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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 ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020» με την εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε. 

C(2020) 4742/9.7.2020. 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 και με δεδομένη την ύπαρξη αυξημένων αναγκών στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου για έργα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δράσεις, στην 
παρούσα πρόταση που υποβάλλεται με την 55η Γραπτή Διαδικασία προτείνονται οι 
παρακάτω τροποποιήσεις εξειδικεύσεων: 

 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 2B 

α) Τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 9.α.3 με τίτλο: «Επέκταση, αναβάθμιση 

των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών υγιεινής». 

Η παρούσα τροποποίηση αναφέρεται, στην αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης 9.α.3, 

καθώς και των στόχων των δεικτών εκροών. 

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός της δράσης 9.α.3 προτείνεται να αυξηθεί από 5.600.000 € 

με βάση την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ μέσω της 31ης Γραπτής 

Διαδικασίας, σε 12.000.000 €, λόγω των αυξημένων αναγκών στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου για υποδομές πρόνοιας, προς αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των νέων 

συνθηκών που δημιουργούνται από την πανδημία COVID-19, κατόπιν σχετικών 

διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπ‘ όψη τα μη 

συμβασιοποιημένα ενταγμένα έργα αναβάθμισης υποδομών Υγείας, σε συνδυασμό με τα 

μέσα ποσοστά εκπτώσεων στα έργα αυτής της κατηγορίας, που ξεπερνούν το 40%, η 

αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δεν δημιουργεί προβλήματα 

υπερδέσμευσης του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 2Β. 

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 31ης Γραπτής Διαδικασίας, στις 21/02/2019 

 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 

α) 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 αυξημένης ζήτησης από τα νοικοκυριά 

της Περιφέρειας, για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, με δεδομένες τις ανάγκες για 

αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας, 

προτείνεται η αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης χωρίς τροποποίηση των κριτηρίων 

Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων, ώστε να καταστεί δυνατή η ενίσχυση υλοποίησης της 

δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ / ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ, η οποία υλοποιείται 

στο πλαίσιο της Πράξης Ενίσχυσης της Ενεργειακής Απόδοσης. 

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

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ , Τομέας Ενέργειας.  

Ειδικότερα η τροποποίηση αφορά: 

− στην αύξηση του ποσού της άμεσης ενίσχυσης κατά 9.335.000€ σε σχέση με το 

εγκεκριμένο με βάση την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ μέσω της 

39ης Γραπτής Διαδικασίας, με αποτέλεσμα η συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται 

στο ποσό των 22.500.000 € και  

− στην επικαιροποίηση των δεικτών εκροής CO31 και CO34 
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Τέλος, επαναλαμβάνεται 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 

 

β) Τροποποίηση εξειδίκευσης της Δράσης 6.γ.1: «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των 
χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)» 

Με την παρούσα προτείνεται η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 6.γ.1., η οποία 
είχε αρχικά εγκριθεί κατά τη 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος και κατόπιν τροποποιήθηκε με τις 2η, 9η, 18η και 39η Γραπτές Διαδικασίες 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ.  

Η εν λόγω προτεινόμενη τροποποίηση της εξειδίκευσης αφορά στην αύξηση του 
προϋπολογισμού της δράσης από 18.000.000,00 ευρώ (με βάση την  39η γραπτή 
διαδικασία) σε 22.00.000,00 ευρώ, με δεδομένες τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες που 
προκύπτουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για παρεμβάσεις που εμπίπτουν στη 
συγκεκριμένη Δράση, για την προστασία και ανάδειξη μνημείων της Περιφέρειας, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη το ενδεχόμενο μη οριζόντιων / μεμονωμένων αντίστοιχων 
παρεμβάσεων στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. 

Τέλος, σημειώνεται ότι, καθώς οι προτεινόμενες τροποποίησης των εξειδικεύσεων δεν 
τροποποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, τα ισχύοντα κριτήρια είναι 
εκείνα τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, κατά την 18η 
Γραπτή Διαδικασία, στις 26/03/2018. 

