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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 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» 

 

Δράση 3.a.4:  

«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία 

Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» 

  

ΔΡΑΣΗ 9.iv.13:  

 «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας κατά την 

Υγειονομική Κρίση του COVID-19» 
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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. Τον Ιούλιο του 2020 εγκρίθηκε η 4η αναθεώρηση του Ε.Π. 

«Πελοπόννησος 2014-2020» με την εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής C(2020) 

4742 final /9.7.2020. 

H ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου εκπόνησε, βάσει του άρθρου 19 του Ν. 4314/2014, 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 

συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- 

παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων».   
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Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, στην παρούσα πρόταση που υποβάλλεται με την 53η Γραπτή 

Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, προτείνεται η εξειδίκευση μιας 

(1) νέας δράσης στον Άξονα Προτεραιότητας 1, καθώς και η τροποποίηση της εξειδίκευσης μιας (1) 

δράσης του Άξονα Προτεραιότητας 2Α όπως παρουσιάζονται αμέσως πιο κάτω. 

α) Δράση 3.a.4: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 

πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»  

Η προτεινόμενη εξειδίκευση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από την πανδημία Covid- 19, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Η δράση 
αναμένεται να τονώσει τις πληγείσες επιχειρήσεις καθώς και την περιφερειακή οικονομία μέσω 
της χορήγησης κεφαλαίου κίνησης.   

 

β)  Τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 9.iv.13: «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας 

και Ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19» 

 Προτείνεται η τροποποίηση της εξειδίκευσης της δράσης 9.iv.13, η οποία είχε αρχικώς εγκριθεί 

στο πλαίσιο της 47ης Γραπτής Διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Με την παρούσα τροποποίηση ο προϋπολογισμός της δράσης αυξάνεται από 13.000.000€ σε 

23.000.000€, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας 

και με βάση νεότερη προσέγγιση του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τις απαιτήσεις των 

νοσοκομείων και των λοιπών υγειονομικών δομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε 

πρόσθετο προσωπικό και εξοπλισμό, προκειμένου για την αντιμετώπιση της υγειονομικής 

κρίσης του COVID-19.  

 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, κατά την 47η Γραπτή Διαδικασία. 
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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) 22.428.844,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

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

 

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης  Άξονα Προτεραιότητας 1 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 Στόχος 2023 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Σύνολο 

Μετάβαση F100 
Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   2.360.000,00 22.428.844,00 

Μετάβαση CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις   0 85 

Μετάβαση K281 

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

Αριθμός   45 

 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Πλαισίου 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. 
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 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 στόχων του Πλαισίου 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 3a 

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 Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών 
και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικός στόχος 1.5.1 – Εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικής βάσης και με 
την εκμετάλλευση προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας και 
καινοτομιών από υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της 
παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων 

Δείκτης αποτελέσματος T2409 / Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία  

 

 

Δράση 3.a.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 
πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο:  

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

Δεν αφορά. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
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 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ( ΕΦΕΠΑΕ) 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή Δράσης 

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας  και 
υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης 
της νόσου COVID-19. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι 
εν λόγω ζημίες δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και ως εκ 
τούτου, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες 
της αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλά 
προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την  βιωσιμότητά τους. Πρωταρχικός 
στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της νόσου COVID-19. 

Η δράση αφορά την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδημία με τη μορφή επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της είναι να παρασχεθεί 
στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει 
επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με ποσοστό των εξόδων της 
επιχείρησης έτους 2019 το οποίο θα καθοριστεί στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης στην 
οποία θα προσδιορίζονται τα ελάχιστα και τα μέγιστα όρια επιχορήγησης καθώς και τα ποσά επί 
των οποίων θα υπολογιστεί το σχετικό ποσοστό.   

