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1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

Το Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της 

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  C(2014)10166/18.12.2014.  Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 19 

του ν. 4314/2014, η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου εκπόνησε το Έγγραφο 

Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Προγράμματος (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με την παρακάτω 

διαδικασία η οποία ακολουθείται ή / και είναι συνυφασμένη με την 1η φάση εξειδίκευσης 

του Προγράμματος : 

- Η ΕΑΣ με την εγκύκλιο 3230/ΕΥΣΣΑ 798/20-03-2015 απέστειλε στις Διαχειριστικές Αρχές  

τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος» 

(ΕΕΕΠ). 

- Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξειδικεύει το ΕΠ «Πελοπόννησος 2014 - 2020» 

για το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ έγγραφο ΕΕΕΠ, 

αντλώντας στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα. 

- Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

2014-2020, δεν είναι έγγραφο εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, αλλά 

προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014, και αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο 

διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών 

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

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

αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και 

παρακολούθησης και αξιολόγησης κάθε ΕΠ. Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014, τίθεται 

προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης  του ΕΠ, η μεθοδολογία, η διαδικασία και 

το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των 

προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους.  

- Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσδιόρισε τις Επιτελικές Δομές οι οποίες 
σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της (όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 
4314/2014, καθώς και σε σχετικό πίνακα διαβούλευσης της 3ης εγκυκλίου για το 
σχεδιασμό των ΕΠ της περιόδου 2014-2020). Εν συνεχεία η ΕΥΔ της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου συνεργάσθηκε για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω 
Επιτελικές Δομές και  ειδικότερα, με το υπ. αριθμ. 1895/ 30-04-2015 έγγραφό της,  
ενημέρωσε τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης 
αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την υποβολή τυχόν προτάσεων, 
θέτοντας δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής σύμφωνα με την εγκύκλιο 3230/ΕΥΣΣΑ 
798/20-03-2015. Μετά την εξέταση των προτάσεων που εστάλησαν, η ΕΥΔ της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου διαμόρφωσε το τελικό σχέδιο του εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση 
το εγκεκριμένο ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020..   

- Η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο του 1ου ΕΕΕΠ, καθώς και τα αναλυτικά 

κριτήρια επιλογής πράξεων για τις δράσεις που εξειδικεύθηκαν με το 1ο ΕΕΕΠ, 

εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, κατά την 1η συνεδρίασή της (30 Ιουνίου 

2015). 

Η διαδικασία κατάρτισης της εξειδίκευσης περιλαμβάνεται στην Ενότητα Β του 

τυποποιημένου ΕΕΕΠ του Παραρτήματος της Εγκυκλίου με α.π. 32030/ΕΥΣΣΑ/20-03-2015  

για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 

2014-2020, σύμφωνα με την οποία «η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη 

αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΕΥΔ ανάγκες, η 

έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Το έγγραφο ΕΕΕΠ 

αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ. Στις 
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συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- 

παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων».   

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, στην παρούσα πρόταση που υποβάλλεται με την 39η 

Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, προτείνονται οι 

παρακάτω τροποποιήσεις δράσεων, των οποίων η εξειδίκευσή τους είχε εγκριθεί με 

παλαιότερες αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 Τροποποίηση της Δράσης 3.γ.1: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Νέων 

Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»  

Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στην αύξηση κατά 6,0 εκατ. € του προϋπολογισμού 
της δράσης 3.γ.1 η εξειδίκευση της οποίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΕΠ μέσω της 29ης Γραπτής Διαδικασίας, τροποποιήθηκε με την 33η  
Γραπτή Διαδικασία  και αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για 
τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και στη συνέχεια της υποστήριξης 
της λειτουργίας τους για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης διαμορφώνεται σε 
19.500.000 €, ενώ η διαχείριση της συγκεκριμένης δράσης, με τους αντίστοιχους πόρους 
του ΕΠ «Πελοπόννησος», θα εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των στόχων του ΕΠ «Πελοπόννησος». 
Η παραπάνω τροποποίηση, προτείνεται από την ΕΥΔ προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα ενίσχυσης μεγαλύτερου αριθμού επενδυτικών σχεδίων και κάλυψης, όσο το 
δυνατόν περισσότερο, της υψηλής ζήτησης των ενδιαφερομένων που σημειώθηκε στο 
πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, δεδομένης της ύπαρξης 
μεγάλου αριθμού θετικά αξιολογημένων προτάσεων.  

