

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ/ΕΡΓΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/

ΣΧΟΛΙΑ



3α 9i 9iv 6β 6γ 7β

001

002

003

004

005
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….

….

….

ν

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ

ΑΜΕΣΗ 

ΜΟΧΛΕΥΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 
2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ (€)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ/ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΡΓΟΥ *

1. Αναφέρεται το ποσό πρϋπολογισμού κάθε πράξης που αντιστοιχεί σε κάθε επενδυτική προτεραιότητα.

2. Εκτίμηση της άμεσης μόχλευσης ιδιωτικών πόρων από κάθε πράξη/έργο (κατά τη φάση υλοποίησης)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΣΧΟΛΙΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΤΙΜΗΜΑ (€)

*  Κάθε πράξη/ έργο σε μια επενδυτική προτεραιότητα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (18) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Α/Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔ. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΧΙΛ. €) 
1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ



3α 9i 9iv 6β 6γ 7β
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ν

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

1. Αναφέρεται το ποσό πρϋπολογισμού κάθε πράξης που αντιστοιχεί σε κάθε επενδυτική προτεραιότητα.

2. Εκτίμηση της άμεσης μόχλευσης ιδιωτικών πόρων από κάθε πράξη/έργο (κατά τη φάση υλοποίησης)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧ

ΟΛΙΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΤΙΜΗΜΑ (€)

*  Κάθε πράξη/ έργο σε μια επενδυτική προτεραιότητα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔ. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΧΙΛ. €) 
1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (18.1) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Α/Α

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ

ΑΜΕΣΗ 

ΜΟΧΛΕΥΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 
2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ (€)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ/ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΡΓΟΥ *
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (18.2) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Α/Α

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ

ΑΜΕΣΗ 

ΜΟΧΛΕΥΣΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 
2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ (€)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ/ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΡΓΟΥ *

1. Αναφέρεται το ποσό πρϋπολογισμού κάθε πράξης που αντιστοιχεί σε κάθε επενδυτική προτεραιότητα.

2. Εκτίμηση της άμεσης μόχλευσης ιδιωτικών πόρων από κάθε πράξη/έργο (κατά τη φάση υλοποίησης)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧ

ΟΛΙΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΤΙΜΗΜΑ (€)

*  Κάθε πράξη/ έργο σε μια επενδυτική προτεραιότητα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔ. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΧΙΛ. €) 
1



ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο Π/Υ υπολογίστηκε βάσει αντίστοιχων 

ομοειδών υλοποιηθέντων έργων στην 

περίοδο 2007 - 2013

(5 ή 6) (€) (ΝΑΙ/ΌΧΙ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

ν

ΣΥΝΟΛΟ

1 Στάδιο/ φάση ωριμότητας: 

5. Με προμελέτες *

6. Χωρίς προμελέτες

* Κατ' ελάχιστο το κύριο υποέργο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (19) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ (ΣΤΑΔΙΟ / ΦΑΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 5 ΚΑΙ 6)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ/ΦΑΣΗ 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 
1Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ/

ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/

ΣΧΟΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ



ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ/ 

ΕΡΓΩΝ

Π/Υ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ/ 

ΕΡΓΩΝ

Π/Υ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ/ 

ΕΡΓΩΝ

Π/Υ

1 5. Με προμελέτες

2 6. Χωρίς προμελέτες

ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (20) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ (ΣΤΑΔΙΟ / ΦΑΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 5 ΚΑΙ 6)

ΝΑΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο Π/Υ υπολογίστηκε βάσει αντίστοιχων ομοειδών υλοποιηθέντων 

έργων στην περίοδο 2007 - 2013

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑΣΤΑΔΙΟ/ΦΑΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ



ΚΩΔ. 2018 2022

...ΚΔ.1

...ΚΔ.2

...ΚΔ.3

...ΚΔ.4

...ΚΔ.…

...ΚΔ.…

...ΚΔ.…

...ΚΔ.…

...ΚΔ.…

...ΚΔ.…

...ΚΔ.…

...ΚΔ.…

...ΚΔ.v-1

...ΚΔ.ν

ΣΥΝΟΛΟ

*Συμπληρώνεται με "Χ" ανά Δείκτη Εκροών ΟΧΕ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΚΩΔ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΠΕΠ*

ΣΧΟΛΙΑ/

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (21) ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ & ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΚΩΔ.



ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ

2.α.1

3.α.3

4…..

5…..

6…..

7…..

ν-1…..

ν…….

* 1, 2, 3 (Περιεχόμενα Στρατηγικής)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (22) ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΠΕΠ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΟΧΕ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΧΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ

1.β,2

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ*

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ) :

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ……………………………………………………………………………..

 1.1. Αρμόδιος συμπλήρωσης του δελτίου (Ονοματεπώνυμο, Θέση, Τηλ., Fax., Email) ……………………………………………………………………………..

2. ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:                                                                    ……………………………………………………………………………..

3. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ……………………………………………………………………………..

4. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΔΗΜΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ): ……………………………………………………………………………..

5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ……………………………………………………………………………..

 5α. ΚΩΔΙΚΟΣ: ……………………………………………………………………………..

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ……………………………………………………………………………..
 6.1. Από οριστική μελέτη
 6.2. Από προμελέτη
 6.3. Χωρίς προμελέτη
 6.4. Συμβασιοποιημένο
 6.5. Εκτελούμενο

7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: ……………………………………………………………………………..

8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: ……………………………………………………………………………..

9. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ / ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ): ……………………………………………………………………………..

10. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΠ: ……………………………………………………………………………..

11. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
 11.1. Εκτελείται ήδη
 11.2. Συμβασιοποιημένα όλα τα υποέργα
 11.3. Συμβασιοποιημένο το κύριο υποέργο
 11.4. Τεύχη Δημοπράτησης*
 11.5. Οριστική μελέτη / μελέτη εφαρμογής*
 11.6. Προμελέτη*
 11.7. Χωρίς προμελέτη

* Τουλάχιστον το κύριο υποέργο

12. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ): ……………………………………………………………………………..

13. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ / ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ): ……………………………………………………………………………..

ΙΙ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ / ΩΦΕΛΗ

1. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ / ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (1) : ……………………………………………………………………………..

2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (Αριθμός και ποσοστό επί του συνόλου των Δήμων) ……………………………………………………………………………..

3. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΩΝ:  ΑΝ ΝΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (2) : ΑΝ ΝΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5. ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ :

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

   ΟΧΙ   ΝΑΙ

     ΝΑΙ     ΟΧΙ
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ΙΙΙ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ / ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ/ΩΝ, ΟΜΟΕΙΔΟΥΣ/ΩΝ ΕΡΓΟΥ/ΩΝ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013
( ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ) (3) 

Α. ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ / ΕΡΓΟ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΣΑΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΡΓΟΥ: ……………………………………………………………………………..

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ……………………………………………………………………………..

3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ): ……………………………………………………………………………..

4. ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ……………………………………………………………………………..

5. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ): ……………………………………………………………………………..

 5.1. Έναρξη (ημ/νία) ……………………………………………………………………………..

 5.2. Ολοκλήρωση (ημ/νία) ……………………………………………………………………………..

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ): ……………………………………………………………………………..

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ / ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΙ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ): ……………………………………………………………………………..

Β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ / ΕΡΓΟ

1.

2.

…

…

7.

(1) Σύμφωνα με την ιεράρχηση της Στρατηγικής

(2)  Άμεση συνέργεια κατά τη λειτουργία

(3) Περισσότερα του ενός παραδείγματα

2/2



 
ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΧΕ 

 

 



Α/Α

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

1 Επλήρωση των όρων της Πρόσκλησης ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

2 Ποιότητα της Στρατηγικής 40%

3 Ποιότητα του Σχεδίου Δράσης 50%

4 Συμμετοχικότητα στον Σχεδιασμό της Στρατηγικής 10%

100%

Ελάχιστη συνολική βαθμολογία θετικής αξιολόγησης : 6,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΣΤΑΔΙΟ Α: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Σελίδα 1 από 9



Α/Α ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.1 Χρόνος Υποβολής 1.1.1