Η Δράση στηρίζεται σε ειδικό καθεστώς ενίσχυσης της ΕΕ που αφορά στις συνέπειες της 
πανδημίας του Covid - 19 

 

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
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Δείκτες Εκροής 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

 Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας  

Τιμή-στόχος 
(2023) 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Σύνολο 

CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 2.000 ΟΧΙ ΝΑΙ 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 2.000 ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ  
 
 

CV20 

Κόστος μη επιστρεπτέας 
οικονομικής ενίσχυσης στις 
ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης 
για την αντιμετώπιση του 
COVID-19 
 

Ευρώ Μετάβαση 

 
 
 

30.000.000€ 
ΟΧΙ ΟΧΙ 

CV22 

Αριθμός ΜΜΕ που 
λαμβάνουν μη επιστρεπτέα 
οικονομική ενίσχυση για 
κεφάλαιο κίνησης για την 
αντιμετώπιση του COVID-
19 
 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 2.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 30.000.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 30.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 24.000.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 6.000.000,00 

      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) 0,00 
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Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως 
λειτουργούν στη Περιφέρεια Πελοποννήσου οι οποίες εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ που θα 
οριστούν στην σχετική πρόσκληση της δράσης και θα τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής της Πρόσκλησης. 

 

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) 

Οκτώβριος 2020 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Ιανουάριος 2020 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2020 

Προδημοσίευση προκήρυξης Οκτώβριος 2020 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Οκτώβριος 2020 

Ολοκλήρωση Υποβολών προτάσεων Οκτώβριος 2020 
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Άξονας Προτεραιότητας 2Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 8/ Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

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

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.08.2, Τ.08.5, Τ09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 79.572.690,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

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

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 2Α 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Τελικός Στόχος 2023 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση F100 
Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   79.572.690 

Μετάβαση 05502 
Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών 

Αριθμός   26 

Μετάβαση 10501 
Άτομα που αποδεσμεύονται 
από τη φροντίδα εξαρτώμενων 
ατόμων 

Αριθμός   14.400 

Μετάβαση 11203 
Αριθμός Τοπικών Ομάδων 
Υγείας (TOMY) που 
λειτουργούν 

Αριθμός   17 

Μετάβαση 11501 
Αριθμός Σχολικών μονάδων 
που επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

Αριθμός   210 

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. 
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Θεματικός Στόχος 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική προτεραιότητα Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.3 

Ειδικός στόχος 2Α6.1 / Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα 
που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες 

Δείκτης αποτελέσματος 05504 / Αριθμός δομών που προσφέρουν 
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες 

 

Δράση 9.iv.13:  Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυσης των Υπηρεσιών 
Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της παρούσης υγειονομικής κρίσης το Υπουργείο Υγείας θέτει ως προτεραιότητα την 
πρόληψη των άμεσων κινδύνων, τη συνεχή ανάπτυξη για βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες, 
την ενίσχυση των ικανοτήτων των υπηρεσιών, την  ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη, την 
επιτήρηση και την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων επικίνδυνων για τη 
δημόσια υγεία με τον περιορισμό ενδεχόμενων συνεπειών τους. Για το λόγο αυτό προτείνεται 
δέσμη ενεργειών που αποσκοπούν: 

 στην διασφάλιση της ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών   Υγείας σε 

Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο επίπεδο ιδιαιτέρως κατά την υγειονομική κρίση του Covid 

19 

 στη θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω της πρόληψης, της έγκαιρης 

ανίχνευσης και της αντιμετώπισης της επιδημίας (Covid 19) σε χώρους 

μεταναστών/προσφύγων, μετακινούμενων πληθυσμών. 

Αναλυτικότερα, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις διαρθρώνονται ως εξής: 

1η Παρέμβαση: Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας 
σε Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο επίπεδο ιδιαίτερα κατά την παρούσα Υγειονομική Κρίση 
του COVID – 19, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Η Παρέμβαση αποσκοπεί: 
1. Στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων νέου κορωνοϊού  (Covid-19 

ΚΥ), καταρχήν στα νοσοκομεία αναφοράς ή/και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς (ανάλογα με την 

βαρύτητα των συμπτωμάτων της νόσου) 

2. Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο, που δεν αφορά 

σε λοίμωξη του αναπνευστικού, από τις υπόλοιπες δομές υγείας, πλέον των δομών 

αναφοράς. 