Τέλος, σημειώνεται ότι, καθώς η εξειδίκευση δεν τροποποιεί τα κριτήρια αξιολόγησης 

και επιλογής πράξεων, τα ισχύοντα κριτήρια είναι εκείνα τα οποία εγκρίθηκαν από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, μέσω της 29η Γραπτής Διαδικασίας, στις 7/11/2018. 

 Τροποποίηση εξειδίκευσης της Δράσης  4.γ.2: «Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών» 

 Με την παρούσα τροποποίηση της δράσης και λόγω αυξημένων αναγκών που 

υφίστανται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προτείνεται η αύξηση του 

προϋπολογισμού της δράσης χωρίς τροποποίηση των κριτηρίων Αξιολόγησης και 

Επιλογής Πράξεων, ώστε να καταστεί δυνατή η ενίσχυση υλοποίησης - δεδομένης της 

υψηλής ζήτησης των ενδιαφερομένων που σημειώθηκε στο πλαίσιο της δράσης 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης Ενίσχυση 

της Ενεργειακής Απόδοσης  - όσο το δυνατόν περισσοτέρων παρεμβάσεων βελτίωσης 

της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών της Περιφέρειας. 

 Για την τροποποίηση της εξειδίκευση της δράσης 4.γ.2.  υπήρξε συνεργασία της ΕΥΔ με 

την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ , Τομέας Ενέργειας.  

Τέλος, σημειώνεται ότι, καθώς η εξειδίκευση δεν τροποποιεί τα κριτήρια αξιολόγησης 

και επιλογής πράξεων, τα ισχύοντα κριτήρια είναι εκείνα τα οποία εγκρίθηκαν από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, μέσω της 16ης Γραπτής Διαδικασίας, στις 6/11/2017 
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2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

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

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

2/Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

3/Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και 
του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το 
ΕΤΘΑ) 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

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

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 38.428.844,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

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

 

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 1 

Κατηγορία 
περιφέρει

ας 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησ
ης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 Στόχος 2023 

Άνδρες 
Γυναίκ

ες 
Σύνολο Σύνολο 

Μετάβαση F100 
Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   2.360.000,00 38.428.844,00 

Μετάβαση CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: 
Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις   0 160 

Μετάβαση K281 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 
με απόφαση 
χορήγησης 

Αριθμός   45 
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επιμέρους 
ενίσχυσης 
(Σύνδεση με 
CO02) 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει ήδη προβεί και συνεχίζει να προβαίνει σε 
συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ, οι 
οποίες ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες: 

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

- Έκδοση προσκλήσεων και  αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.  

- Συμμετοχή του ΕΠ σε Χρηματοδοτικά Μέσα 

- Ένταξη των θετικά αξιολογημένων προτάσεων με τις αντίστοιχες δράσεις – πράξεις. 

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

- Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων 
φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών. 

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

Θεματικός Στόχος 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 3c 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και 
του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το 
ΕΤΘΑ) 

Επενδυτική προτεραιότητα Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων 
ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.03.1 

Ειδικός στόχος 1.6.1/ Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 

Δείκτης αποτελέσματος T2476 / Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Τουριστικής 
Δραστηριότητας 

 

 

Δράση 3.γ.1: Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠ «Πελοπόννησος» για την 
παρούσα δράση προγραμματίζεται έχει ορισθεί η ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΕΚ, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρ.13 του Ν. 
4314/2014. 

Κατηγορία Περιφέρειας Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία: 

 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.03.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή Δράσης 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία 
νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας 
της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά 
σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει 
αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να 
λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. 