 
γ) Τροποποίηση εξειδίκευσης της Δράσης 6.γ.2: «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων 
πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές)» 

Με την παρούσα προτείνεται η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 6.γ.2., η οποία 
είχε αρχικά εγκριθεί κατά τη 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος και κατόπιν τροποποιήθηκε με τις 2η, 9η, 18η και 39η Γραπτές Διαδικασίες 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ.  

Η εν λόγω προτεινόμενη τροποποίηση της εξειδίκευσης αφορά στην αύξηση του 
προϋπολογισμού της δράσης από 7.600.000,00 ευρώ (με βάση την  39η γραπτή διαδικασία) 
σε 9.600.000,00 ευρώ, με δεδομένες τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου για παρεμβάσεις που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη Δράση, για 
την αναβάθμιση και δημιουργία μουσειακών και πολιτιστικών υποδομών στην Περιφέρεια, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη το ενδεχόμενο μη οριζόντιων / μεμονωμένων αντίστοιχων 
παρεμβάσεων στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. 

Τέλος, σημειώνεται ότι, καθώς οι προτεινόμενες τροποποίησης των εξειδικεύσεων δεν 
τροποποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, τα ισχύοντα κριτήρια είναι 
εκείνα τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, κατά την 18η 
Γραπτή Διαδικασία, στις 26/03/2018. 
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2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ:  

Άξονας Προτεραιότητας 2Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

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

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

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

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

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 29.544.125€ 

% 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 2Β 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή 
βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 2023 

Άνδρ
ες 

Γυναίκ
ες 

Σύνολο 

 
Σύνολο 

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

Άτομα   430,00 1.360,00 

Μετάβαση CO36 Υγεία: 
Πληθυσμός 
που καλύπτεται 
από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
υγείας 

Άτομα   20.000,00 120.000,00 

Μετάβαση F100 Ποσό 
πιστοποιημένω
ν δαπανών 

EURO   5.770.000,00 29.544.125,00 
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Προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει προβεί 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 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα  9a 

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

Επενδυτική προτεραιότητα Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές 
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά 
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την 
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και 
υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική 
φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1, Τ.09.3  
 

Ειδικοί στόχοι 2Β1.1: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας στους 

κατοίκους της Περιφέρειας 

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

Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) 

T2477 / Άμεσα ωφελούμενοι από υποδομές πρόνοιας 

 

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

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής  

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

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

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση  

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

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

 

Περιγραφή δράσης 

 
Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου υποδομών πρόνοιας, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον πληθυσμό της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν προβλέπονται αντίστοιχες δράσεις σε 
Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014- 2020.  
Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε υποδομές πρόνοιας (έργα ανάπτυξης υποδομών 
φροντίδας παιδιών ή / και παιδιών με αναπηρία, καθώς και φροντίδας ηλικιωμένων, ή / και 
ΑΜΕΑ, καθώς και έργα ανάπτυξης υποδομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικά ευπαθών 
ομάδων) σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, ώστε να εξυπηρετούνται 
αποτελεσματικότερα οι κάτοικοί της. Η δράση συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη του ειδικού 
στόχου, καθώς καλύπτει τις άμεσες ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ευπαθών 
ή μη, όπως: ηλικιωμένους, Παιδιά, ΑΜΕΑ κ.α.  
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Επιπλέον, στη δράση περιλαμβάνονται δύο (2) μεταφερόμενα έργα από το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 
2007-2013 (σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο εξυγίανσης), τα οποία εντάχθηκαν 
στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί, μέσω της δράσης, το 
σύνολο του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες του ΣΔΕ για το ΕΣΠΑ 2014-2020, και τα οποία είναι:  
- ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ στην Αργολίδα  

- ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ  
 
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις ΕΚΤ του ΘΣ 9 του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-
2020.  