3. Στην παραπομπή και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν 

νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.  

 
Στο πλαίσιο της 1ης παρέμβασης περιλαμβάνεται η ενίσχυση του Ιατρικού, νοσηλευτικού και 
λοιπού προσωπικού στα Δημόσια Νοσοκομεία της Περιφέρειας, στις δομές Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας,  στο ΕΚΑΒ και τις λοιπές δομές υγείας της Περιφέρειας. 
Η  ως άνω ενίσχυση υλοποιείται με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την 
αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του COVID – 19, και την μείωση της επίπτωσης των 
συνεπειών στην γενικότερη υγεία του πληθυσμού. Οι επαγγελματίες υγείας που προσλαμβάνονται 
είναι ιατροί όλων των ειδικοτήτων, καθώς και λοιπό νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό με 
συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ διετούς διάρκειας με εξαίρεση το ιατρικό προσωπικό που θα καλύψει 
θέσεις σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, για το οποίο οι συμβάσεις είναι τριετούς διάρκειας, 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι παραπάνω θα υπηρετήσουν στην αλυσίδα υπηρεσιών 
υποδοχής-triage, διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου στα Νοσοκομεία Αναφοράς, αλλά και στο 
σύνολο των δομών υγείας της Περιφέρειας. 
 
Για την επιλογή του Προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας  της 
Περιφέρειας, λήφθηκε υπόψη ένα σημαντικό τμήμα των αναγκών ενίσχυσης προσωπικού για την 
αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19, όπως ζητήθηκαν αρμοδίως και εγκρίθηκαν από το 
Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εθνικής Νομοθεσίας και ειδικότερα σε 
συνέχεια  των  Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύουν. Με βάση την ανάλυση των 
αναγκών αυτών, στο πλαίσιο της 1ης παρέμβασης προβλέπεται η ενίσχυση των δομών υγείας της 
περιφέρειας Πελοποννήσου με τουλάχιστον διακόσια τριάντα (230) άτομα, εκ των οποίων 
τουλάχιστον τα έξι (6) θα αφορούν σε ιατρούς. 
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Λόγω των επιτακτικών αναγκών και αναγκών έγκαιρης διαφύλαξης και προστασίας της δημόσια 
υγείας του πληθυσμού δύναται να εφαρμοστούν όλες οι ισχύουσες διατάξεις της   «ΠΡΑΞΗΣ  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 
55/11-03-2020, τεύχος πρώτο), όπως επικαιροποιείται και ισχύει, καθώς και των διατάξεων του 
4412/2016 όπως ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 32. 
 