Εμπρόθεσμη υποβολή της 

Στρατηγικής και του 

Σχεδίου Δράσης

Εξετάζεται αν η ημερομηνία υποβολής της Στρατηγικής και 

του Σχεδίου Δράσης είναι εντός της προθεσμίας που 

τίθεται στην πρόσκληση

ΝΑΙ/ΟΧΙ Υποχρεωτική Συμπλήρωση

1.2.1

Δομή της υποβληθείσας 

Στρατηγικής ΟΧΕ και του 

Σχέδιο Δράσης

Εξετάζεται αν η διάρθρωση / δομή της υποβληθείσας 

Στρατηγικής ΟΧΕ και το Σχέδιο Δράσης  είναι σύμφωνα με 

τα αντίστοιχα περιεχόμενα που αναφέρονται στον οδηγό 

εφαρμογής

ΝΑΙ/ΟΧΙ Υποχρεωτική Συμπλήρωση

Εξετάζεται αν περιλαμβάνονται οι αποφάσεις των 

αρμοδίων Οργάνων ή πραγματοποίηση ενεργειών 

διαβούλευσης, σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής και 

συγκεκριμένα:

α) Συγκρότησης της ΟΣΚ ΝΑΙ/ΟΧΙ Υποχρεωτική Συμπλήρωση

β) Διενέργεια διαβουλεύσεων με τους τοπικούς φορείς ΝΑΙ/ΟΧΙ

Υποχρεωτική Συμπλήρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

γ) Έγκρισης από τα Δημοτικά Συμβούλια ΝΑΙ/ΟΧΙ Υποχρεωτική Συμπλήρωση

1.3.1

Προϋπολογισμός της 

Στρατηγικής και του 

Σχεδίου Δράσης

Εξετάζεται αν ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της 

Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης δεν υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της πρόσκλησης ανά Επενδυτική 

Προτεραιότητα 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Υποχρεωτική Συμπλήρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ (12) ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

ΠΙΝΑΚΑΣ (18) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

ΠΙΝΑΚΑΣ (Α) ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΟΧΕ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

1.3.2 Περίοδος Υλοποίησης

Εξετάζεται αν  η περίοδος υλοποίησης των προτεινόμενων 

πράξεων για ένταξη στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 

εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του 

προγράμματος  η οποία αρχίζει την 01/01/2014 και 

περατώνεται στις 31/12/2023, ή αν ορίζεται άλλο στην 

πρόσκληση

ΝΑΙ/ΟΧΙ Υποχρεωτική Συμπλήρωση

ΝΑΙ/ΟΧΙ -

ΣΤΑΔΙΟ Α: ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

Επιλεξιμότηα της 

Στρατηγικής και του Σχεδίου 

Δράσης

1.3

ΤΙΤΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Για να συνεχισθεί η αξιολόγηση θα πρέπει να εκπληρώνονται όλα τα κριτήρια

Αποφάσεις αρμοδίων 

Οργάνων
1.2.2

Τυπική πληρότητα της 

υποβληθείσας Στρατηγικής
1.2

Σελίδα 2 από 9



Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΙΜΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2.1

Επάρκεια της ανάλυσης 

της υφιστάμενης 

κατάστασης

Εξετάζεται:

α) Η επικαιρότητα των στοιχείων

β) Η αναφορά πηγών των στοιχείων

γ) Η αξιοποίηση των υφιστάμενων μελετών

δ) Η ανάλυση σε επίπεδο Δήμου ή/και Δημοτικής Ενότητας

0-10 0 10% 0
Συμπληρώνεται σύμφωνα με την τελική βαθμολόγηση 

του Βοηθητικού Πίνακα Β.1

α) Υψηλού βαθμού τεκμηρίωσης 10

β) Μέσου βαθμού τεκμηρίωσης 6

γ) Χαμηλού βαθμού τεκμηρίωσης 2

δ) Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

α) Επίλυση / άμβλυνση του συνόλου των προβλημάτων / αναγκών 

ιεράρχησης 1 και 2
10

β) Επίλυση / άμβλυνση τουλάχιστον του 50% των  προβλημάτων / 

αναγκών ιεράρχησης 1 και 2 και μικρότερο του 50% των προβλημάτων / 

αναγκών ιεράρχησης 3

8

γ) Επίλυση / άμβλυνση μεγαλύτερο του 50% των  προβλημάτων / αναγκών 

ιεράρχησης 1 και μεγαλύτερο του 50% των προβλημάτων / αναγκών 

ιεράρχησης 3

6

γ) Επίλυση / άμβλυνση μεγαλύτερο του 50% των  προβλημάτων / αναγκών 

ιεράρχησης 2 και μεγαλύτερο του 50% των προβλημάτων / αναγκών 

ιεράρχησης 3

4

ε) Επίλυση / άμβλυνση μικρότερο του 50% των  προβλημάτων / αναγκών 

ιεράρχησης 1 και 2 και μεγαλύτερο του 50% των προβλημάτων / αναγκών 

ιεράρχησης 3

2

ε) Επίλυση / άμβλυνση μικρότερο του 50% των  προβλημάτων / αναγκών 

ιεράρχησης 1, 2 και 3
0

α) Ταύτιση με όλους τους Δείκτες Αποτελέσματος του ΠΕΠ που αναφέρονται 

στην πρόσκληση
10

β) Ταύτιση με μεγαλύτερο του 50% και μικρότερο του 100% των Δεικτών 

Αποτελέσματος του ΠΕΠ που αναφέρονται στην πρόσκληση
8

γ) Ταύτιση με μεγαλύτερο του 20% και μικρότερο του 50% των Δεικτών 

Αποτελέσματος του ΠΕΠ που αναφέρονται στην πρόσκληση
6

δ) Ταύτιση με  μεγαλύτερο του 1% και μικρότερο του 20% των Δεικτών 

Αποτελέσματος του ΠΕΠ που αναφέρονται στην πρόσκληση
4

ε) Ταύτιση με μικρότερο του 1% των Δεικτών Αποτελέσματος του ΠΕΠ που 

αναφέρονται στην πρόσκληση
0

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

2
Ποιότητα της 

Στρατηγικής ΟΧΕ

0

ΤΙΤΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

15% 0

Τεκμηρίωση και ιεράρχιση 

των προβλημάτων / 

αναγκών

Υποχρεωτική επιλογή μίας τιμής των αναφερόμενων 

περιπτώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ (4) ΕΠΙΛΥΣΗΣ/ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ/ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

Υποχρεωτική επιλογή μίας τιμής των αναφερόμενων 

περιπτώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

25%

Υποχρεωτική επιλογή μίας τιμής των αναφερόμενων 

περιπτώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ (13) ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

2.4

2.3

Ανάγκες / Προβλήματα 

που καλύπτονται / 

επιλύονται ή εμβλύνονται

2.2

Ανταπόκριση της 

Στρατηγικής ΟΧΕ (βάσει 

Δεικτών Αποτελέσματος) 

στους Δείκτες 

Αποτέσματος του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου

010%
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Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΙΜΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΤΙΤΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