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου 
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας. Η συνολική ΔΔ της δράσης ανέρχεται σε 19,5 εκ. € 
και ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται μεταξύ 
25.000 € και 400.000€, που θα εξειδικεύεται σε επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή 
προτάσεων, σε συμπληρωματικότητα με το Ν. 4399/2016 για την ενίσχυση των ιδιωτικών 
επενδύσεων. Η ένταση της ενίσχυσης θα είναι 40% και σε περίπτωση που στο επενδυτικό 
σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%. Η χορήγηση 
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της ενίσχυσης διέπεται από τους όρους εφαρμογής του Κανονισμού για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας [Κ(ΕΕ) 1407/2013]. 

Δείκτες Εκροής 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

Κωδικό
ς 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί

κες 
Σύνολο 

CO01 
Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
δομών 

Αριθμός  Μετάβαση   100 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: 
Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Άτομα  Μετάβαση   100 ΝΑΙ ΟΧΙ 

CO05 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Αριθμός  Μετάβαση   60 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO08 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης 
στις επιχειρήσεις 
που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

Αριθμός  Μετάβαση   190 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 43.333.335,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 19.500.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 15.600.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 3.900.000,00 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0,00 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0,00 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 23.833.335,00 
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Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, σε προσδιορισμένους ΚΑΔ 

σε επίπεδο πρόσκλησης. 

Επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που είτε δεν έχουν ιδρυθεί, είτε 
έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να 
λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. 

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

Με δεδομένες τις προγενέστερες, της παρούσας εξειδίκευσης, διαδικασίες ενεργοποίησης 
και έναρξης υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης, για την έκδοση πρόσκλησης 
λαμβάνονται υπ’ όψη τα ακόλουθα: 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης    - 

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

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Νοέμβριος 2018 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέμβριος 2018 

Προδημοσίευση προκήρυξης Νοέμβριος 2017 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Νοέμβριος 2017 

Ολοκλήρωση Υποβολών προτάσεων Μάιος 2018 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ 
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ 
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας             

(11) 

Κωδ. 
πεδίου 

παρέμβασης                              
(12) 

ΔΔ 
(13) 

1 38.428.844 

1 6.000.000 

1.a 1.875.000 1.1.1 1.875.000 1.α.1 1.875.000 Μετάβαση 58 1.875.000 

1.b 4.125.000 1.2.1 4.125.000 

1.β.1 625.000 Μετάβαση 62 625.000 

1.β.1.2 500.000 Μετάβαση 64 500.000 

1.β.2.1 500.000 Μετάβαση 64 500.000 

1.β.2.2 2.000.000 Μετάβαση 64 2.000.000 

1.β.3.1 2.700.000 Μετάβαση 62 2.700.000 

2 5.125.000 

2.b 1.875.000 1.3.1 1.875.000 
2.β.2.1 1.000.000 Μετάβαση 82 1.000.000 

2.β.2.2 875.000 Μετάβαση 82 875.000 

2.c 3.250.000 1.4.1 3.250.000 
2.γ.1.1 2.000.000 Μετάβαση 79 2.000.000 

2.γ.2 1.250.000 Μετάβαση 79 1.250.000 

3 27.303.844 

3.a 16.178.843 
1.5.1 13.678.843 

3.α.1 2.000.000 Μετάβαση 67 2.000.000 

3.α.2.2 4.720.000 Μετάβαση 67 4.720.000 

3.α.5.1 3.200.000 Μετάβαση 67 3.200.000 

3.α.5.2 4.800.000 Μετάβαση 67 4.800.000 

3α.ΤΑΠΤοΚ.1 2.500.000 Μετάβαση 67 2.500.000 

1.5.2 2.500.000 3.α.2.1 2.000.000 Μετάβαση 71 2.000.000 

3.c 7.000.000 1.6.1 7.000.000 3.γ.1 19.500.000 Μετάβαση 75 19.500.000 

  
3.d 4.125.000 1.7.1 4.125.000 

3.δ.1.1 3.125.000 Μετάβαση 66 3.125.000 

  3.δ.2.1 1.000.000 Μετάβαση 66 1.000.000 

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC. 