2η Παρέμβαση:  Θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω  πρόληψης, έγκαιρης 
ανίχνευσης και αντιμετώπιση επιδημιών (Covid 19) σε χώρους  φιλοξενίας μετακινούμενων 
πληθυσμών, μεταναστών/προσφύγων  
Στο πλαίσιο της 2ης Παρέμβασης προβλέπεται η ολοκλήρωση ενός Δικτύου Διασφάλισης 
Δημόσιας Υγείας με έμφαση σε περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση  μεταναστών και 
προσφύγων.  
Η αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών και η ανάγκη 
τόσο της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, των περιοχών 
που αποτελούν πύλες εισόδου αλλά και αυτών που ο συγκεκριμένος πληθυσμός  μεταφέρεται, 
καθώς επίσης και  η εστιασμένη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των ωφελουμένων 
(προσφύγων – μεταναστών) στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων Μεταναστών (ΚΦΠΜ) 
αποτελούν ένα μεγάλης και σύνθετης κλίμακας εγχείρημα που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τις 
απαιτήσεις σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης των 
προσφύγων, η Ελλάδα αντιμετωπίζει έναν πολύ επικίνδυνο συνδυασμό δύο σημαντικών 
παραγόντων κινδύνου: ταχέως αυξανόμενα ρεύματα (και ορατή συνέχιση της αύξησης, ειδικά 
μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνικά / τουρκικά σύνορα) υπερπληθυσμός στους χώρους 
συγκέντρωσης σε συνδυασμό με το ξέσπασμα του κορωνοϊού COVID-19. 
Στην παρούσα χρονική συγκυρία και υπό το πρίσμα της πανδημίας του COVID-19, ο πληθυσμός 
των μεταναστών/προσφύγων που φιλοξενούνται στις προαναφερόμενες δομές, αποτελούν μεν 
μέρος του γενικού πληθυσμού της χώρας, πλην όμως, οι χωροταξικές συνθήκες διαβίωσής τους 
δηλαδή η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων στην ίδια περιοχή απαιτεί τη λήψη ειδικότερων 
μέτρων στον τομέα της εκκένωσης και της απομόνωσης, για υγειονομικούς λόγους μέγιστης 
προστασίας, τόσο της υγείας του συγκεκριμένου πληθυσμού, όσο και για την προστασία του 
ευρύτερου πληθυσμού. 
Η προσφυγική κρίση και η μαζική ροή πολιτών τρίτων χωρών έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα 
στη συνύπαρξη διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων εντός της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και 
στον τρόπο λειτουργίας βασικών τομέων της δημόσιας διοίκησης, η οποία καλείται πλέον να 
διαχειριστεί τις αυξημένες ροές πληθυσμών από τρίτες χώρες, με τρόπο που σέβεται και μεριμνά 
για τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών.  
Επισημαίνεται δε, ότι 43,3% των Π-Μ που εισέρχονται στην χώρα μας προέρχονται από χώρες 
πληττόμενες από τον Covid19, όπως Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν κλπ. ενώ είναι κρίσιμης 
σημασίας η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο έχει ήδη 
επηρεαστεί σοβαρά από την έναρξη της πανδημίας.  
Ειδικότερα και ως προς την περιφέρεια Πελοποννήσου, σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση 
φιλοξενούνται περίπου 784 Μετανάστες- Πρόσφυγες στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων 
Μεταναστών (ΚΦΠΜ) στην Κόρινθο. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στο πλαίσιο της 2ης Παρέμβασης προβλέπεται η δημιουργία ή 
και η ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας που παρέχονται στην 
ομάδα στόχου στις περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων για την 
προστασία από τον COVID19 και την παροχή των πρώτων υγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση 
εμφάνισης κρουσμάτων εντός των καταυλισμών. Για το λόγο αυτό συγκροτείται μια ομάδα 
επαγγελματιών υγείας που θα παρέχει υπηρεσίες όπως περιγράφονται παρακάτω: 
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1. Ο ιατρικός έλεγχος (κλινικός και κατά περίπτωση εργαστηριακός έλεγχος) και η καταγραφή 

σημαντικών υγειονομικών παραμέτρων του πληθυσμού ελέγχου (entry screening)  

2. Παροχή όπου χρειάζεται άμεσης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα παιδιών, 

εγκύων γυναικών και ευπαθών ομάδων πληθυσμού της παρέμβασης. 

3. Λοιπές δράσεις δημόσιας υγείας που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης 

λοιμωδών και μη νοσημάτων. 

4. Διαλογή ύποπτων κρουσμάτων μεταδιδόμενων λοιμογόνων νοσημάτων που ενδέχεται να 

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (COVID-19, ελονοσία ιλαρά κ.λπ.) και λήψη 

κατάλληλων μέτρων για την απομόνωση και την ιατρική διαχείρισή τους.  
 