α) Το σύνολο των κατηγοριών δράσεων της ΟΧΕ συνδέονται με όλους τους 

Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ
10

β) Μεγαλύτερο του 80% και μικρότερο του 100% των κατηγοριών δράσεων 

της Στρατηγικής ΟΧΕ συνδέονται με το σύνολο των Ειδικών Στόχων του 

ΠΕΠ 

8

γ) Μεγαλύτερο του 80% των κατηγοριών δράσεων της Στρατηγικής ΟΧΕ 

συνδέονται με μεγαλύτερο του 70% και μικρότερο του 100% των Ειδικών 

Στόχων του ΠΕΠ

6

δ) Μεγαλύτερο του 80% των κατηγοριών δράσεων της Στρατηγικής ΟΧΕ 

συνδέονται με μεγαλύτερο του 50% και μικρότερο του 70% των Ειδικών 

Στόχων του ΠΕΠ

4

ε) Μεγαλύτερο του 80% των κατηγοριών δράσεων της Στρατηγικής ΟΧΕ 

συνδέονται με μεγαλύτερο του 40% και μικρότερο του 50% των Ειδικών 

Στόχων του ΠΕΠ

2

στ) Αν, είτε οι κατηγορίες δράσεων της Στρατηγικής ΟΧΕ συνδέονται με 

μικρότερο του 40% των Ειδικών Στόχων του ΠΕΠ, είτε μεγαλύτερο του 

20% των κατηγοριών δράσων δεν συνδέονται με Ειδικό Στόχο του ΠΕΠ, 

τότε η Στρατηγική Απορρίπτεται

ΝΑΙ/ΟΧΙ
Συμπλήρωση μόνο στην περίπτωση που δεν έχει 

επιλεγεί τιμή από τις παραπάνω περιπτώσεις

α) Μεγαλύτερο του 81% των κατηγοριών δράσεων της Στρατηγικής ΟΧΕ 

είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους
10

β) Μεγαλύτερο του 51% και μικρότερο του 80% των κατηγοριών δράσεων 

της Στρατηγικής ΟΧΕ είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους
8

γ) Μεγαλύτερο του 21% και μικρότερο του 50% των κατηγοριών δράσεων 

της Στρατηγικής ΟΧΕ είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους
5

δ) Μεγαλύτερο του 1% και μικρότερο του 20% των κατηγοριών δράσεων 

της Στρατηγικής ΟΧΕ είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους
2

ε) Μικρότερο του 1% των κατηγοριών δράσεων της Στρατηγικής ΟΧΕ είναι 

συμπληρωματικές μεταξύ τους
0

α) Μεγαλύτερο του 60% των κατηγοριών δράσης της Στρατηγικής ΟΧΕ 

συμβάλλουν στους Ειδικούς Στόχους της (RIS3)
10

β) Μεγαλύτερο του 40% και μικρότερο του 59% των κατηγοριών δράσης 

της Στρατηγικής ΟΧΕ συμβάλλουν στους Ειδικούς Στόχους της (RIS3)
6

γ) Μεγαλύτερο του 20% και μικρότερο του 39% των κατηγοριών δράσης 

της Στρατηγικής ΟΧΕ συμβάλλουν στους Ειδικούς Στόχους της (RIS3)
4

δ) Μεγαλύτερο του 1% και μικρότερο του 19% των κατηγοριών δράσης της 

Στρατηγικής ΟΧΕ συμβάλλουν στους Ειδικούς Στόχους της (RIS3)
2

ε) Μικρότερο του 1% των κατηγοριών δράσης της Στρατηγικής ΟΧΕ 

συμβάλλουν στους Ειδικούς Στόχους της (RIS3)
0

α) 6 Επενδυτικές Προτεραιότητες 10

β) Από 4 έως 5 Επενδυτικές Προτεραιότητες 8

γ) Τουλάχιστον 3 Επενδυτικές Προτεραιότητες και 2 Θεματικούς Στόχους 6

δ) Λιγότερες από 2 Επενδυτικές Προτεραιότητες και λιγότερους από 2 

Θεματικούς Στόχους, η Στρατηγική Απορρίπτεται
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Συμπλήρωση μόνο στην περίπτωση που δεν έχει 

επιλεγεί τιμή από τις παραπάνω περιπτώσεις

100%

2
Ποιότητα της 

Στρατηγικής ΟΧΕ

10% 0

Συνολική Βαθμολογία Ομάδας Κριτηρίων

2.5

2.7

Σύνδεση της Σρτατηγικής 

ΟΧΕ με την Περιφερειακή 

Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (RIS3)

2.6

Συμπληρωματικότητα / 

συνεκτικότητα μεταξύ των 

παρεμβάσεων 

(κατηγοριών δράσεων) 

της Στρατηγικής ΟΧΕ

Συμπλήρωση μίας μόνο τιμής των αναφερόμενων 

περιπτώσεων, όταν εκπληρώνεται η απαίτηση της 

περίπτωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ (7) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

05%

015%

0
Κάλυψη / χρήση 

Επενδυτικών 

Προτεραιοτήτων και 

Θεματικών Στόχων

Συνάφεια / Συμβολή της 

Στρατηγικής ΟΧΕ στη 

Στρατηγική του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου

2.8

Υποχρεωτική επιλογή μίας τιμής των αναφερόμενων 

περιπτώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ (10) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΟΧΕ  ΜΕ  ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

(RIS3) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

10%

Υποχρεωτική επιλογή μίας τιμής των αναφερόμενων 

περιπτώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ (11) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

/ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

Συμπλήρωση μίας μόνο τιμής των αναφερόμενων 

περιπτώσεων όταν εκπληρώνεται η απαίτηση της 

περίπτωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ (12) ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ)
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Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΙΜΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

α) Προτεινόμενες πράξεις / έργα σκοπιμότητας Α ή/και Β 

στους δύο Δήμους

 ΝΑΙ = 10

 ΟΧΙ = 2
15% 0

Υποχρεωτική συμπλήρωση τιμής

ΠΙΝΑΚΑΣ (14) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

β) Ποσοστό (%) των προτεινόμενων πράξεων / έργων 

(σε αριθμό ή προϋπολογισμό) σκοπιμότητας Α, 

μεγαλύτερο του 50%

10

γ) Ποσοστό (%) των προτεινόμενων πράξεων / έργων 

(σε αριθμό ή προϋπολογισμό) σκοπιμότητας Α, μεταξύ 

30% και 50%

8

δ) Ποσοστό (%) των προτεινόμενων πράξεων / έργων 

(σε αριθμό ή προϋπολογισμό) σκοπιμότητας Γ, μικρότερο 

του 20%

6

ε) Ποσοστό (%) των προτεινόμενων πράξεων / έργων 

(σε αριθμό ή προϋπολογισμό) σκοπιμότητας Γ, μεταξύ 

50% και 70%

4

στ) Ποσοστό (%) των προτεινόμενων πράξεων / έργων 

(σε αριθμό ή προϋπολογισμό) σκοπιμότητας Γ, 

μεγαλύτερο του 70%

2

3.2
Ωριμότητα του Σχεδίου 

Δράσης

Εξετάζεται και αξιολογείται ο αριθμός και ο 

Προϋπολογισμός των Πράξεων / Έργων που βρίσκονται 

στα παρακάτω στάδια / φάσης ωριμότητας:

α) Σε εξέλιξη εκτέλεσης

β)  Με συμβάσεις

γ)  Με τεύχη δημοπράτησης

δ)  Με οριστικές μελέτες/ μελέτες εφαρμογής

ε)  Προμελέτες

στ) Χωρίς προμελέτη

0-10 0,00 25% 0,00

Συμπληρώνεται σύμφωνα με την τελική βαθμολόγηση 

του Βοηθητικού Πίνακα Β.2

ΠΙΝΑΚΑΣ (17) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙΙ)

3.3
Όριο μη ώριμων πράξεων 

/ έργων

Μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του προϋπολογισμού των 

πράξεων / έργων του Σχεδίου Δράσης αναφέρονται σε 

πράξεις / έργα χωρίς προμελέτη, το Σχέδιο Δράσης 

Απορρίπτεται

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Υποχρεωτική Συμπλήρωση του κριτηρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ (17) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙΙ)

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

Υποχρεωτική επιλογή μίας τιμής των αναφερόμενων 

περιπτώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ (15) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

0

3.1
Αναπτυξιακή συμβολή του 

Σχεδίου Δράσης 

25%

3
Ποιότητα της 

Σχεδίου Δράσης

ΤΙΤΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Σελίδα 5 από 9



Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΙΜΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΤΙΤΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