 

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

 

 Δείκτες εκροής 

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

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO35 

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

Άτομα Μετάβαση   200 ΟΧΙ ΟΧΙ 

SO031 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων κοινωνικών 
υποδομών  

Άτομα Μετάβαση   300* ΟΧΙ ΟΧΙ 

*Στην υπολογισμό της τιμής στόχου του δείκτη SO031 δεν λαμβάνονται υπ’ όψη  οι 
παρεμβάσεις υποδομών παιδικής μέριμνας (Βρεφονηπιακοί/ παιδικοί σταθμοί) 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον Πίνακα  που ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 12.000.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 12.000.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 9.600.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 2.400.000  

      εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα 0 

      εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα 0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια και ΟΤΑ της Περιφέρειας, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Δικαίου. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας      Εκπληρώθηκε 
 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης        06/2016  
 

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 Φεβρουάριος 2019 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης Δ’Τρίμηνο 2020 
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Άξονας Προτεραιότητας 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ 
ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

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

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

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

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.04.1, Τ.06.1, Τ.06.2 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 49.576.459 € 

% 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 

2023 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

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

Επισκέψεις 
/έτος 

  30.000 

Μετάβαση CO18 Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
ύδρευσης 

Άτομα   45.000 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   49.576.459 

 

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. 
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 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  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 
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 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.  
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.  
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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   1.669 ΟΧΙ ΟΧΙ 

C034 

Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση 
των εκπομπών 
των αερίων 
θερμοκηπίου  
 

Τόνοι 
ισοδυνάμου 
CO2  
 

Μετάβαση     3.123 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) 21.500.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 21.500.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 17.200.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ)  4.300.000 

      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 / 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - 
ΑΥΤΟΝΟΜΩ). 

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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Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6.γ 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

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

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 3.5.1: Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών 

 

Δείκτες αποτελέσματος Τ2486 / Επισκέψεις σε πολιτιστικούς πόρους 

 
 

Δράση 6.γ.1: Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς 
(αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία) 

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 

Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις αναβάθμισης και αποκατάστασης χώρων πολιτιστικής 
κληρονομιάς (αρχαιολογικών χώρων και μνημείων), ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους 
(χώροι στάθμευσης, δημιουργία / επέκταση επισκέψιμων χώρων), χώροι προβολής 
πολιτιστικού αποθέματος, δράσεις δικτύωσης και σύνδεσής τους με τον τουρισμό, δράσεις 
προβολής των πόρων συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ΤΠΕ, δράσεις δικτύωσης 
πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο ενιαίας προβολής του πολιτιστικού πλούτου, κ.α. 
Δημιουργία δικτύων επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει 
πολιτιστικών διαδρομών. Σε όλες αυτές τις δράσεις θα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα 
των ΑμεΑ, ενώ κυρίαρχο στοιχείο θα είναι η προστασία του περιβάλλοντος. 
Η διασύνδεση και συνέργεια της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς για δημιουργία 
υψηλού τουριστικού προϊόντος, θα επιτυγχάνεται με τη δημιουργία δικτύων και διαδρομών 
πολιτιστικών πόρων. 
 
Η προστασία και ανάδειξη επιλεγμένων χώρων και μνημείων συνάδει με τις διεθνείς 
απαιτήσεις για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση σημαντικών τόπων και μνημείων 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, η δράση αναμένεται να συμβάλλει στην 
αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού. 

 
Αναγκαία προϋπόθεση επιλογής έργων / παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης 
είναι τα έργα πολιτισμού να μην υπερβαίνουν τα 10 εκατομμυρίων ευρώ.  
 