Κατά την διαλογή αυτή τα διαγνωσμένα, και ύποπτα περιστατικά για τα οποία υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο, θα απομονώνονται σε κατάλληλα 
διαμορφωμένους χώρους (λυόμενοι οικίσκοι  με συνθήκες κλιματισμού αρνητικής πίεσης). 
Όλα τα παραπάνω ιατρικά περιστατικά θα καταγράφονται κατηγοριοποιημένα και θα 
ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές (Υπουργείο Υγείας/ΕΟΔΥ/ΥΠΕ), ενώ θα 
αποφασίζεται η περαιτέρω αντιμετώπιση1 του πλέον κρίσιμου περιστατικού από τις υφιστάμενες 
δομές Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας. 
Μέσω της παρέμβασης θα ενισχυθούν οι  υφιστάμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας  
εντός της οργανωμένης δομής, καθότι στο ΚΦΠΜ έχει παρατηρηθεί δραματική αύξηση της 
συγκέντρωσης πληθυσμού, που λόγω της συνθηκών διαβίωσής τους αποτελεί πιθανό πυρήνα 
εξάπλωσης λοιμωδών  νοσημάτων και ιδιαίτερα του COVID 19. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, η 
ομάδα επαγγελματιών υγείας του έργου [σε συνεργασία με το υφιστάμενο υγειονομικό 
προσωπικό (αν υπάρχει) που δραστηριοποιείται στους εν λόγω χώρους] θα υποστηρίξουν τις 
ανάγκες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών ειδικά σε ό,τι αφορά στην ανάσχεση της εξάπλωσης 
λοιμωδών νοσημάτων εντός των χώρων φύλαξης.  
Επίσης, μέσω της παρέμβασης προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υγειονομικού 
χαρακτήρα μέσα στο ΚΦΠΜ, αλλά σε διακριτό απομονωμένο χώρο που θα καθοριστεί 
αποκλειστικά για λόγους απομόνωσης των πιθανών ή των κρουσμάτων COVID19. Πιο 
συγκεκριμένα προβλέπεται η δημιουργία ζωνών απομόνωσης του πληθυσμού στη δομή, που 
παρουσιάζει συμπτώματα ή ύποπτα συμπτώματα για την εκδήλωση της λοιμώδους νόσου. Η 
ομάδα επαγγελματιών θα εργάζεται για την  περίθαλψη και κάλυψη των υγειονομικών αναγκών 
των απομονωμένων (σε καραντίνα) σε ειδικούς χώρους εντός της δομής.  

 
Η περαιτέρω αντιμετώπιση του περιστατικού έγκειται ή στην παραπομπή του περιστατικού στην 
αντίστοιχή δομή αναφοράς της Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είτε στην ενίσχυση ιατρικού 
προσωπικού επί τόπου του χώρου παραμονής του περιστατικού από το νοσοκομείο αναφοράς ή 
από την ιατρική ομάδα ενίσχυσης που ορίζεται στο έργο. 
Η πρώτη ομάδα των επαγγελματικών υγείας που θα υποστηρίξει με παροχή υπηρεσιών 
υγειονομικού χαρακτήρα εντός του  Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων ΚΦΠ αποτελείται από 
τουλάχιστον δέκα (10) μέλη και περιλαμβάνει ιατρούς γενικής ιατρικής ή παθολογίας παιδίατρους, 
νοσηλευτικό και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές (διερμηνείς). 
Η δεύτερη ομάδα των επαγγελματιών υγείας για την παροχής υγειονομικών υπηρεσιών εντός 
ενδεδειγμένου χώρου απομόνωσης στο ΚΦΠΜ ή όπου υποδειχθεί αρμοδίως αποτελείται από 
τουλάχιστον έξι (6) άτομα και περιλαμβάνει ιατρούς γενικής ιατρικής ή παθολογίας, καθώς και 
νοσηλευτικό και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό. 

                                                           
1
 Η περαιτέρω αντιμετώπιση του περιστατικού έγκειται ή στην παραπομπή του περιστατικού στην αντίστοιχή δομή αναφοράς της 

Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είτε στην ενίσχυση ιατρικού προσωπικού επί τόπου του χώρου παραμονής του περιστατικού από το 
νοσοκομείο αναφοράς ή από την ιατρική ομάδα ενίσχυσης που ορίζεται στο έργο.  
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Τέλος και ως προς τις ειδικότητες των επαγγελματιών για τις ανωτέρω ομάδες, θα επιδιωχθούν να 
είναι: 
- Για τους ιατρούς: Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Παιδιατρικής, Γυναικολογίας, 

Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας 

- Για το νοσηλευτικό προσωπικό δύναται να είναι ΤΕ/ΠΕ Νοσηλευτικής ή Μαία 

Σημειώνεται ότι σε κάθε  περίπτωση οι ως άνω ομάδες δύναται να ενισχύονται ανάλογα με το 
υγειονομικό πρόβλημα και τις ανάγκες που προκύπτουν στον πληθυσμό αναφοράς.  
 