α) Περισσότερα του 80% του αριθμού των μη 

συμβασιοποιημένων και χωρίς οριστική μελέτη 

προτεινόμενων πράξεων / έργων του Σχεδίου Δράσης 

κοστολογούνται βάσει αντίστοιχων ομοειδών 

υλοποιηθέντων έργων στην περίοδο 2007 - 2013

10

β) Περισσότερα του 60% και λιγότερα του 80% του 

αριθμού των μη συμβασιοποιημένων και χωρίς οριστική 

μελέτη προτεινόμενων πράξεων / έργων του Σχεδίου 

Δράσης κοστολογούνται βάσει αντίστοιχων ομοειδών 

υλοποιηθέντων έργων στην περίοδο 2007 - 2013

8

α) Λιγότερα του 60% του αριθμού των μη 

συμβασιοποιημένων και χωρίς οριστική μελέτη 

προτεινόμενων πράξεων / έργων του Σχεδίου Δράσης 

κοστολογούνται βάσει αντίστοιχων ομοειδών 

υλοποιηθέντων έργων στην περίοδο 2007 - 2013

0

α) Δείκτες εκροών του ΠΕΠ σε κατηγορίες δράσεων που 

καλύπτουν μεγαλύτερο του 60% του προϋπολογισμού 

του Σχεδίου Δράσης

 ΝΑΙ = 10

 ΟΧΙ = 2
5% 0

Υποχρεωτική συμπλήρωση τιμής

ΠΙΝΑΚΑΣ (21) ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

ΟΧΕ & ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ 

ΠΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

β) Κάλυψη όλων των δεικτών εκροών του ΠΕΠ που 

αναφέρονται στην πρόσκληση και τουλάχιστον ένας 

πρόσθετος δείκτης, ανά Επενδυτική Προτεραιότητα που 

περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης

10

γ) Κάλυψη όλων των δεικτών εκροών του ΠΕΠ που 

αναφέρονται στην πρόσκληση, ανά Επενδυτική 

Προτεραιότητα που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης

8

δ) Κάλυψη περισσότερων του 50% των δεικτών εκροών 

του ΠΕΠ που αναφέρονταιστην πρόσκληση, ανά 

Επενδυτική Προτεραιότητα που περιλαμβάνεται στο 

Σχέδιο Δράσης

6

δ) Κάλυψη περισσότερων του 20% και λιγότερων του 

50% των δεικτών εκροών του ΠΕΠ που αναφέρονται 

στην πρόσκληση, ανά Επενδυτική Προτεραιότητα που 

περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης

4

δ) Κάλυψη λιγότερων του 20% των δεικτών εκροών του 

ΠΕΠ του συνόλου των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 

που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης

0

100% 0,0

3
Ποιότητα της 

Σχεδίου Δράσης

Υποχρεωτική επιλογή μίας τιμής των αναφερόμενων 

περιπτώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ (21) ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

ΟΧΕ & ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟΥ 

ΠΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

Υποχρεωτική επιλογή μίας τιμής των αναφερόμενων 

περιπτώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ (20) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ (ΣΤΑΔΙΟ 

/ ΦΑΣΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 5 ΚΑΙ 6)(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

Συνολική Βαθμολογία Ομάδας Κριτηρίων

0

3.5

Συμβολή του Σχεδίου 

Δράσης (βάσει των 

Δεικτών Εκροών) στους 

Δείκτες Εκροών του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου
10% 0

3.4

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού του 

Σχεδίου Δράσης

20%
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Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΙΜΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