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ 
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2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ   4.γ.2: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ 
ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

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

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

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

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.04.1, Τ.06.1, Τ.06.2 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 63.189.995 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΊΔΟΣΗΣ 
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι και τελικοί 
στόχοι, όπως προκύπτουν από το υποβληθέν για έγκριση ΕΠ: 

 

Πίνακας 1:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 3 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 2023 

Άνδρε
ς 

Γυναί
κες 

Σύνολο Σύνολο 

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

Επισκέψεις 
/έτος 

  6.000 37.000 

Μετάβαση CO18 Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
ύδρευσης 

Άτομα   4.000 45.000 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   10.460.000 63.189.995 
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Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΠ, η ΔΑ έχει προβεί και συνεχίζει να προβαίνει 

σε συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ, οι 

οποίες ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες: 

 Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων. 

 Έκδοση προσκλήσεων και αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.  

 Ένταξη των θετικά αξιολογημένων προτάσεων με τις αντίστοιχες δράσεις – πράξεις. 

 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 

συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ. 

 Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων 

φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών. 

 Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής 

αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών 

ενεργειών κλπ. 

 

Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα  4.γ 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

Επενδυτική προτεραιότητα Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης 
διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον 
τομέα της στέγασης 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.04.1 

Ειδικοί στόχοι 3.1.1: Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του 

κτιριακού αποθέματος στην Περιφέρεια 

Δείκτες αποτελέσματος T2485/ Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 

 

 

Δράση 4.γ.2 : Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κατοικιών  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής  

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση  

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.04.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Σύνταξη Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος  

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II» 

 

Περιγραφή δράσης 

Οι δράσεις ταυτίζονται με τον πρώτο ειδικό στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας. 
Οι προβλεπόμενες δράσεις είναι σχετικά μικρής κλίμακας η κάθε μία, υλοποιούνται με τον 
ίδιο τεχνικό τρόπο με εκείνον των δημόσιων κτηρίων, ενώ θα τεθούν και εισοδηματικά 
κριτήρια για τους εν δυνάμει ωφελούμενους. 
Κριτήριο θα είναι είτε το χαμηλό εισόδημα ιδιοκτήτη είτε οι παρεμβάσεις που θα γίνουν να 
ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. 
 
Ειδικότερα: 
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης κατοικιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες έχουν 
αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά 
εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την 
ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις 
που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, συμβάλλοντας, 
έτσι, τόσο στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσο και 
στην μείωση του ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό  
ιδιοκτητών με χαμηλά εισοδήματα.    
Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης,  προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία θα 
αφορά, είτε σε απευθείας επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε σε επιχορήγηση σε 
συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο.  
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του Προγράμματος θα τεθούν 
συγκεκριμένα κριτήρια που θα αφορούν στην εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη και 
ενδεχομένως στην τιμή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά κίνητρα θα καθοριστούν 
επίσης για τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσματα 
εξοικονόμησης είναι πολύ μεγαλύτερα.  
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Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος θα αφορούν, μεταξύ 
άλλων, θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα σκίασης, αναβάθμιση 
συστήματος θέρμανσης, κλπ. Προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των 
κατοικιών τίθεται συγκεκριμένος ενεργειακός στόχος που θα επιτευχθεί μέσω των 
παραπάνω χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου  
διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου από Ενεργειακό 
Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.  
  

Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνονται οι εθνικοί στόχοι 
εξοικονόμησης ενέργειας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι οποίοι έχουν τεθεί και στο 
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθορίζονται 
συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, ώστε να γίνεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια, τεχνικά εφικτή και οικονομικά αποδοτική, για την τήρηση των 
ελάχιστων απαιτούμενων επιπέδων ενεργειακής απόδοσης.  
 
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τη 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.   
 

Λόγω της φύσης και της σημαντικότητας της δράσης, η οποία θα συμβάλει στην εθνική 
στοχοθεσία και υποχρεώσεις, ο σχεδιασμός και συντονισμός του προγράμματος θα γίνει σε 
κεντρικό επίπεδο, σχεδιάζεται κοινός οδηγός εφαρμογής και ορίζονται κοινές κατευθύνσεις 
προς όλες τις Περιφέρειες. Κατά  το σχεδιασμό της δράσης λαμβάνονται υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανάλογα με το 
κτιριακό δυναμικό που χρήζει ενεργειακής αναβάθμισης, και τα χαρακτηριστικά της 
(κλιματική ζώνη κλπ.), στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την εξοικονόμηση 
ενέργειας.  
 

Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Νοικοκυριά της Περιφέρειας 

 

 Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα  που ακολουθεί αποτυπώνεται ο δείκτης εκροών που αφορά τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

C031 

Αριθμός 
νοικοκυριών 
που 
κατατάσσονται 
σε καλύτερη 
κατηγορία 
ενεργειακής 
κατανάλωσης  

Αριθμός  Μετάβαση   430 ΟΧΙ ΟΧΙ 

C034 

Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση 
των εκπομπών 
των αερίων 
θερμοκηπίου  
 

Τόνοι 
ισοδυνάμου 
CO2  
 

Μετάβαση     300,00 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον Πίνακα  που ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 12.165.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 12.165.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 9.732.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ)  2.433.000 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

   

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ).  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου 
να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη δράση.  

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Εκπληρώθηκε 
(Ιούλιος 2017 - ΦΕΚ 
2367/Β/12.07.201
7) 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Εκπληρώθηκε 
(σχέδιο Οδηγού 
Εφαρμογής 
Προγράμματος  

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II). 

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

- 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 11/2017 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 1/2019 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ 
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ 
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11) 

Κωδ. 
Πεδίου 

Παρέμβασης 
(12) 

ΔΔ 
(13) 

3 
 
 63.189.995 

 

4 10.071.156 4c 10.071.156 3.1.1 10.071.156 

4.γ.2 12.165.000 Μετάβαση 14 12.165.000 

4.γ.ΒΑΑ.1 390.000 Μετάβαση 13 390.000 

4.γ.ΤΑΠΤοΚ.1 1.350.000 Μετάβαση 13 1.350.000 

5 4.500.000 5a 4.500.000 3.2.1 4.500.000 

5.α.1 3.500.000 Μετάβαση 87 3.500.000 

5.α.2 150.000 Μετάβαση 87 150.000 

5.α.3 2.500.000 Μετάβαση 87 2.500.000 

      5.α.4 4.000.000 Μετάβαση 87 4.000.000 

6 48.618.839 

6a 2.000.000 3.3.1 2.000.000 6.α.2 1.000.000 Μετάβαση 23 1.000.000 

6b 17.500.000 3.4.1 17.500.000 

6.β.1 18.000.000 Μετάβαση 
20 11.750.000 

21 6.250.000 

6.β.2 1.000.000 Μετάβαση 22 1.000.000 

6.β.4 420.000 Μετάβαση  21 420.000 

6β.ΤΑΠΤοΚ.1 1.320.000 Μετάβαση  21 1.320.000 

6c 16.375.000 3.5.1 16.375.000 

6.γ.1 6.000.000 Μετάβαση 94 6.000.000 

6.γ.2 5.000.000 Μετάβαση 94 5.000.000 

6.γ.3 4.500.000 Μετάβαση 92 4.500.000 

6.γ.4 5.000.000 Μετάβαση 92 5.000.000 

6.γ.ΒΑΑ.1 300.000 Μετάβαση 94 300.000 
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Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ 
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ 
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11) 

Κωδ. 
Πεδίου 

Παρέμβασης 
(12) 

ΔΔ 
(13) 

6γ.ΤΑΠΤοΚ.1 1.550.000 Μετάβαση 94 1.550.000 

6γ.ΤΑΠΤοΚ.2 320.000 Μετάβαση 94 320.000 

6d 1.875.000 3.7.1 1.875.000 6δ.ΤΑΠΤοΚ.1 1.180.000 Μετάβαση 86 1.180.000 

6e 10.868.839 
3.6.1 
3.6.2 

10.868.839 

6.ε.1 8.500.000 Μετάβαση 

83 1.500.000 

90 4.800.000 

94 1.200.000 

95 1.000.000 

6.ε.ΒΑΑ.1 3.665.000 Μετάβαση 

83 560.000 

90 1.400.000 

94 1.110.000 

95 595.000 

6.ε.ΒΑΑ.2 3.000.000 Μετάβαση 

83 460.000 

90 1.150.000 

94 900.000 

95 490.000 
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