Υποστήριξη συντονισμού της δράσης 
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται ενέργειες  επιστημονικής επίβλεψης, συντονισμού και 
αξιολόγησης. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται ενέργειες για την υποστήριξη των δικαιούχων στις 
αυξημένες ανάγκες επιστημονικής εποπτείας  των υποέργων εκτός  των δομών του Ε.Σ.Υ. και  για 
τον αυξημένο διοικητικό φόρτο τοποθέτησης και ανατοποθέτησης του προσωπικού, τον 
συντονισμό μεταξύ των υποέργων προμηθειών και προσωπικού, για την  διασφάλιση της 
προστιθέμενης αξίας της Πράξης, την διανομή των υλικών αναλωσίμων, των ΜΑΠ  κ.ά. και τέλος 
την αξιολόγηση της Δράσης.  
 
Τέλος σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται δαπάνες απλοποιημένου κόστους 
έως 20% των αμοιβών του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο του Καν. 1303 68β.1, που 
τροποποιήθηκε με τον Καν.1406/18.07.2018,  για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και 
αναλώσιμων. Στο πλαίσιο των σχετικών δαπανών προβλέπονται ενδεικτικά τα εξής: 
- Αναλώσιμα είδη όπως προστατευτικές μάσκες, ειδικός ρουχισμός προστασίας και λοιπά μέσα 

προφύλαξης, ΚΙΤ για διαγνωστικά τεστ, φαρμακευτικά είδη, ιατρικά αέρια κ.ά. 

- Υπηρεσίες εργαστηρίων για την παραγωγή ειδών ως ανωτέρω, για κρίσιμη ενημέρωση του κοινού 

τοπικά, υπηρεσίες απολύμανσης χώρων, διατροφή κ.ά. 

- Μίσθωση χώρων εφόσον απαιτηθεί για την εγκατάσταση οικίσκων, μίσθωση καταλυμάτων για 

λόγους απομόνωσης. 

Το έργο έχει διάρκεια έως 24 μήνες. 
 
 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CV30 

Κόστος των 
δράσεων ΕΚΤ για 

την καταπολέμηση 
ή την αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων 
της πανδημίας 

COVID-19  

€   23.000.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CV33 

Αριθμός δομών / 
φορέων που 

υποστηρίζονται για 
την καταπολέμηση 
ή την αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων 
της πανδημίας 

COVID-19 

Φορείς   8 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 23.000.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 23.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 18.400.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 4.600.000,00 

      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) 0,00 

Δυνητικός δικαιούχος 

Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου 
Υγείας. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη προκειμένου να 
είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη Δράση, με την 
διαδικασίας της άμεσης αξιολόγησης. 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής και 
αποτελέματος (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας & 
εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

Ιούνιος 2020 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής Πράξης Ιούνιος 2020 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Ιούνιος 2020 
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Δράση 3.a.4:  
«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και της επισύναψης του 
ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας εκάστης αίτησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, 
ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων με την ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΠΕΛ και την 
υποστήριξη του ΕΦ.  
 
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική.   
 
Η επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης έγινε γιατί πλεονεκτεί σημαντικά στην τεκμηρίωση της 
επιλογής των πλέον κατάλληλων δικαιούχων ενίσχυσης. 
 
Η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα των Κριτηρίων Αξιολόγησης στην συνέχεια. 
 
Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης θα δημιουργηθεί 
κατάλογος με φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων βάσει των 
υποβληθέντων από τους δικαιούχους στοιχείων. 
 
Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα εκάστης αίτησης χρηματοδότησης είναι η τήρηση των τυπικών 
προϋποθέσεων συμμετοχής που αναφέρονται στο κεφάλαιο : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ όπως αυτές θα  προσδιορίζονται στην πρόσκληση της δράσης. 
 
Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
υποστήριξης διενεργείται από τον ΕΦ κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση το διαθέσιμο 
προϋπολογισμό και μόνο για τις προτάσεις εκείνες για τις οποίες επαρκεί η διαθέσιμη Δ.Χ. 
 
Ο ΕΦ, μέσω Ομάδας στελεχών του, επιβεβαιώνει την υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών που περιέχονται στον - συνημμένο στην αίτηση χρηματοδότησης -  ηλεκτρονικό 
φάκελο υποψηφιότητας του δυνητικού δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται η 
αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη 
δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των 
ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και καθιστά την 
αίτηση απορριπτέα.  
 
Αν κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων μιας αίτησης χρηματοδότησης, διαπιστωθεί ότι 
δεν ικανοποιείται μία από αυτές, τότε διαβιβάζεται από τον ΕΦ με αρνητική εισήγηση προς την 
Επιτροπή Αξιολόγησης.  
 
Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των 
προσκομισθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν και αντιμετωπιστούν φαινόμενα απάτης σε 
βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού. 
 
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση 
ένταξης θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης θα περιγραφεί αναλυτικά στην πρόσκληση της δράσης. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

ΑΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
Βαθμολογία 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
MAX MIN 

A1 
Μονάδες 
Εργασίας 

(Συνολικές ημέρες 
Ασφάλισης 

Εργαζομένων  
έτους 2019)/300 = 
(ΣΕΑ) έτους 2019 

25 0 
Κάθε έτος ασφάλισης (ΕΑ)  βαθμολογείται με 1 μονάδα 

 Σε περίπτωση που απασχολούνταν περισσότερες των 
25 ΣΕΑ  η βαθμολογία του κριτηρίου είναι 25 μονάδες 

Α2 
Δείκτης 
κέρδους 

Κέρδη προ 
Φόρων, Τόκων & 

Αποσβέσεων 
(EBIΤDA)  προς 

Κύκλο Εργασιών 
έτους 2019 

15 0 

Ο βαθμός για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 0 έως και 
0,3 προκύπτει γραμμικά ως εξής:(EBIΤDA/Κ.Ε.)*50 

 Για τιμές κριτηρίου ίσες ή μικρότερες του 0 ο βαθμός 
στο κριτήριο αυτό είναι 0 

 Για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 0,3 ο βαθμός στο 
κριτήριο αυτό είναι 15 

 Σε περίπτωση που ο Κ.Ε. του έτους 2019 είναι ίσος ή 
μικρότερος του 0 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 0 

A3 

Επίπτωση 
του Covid-

19 στον 
Κύκλο 

Εργασιών 
της 

Επιχείρησης  

Κύκλος Εργασιών 
του διαστήματος 

από 
1/4/2019 έως 

30/06/2019 (Α) 
προς το διάστημα 

1/4/2020 έως 
30/06/2020 (Β) 

60 0 

Ο βαθμός για τιμές κριτηρίου από 1 έως και 10 προκύπτει 
ως εξής: [Κ.Ε.(Α)/Κ.Ε.(Β)]*6 

 Για τιμές κριτηρίου μικρότερες του 1 ο βαθμός στο 
κριτήριο αυτό είναι 0 

 Για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 10 ο βαθμός στο 
κριτήριο αυτό είναι 60 

 Σε περίπτωση που ο Κ.Ε. του διαστήματος από 
1/4/2019 έως 30/06/2019 είναι ίσος ή μικρότερος του 
0 ο βαθμός είναι 0 

 Σε περίπτωση που ο Κ. Ε. του διαστήματος από 
1/4/2020 έως 30/06/2020 είναι ίσος του 0 (και ο 
αντίστοιχος Κ.Ε. του 2019 μεγαλύτερος του 0)  ο 
βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 60 

 
 

Οι υπολογιζόμενες βαθμολογίες των παραπάνω υποκριτηρίων στρογγυλοποιούνται στα δύο (2) 
δεκαδικά ψηφία. 

 