Επιπρόσθετα η διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, 
συμπεριλαμβάνοντας συμπληρωματικές μεταξύ τους δράσεις που συμβάλλουν στην 
επίτευξη του στόχου της επενδυτικής προτεραιότητας. Αυτή η ολοκληρωμένη παρέμβαση 
μπορεί να περιλαμβάνει πολλές μικρής κλίμακας υποδομές ή ακόμη και να συνιστά ένα 
μεγάλο έργο. 
Όταν το συνολικό κόστος όλων των μικρής κλίμακας έργων υποδομής αθροιζόμενων σε μια 
ενιαία ολοκληρωμένη παρέμβαση, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται παραπάνω, η 
παρέμβαση θα πρέπει να καταδεικνύει σαφώς τη θετική επίπτωση στην αναπτυξιακή 
δυναμική της Περιφέρειας, καθώς και τον πρόσθετο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη 
και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
 

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

Δείκτες εκροής 

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

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO09 

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

Επισκέψεις/έτος    Μετάβαση      37.000,00 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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κληρονομιάς 
και πόλους 
έλξης 
επισκεπτών 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον Πίνακα που  ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 22.000.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 22.000.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 17.600.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 4.400.000 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας, Δήμοι, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και  
εποπτευόμενοι φορείς.    
 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση νέας (2ης) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη 
συγκεκριμένη δράση προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που υφίστανται 
στην Περιφέρεια για αντίστοιχες παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.  

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 

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

- 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 03/2018 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  4ο τρίμηνο 2020 
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Δράση 6.γ.2: Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς 
(μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές) 

Χαρακτηρισμός δράσης Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν στη λειτουργική αναβάθμιση (ολοκλήρωση 
μόνιμων εκθέσεων) μουσειακών υποδομών, στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του 
εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτηρίων, καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου των 
προσφερόμενων υπηρεσιών στους ανωτέρω χώρους. Επίσης, αφορούν στην αποκατάσταση 
κτηρίων μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που κατά προτεραιότητα εντοπίζονται σε 
ιστορικά κέντρα πόλεων και εξασφαλίζουν τη  αναπτυξιακή λειτουργικότητά τους. 
Επίσης, δράσεις δικτύωσης και σύνδεσής τους με τον τουρισμό, δράσεις προβολής των 
πόρων συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ΤΠΕ, δράσεις δικτύωσης πολιτιστικών 
φορέων στο πλαίσιο ενιαίας προβολής του πολιτιστικού πλούτου, κ.α. Σε όλες αυτές τις 
δράσεις θα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ, ενώ κυρίαρχο στοιχείο θα είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Η διασύνδεση και συνέργεια της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς για δημιουργία 
υψηλού τουριστικού προϊόντος, θα επιτυγχάνεται με τη δημιουργία δικτύων και διαδρομών 
πολιτιστικών πόρων. 
Αναγκαία προϋπόθεση επιλογής έργων / παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης 
είναι τα έργα πολιτισμού να μην υπερβαίνουν τα 10 εκατομμυρίων ευρώ.  
Επιπρόσθετα η διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, 
συμπεριλαμβάνοντας συμπληρωματικές μεταξύ τους δράσεις που συμβάλλουν στην 
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επίτευξη του στόχου της επενδυτικής προτεραιότητας. Αυτή η ολοκληρωμένη παρέμβαση 
μπορεί να περιλαμβάνει πολλές μικρής κλίμακας υποδομές ή ακόμη και να συνιστά ένα 
μεγάλο έργο. 
Όταν το συνολικό κόστος όλων των μικρής κλίμακας έργων υποδομής αθροιζόμενων σε μια 
ενιαία ολοκληρωμένη παρέμβαση, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται παραπάνω, η 
παρέμβαση θα πρέπει να καταδεικνύει σαφώς τη θετική επίπτωση στην αναπτυξιακή 
δυναμική της Περιφέρειας, καθώς και τον πρόσθετο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη 
και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

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

Δείκτες εκροής 

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

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO09 

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

Επισκέψεις/έτος    Μετάβαση     11.500,00 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον Πίνακα που  ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 9.600.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 9.600.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 7.680.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.920.000 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας, Δήμοι, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και  
εποπτευόμενοι φορείς.    
 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση νέας (2ης) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη 
συγκεκριμένη δράση, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που υφίστανται 
στην Περιφέρεια για αντίστοιχες παρεμβάσεις σε μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές.  

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 

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

- 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 03/2018  

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 4ο τρίμηνο  2020 
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