α) Συνεντεύξεις με περισσότερους από το 70% των 

υφιστάμενων τοπικών / περιφερειακών φορέων, 

αρμόδιων για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής ΟΧΕ

10

β) Συνεντεύξεις με το 50% έως 70% των υφιστάμενων 

τοπικών / περιφερειακών φορέων, αρμόδιων για την 

τοπική ανάπτυξη της περιοχής ΟΧΕ

6

β) Συνεντεύξεις με το 30% έως 50% των υφιστάμενων 

τοπικών / περιφερειακών φορέων, αρμόδιων για την 

τοπική ανάπτυξη της περιοχής ΟΧΕ

4

α) Συνεντεύξεις με λιγότερους από το 30% των 

υφιστάμενων τοπικών / περιφερειακών φορέων, 

αρμόδιων για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής ΟΧΕ

0

α) Γραπτές προτάσεις από πολίτες / επιχειρηματίες επί 

των δημοσίων συναντήσεων

 ΝΑΙ = 10

 ΟΧΙ = 0
10% 0

Υποχρεωτική συμπλήρωση τιμής

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

β) Γραπτές προτάσεις περισσότερων του 60% των 

συμμετεχόντων τοπικών / περιφερειακών φορέων στις 

δημόσιες συναντήσεις

10

γ) Γραπτές προτάσεις από 30% έως 60% των 

συμμετεχόντων τοπικών / περιφερειακών φορέων στις 

δημόσιες συναντήσεις

6

δ) Γραπτές προτάσεις λιγότερων του 30% των 

συμμετεχόντων τοπικών / περιφερειακών φορέων στη 

δημόσια διαβούλευση

0

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

4

Συμμετοχικότητα 

στον Σχεδιασμό 

της Στρατηγικής

Υποχρεωτική επιλογή μίας τιμής των αναφερόμενων 

περιπτώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

15% 0

Ανταπόκριση των τοπικών 

/ περιφερειακών φορέων 

στη διαβούλευση / 

συμμετοχή

4.2

4.1

Συνεντεύξεις των 

εμπειρογνωμόνων με τους 

τοπικούς / περιφερειακούς 

φορείς

Υποχρεωτική επιλογή μίας τιμής των αναφερόμενων 

περιπτώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΠΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

035%

ΤΙΤΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
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Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΙΜΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΤΙΤΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

α) Συμμετοχή φορέων ή/και πολιτών / επιχειρηματιών 

από όλους τους Δήμους της περιοχής ΟΧΕ στη διαδικασία 

διαβούλευσης και συναίνεσης

 ΝΑΙ = 10

 ΟΧΙ = 0
10% 0

Υποχρεωτική συμπλήρωση τιμής

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

β) Συμμετοχή περισσότερων του 50% των υφιστάμενων 

τοπικών / περιφερειακών φορέων, αρμόδιων για την 

τοπική ανάπτυξη της περιοχής ΟΧΕ  στη διαδικασία 

διαβούλευσης και συναίνεσης

10

γ) Συμμετοχή περισσότερων του 30% και λιγότερων του 

50% των υφιστάμενων τοπικών / περιφερειακών 

φορέων, αρμόδιων για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής 

ΟΧΕ  στη διαδικασία διαβούλευσης και συναίνεσης

6

δ) Συμμετοχή λιγότερων του 30% των υφιστάμενων 

τοπικών / περιφερειακών φορέων, αρμόδιων για την 

τοπική ανάπτυξη της περιοχής ΟΧΕ  στη διαδικασία 

διαβούλευσης και συναίνεσης

0

ε) Συμφωνία όλων των δημοτικών αρχών της περιοχής 

ΟΧΕ επί της προτεινόμενης Στρατηγικής

 ΝΑΙ = 10

 ΟΧΙ = 0
20% 0

Υποχρεωτική συμπλήρωση τιμής

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

100%

Συμμετοχικότητα 

στον Σχεδιασμό 

της Στρατηγικής

4

Υποχρεωτική επιλογή μίας τιμής των αναφερόμενων 

περιπτώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

Συνολική Βαθμολογία Ομάδας Κριτηρίων

4.3

Διαβουλεύσεις και 

συναίνεση επί της 

Στρατηγικής της περιοχής 

ΟΧΕ

010%
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α/Α ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α) Η επικαιρότητα των στοιχείων 25% 0-10 0

β) Η αναφορά πηγών των στοιχείων 35% 0-10 0

γ)
Η αξιοποίηση των υφιστάμενων πρόσφατων 

μελετών
15% 0-10 0

δ)
Η ανάλυση σε επίπεδο Δήμου ή/και Δημοτικής 

Ενότητας
25% 0-10 0

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2.1 100% 0

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Α/Α ΣΤΑΔΙΟ / ΦΑΣΗ  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ / 

ΕΡΓΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ

(%)

Π/Υ 

ΠΡΑΞΕΩΝ / 

ΕΡΓΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 

Π/Υ

(%)

ΤΙΜΗ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

(ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40%)

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Π/Υ 

ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(ΒΑΡΥΤΗΤΑ 60%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α) Σε εξέλιξη εκτέλεσης 10 0,00 0,00 0,00

β) Με συμβάσεις * 8 0,00 0,00 0,00

γ) Με τεύχη δημοπράτησης * 6 0,00 0,00 0,00

δ) Με οριστικές μελέτες/ μελέτες εφαρμογής * 4 0,00 0,00 0,00

ε) Προμελέτες * 2 0,00 0,00 0,00

στ) Χωρίς προμελέτη 0 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3.2 0 0% 0 0% 0,00

* Το κύριο υποέργο (κατ' ελάχιστο)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ  ΟΧΕ

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
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