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1. Διαδικασία Εξειδίκευσης 

 
Το Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής C(2014)10166/18.12.2014. Τον Μάρτιο του 2021 εγκρίθηκε η 5η αναθεώρηση του ΕΠ 
«Πελοπόννησος 2014-2020» με την εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε. C(2021) 2084/25.3.2021, ενώ 
στις 7/12/2021, με την εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε. C(2021) 9144/7.12.2021 εγκρίθηκε η 6η 
Αναθεώρηση του ΕΠ. 

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 
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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».   

Στη βάση των προαναφερομένων και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1342/10-1-2022 επιστολή του 

ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για διαχειριστική τακτοποίηση 

(«εξυγίανση») των διαχειριστικών στοιχείων εφαρμογής των ΕΠ 2014-2020, στην παρούσα 

πρόταση που υποβάλλεται μέσω της 74ης Γραπτής Διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προγράμματος, προτείνονται οι τροποποιήσεις των παρακάτω εξειδικεύσεων Δράσεων του 

Προγράμματος για τους αντίστοιχους λόγους της κάθε μιας. 

 
Άξονας Προτεραιότητας 1 
1.  Δράση 1.β.3.1 «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». Μηδενισμός του προϋπολογισμού εξειδίκευσης της 
δράσης, ο οποίος ανέρχεται σε 2.700.000 €, λόγω σχετικής επικάλυψης με αντίστοιχη 
ομοειδή δράση του Τομεακού ΕΠΑνΕΚ. 

2.  Δράση 3.α.2.3 «Ενίσχυση επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο για την ίδρυση ,αναβάθμιση και 
τον εκσυγχρονισμό τους (Μεγάλες επενδύσεις)». Μηδενισμός του προϋπολογισμού 
εξειδίκευσης της δράσης, ο οποίος ανέρχεται σε 9.500.000 €, λόγω του απαιτούμενου / 
αναγκαίου μεγάλου χρόνου υλοποίησης σε σχέση και με την προκύψασα πανδημία COVID-
19. 

3.  Δράση 3.α.5.1 «Γενική Επιχειρηματικότητα (Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016)». Μηδενισμός 
του προϋπολογισμού εξειδίκευσης της δράσης, ο οποίος ανέρχεται σε 3.200.000 €, λόγω 
παράλληλης ενεργοποίησης νέων δράσεων deminimis στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ και του 
Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020. 

4.  Δράση 3.α.5.2 «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ (Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016)». Μηδενισμός του 
προϋπολογισμού εξειδίκευσης της δράσης, ο οποίος ανέρχεται σε 4.800.000 €, λόγω 
παράλληλης ενεργοποίησης νέων δράσεων deminimis στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ και του 
Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020. 

5.  Δράση 3.δ.1.1 «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ (Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016)». Μηδενισμός του 
προϋπολογισμού εξειδίκευσης της δράσης, ο οποίος ανέρχεται σε 3.125.000 €, λόγω 
κατάργησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3d από το Πρόγραμμα κατά την 6η 
Αναθεώρησή του. 

6.  Δράση 3.δ.2.1 «Ενίσχυση / υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την προώθηση στο εξωτερικό 
μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες 
χώρες (Επιχειρούμε Έξω)». Μηδενισμός του προϋπολογισμού εξειδίκευσης της δράσης, ο 
οποίος ανέρχεται σε 3.000.000 €, λόγω κατάργησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3d από 
το Πρόγραμμα κατά την 6η Αναθεώρησή του 

 
Άξονας Προτεραιότητας 3 
1.  Δράση 6.α.2 «Διαχείριση στην πηγή ειδικών οδοντιατρικών αποβλήτων». Μηδενισμός του 

προϋπολογισμού εξειδίκευσης της δράσης, ο οποίος ανέρχεται σε 1.000.000 €, λόγω 
ιδιαίτερων προβλημάτων / ζητημάτων περί Κρατικών Ενισχύσεων σε σχέση με τους 
δυνητικούς δικαιούχους. 

2.  Δράση 6.β.2 «Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση 
επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές 
περιοχές». Μηδενισμός του προϋπολογισμού εξειδίκευσης της δράσης, ο οποίος ανέρχεται 
σε 1.000.000 €, λόγω άμεσης προτεραιότητας ένταξης έργων σε οικισμούς Γ’ Κατηγορίας σε 
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σχέση και με τα υπολειπόμενα αναγκαία έργα για κάλυψη των υποχρεώσεων έναντι της 
Οδηγίας  91/271/ΕΟΚ. 

3.  Δράση 6.γ.4 «Ίδρυση και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) 
Περιφέρειας Πελοποννήσου». Μηδενισμός του προϋπολογισμού εξειδίκευσης της δράσης, ο 
οποίος ανέρχεται σε 5.000.000 €, λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του κατ’ ακολουθία 
προηγούμενου, άμεσα συνδεόμενος έργου DMS, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, κατά την πρόσφατη (6η) αναθεώρηση του Προγράμματος 
(Δεκέμβριος 2021), ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 4 μειώθηκε κατά 22%, 
καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση των παρακάτω δράσεων και για ειδικότερους λόγους η 
κάθε μια. 
1.  Δράση 7.β.4 «Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για ένταξη στο ΕΠ «Πελοπόννησος» την 

περίοδο 2021-2027». Μείωση του προϋπολογισμού εξειδίκευσης από 3.000.000 € σε 0,0 €, 
λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης υπερδέσμευσης του προϋπολογισμού του ΑΠ4 και παράλληλη 
υπερκάλυψη των δυνατοτήτων χρηματοδότησης νέων οδικών έργων στο Πρόγραμμα 2021-
2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

2.  Δράση 7.ε.1 «Δημιουργία / κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε αστικά κέντρα 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου». Μείωση του προϋπολογισμού εξειδίκευσης από 
10.000.000 € σε 6.000.000 € και εξ’ αυτού περιορισμό των αντίστοιχων παρεμβάσεων από 
τέσσερα αστικά κέντρα της Περιφέρειας σε δύο, με ανάλογη μείωση του στόχου του δείκτη 
εκροών. Η προτεινόμενη μείωση του προϋπολογισμού εξειδίκευσης οφείλεται στην 
ιδιαίτερα υψηλή υπερδέσμευση του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 4 του 
Προγράμματος (271,8%) στον οποίο περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη Δράση, κατόπιν 
ένταξης νέων πράξεων, καθώς και έκδοσης νέων προσκλήσεων, κατά το διάστημα που 
μεσολάβησε από την έγκριση της αρχικής εξειδίκευσης (Οκτώβριος 2021) έως το πρώτο 
δεκαήμερο του Μαρτίου 2022. Με δεδομένα δε, αφ’ ενός του σχετικά μικρού χρονικού 
διαστήματος που απομένει μέχρι τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας εφαρμογής του 
Προγράμματος, αφ’ ετέρου της μη επιλεξιμότητας των επενδύσεων για υποδομές φυσικού 
αερίου της περιόδου 2021-2027, θα πρέπει να αποφευχθεί η μεγάλη επιβάρυνση του 
εθνικού σκέλους του ΠΔΕ για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων πράξεων αυτής της Δράσης. 
Σημειώνεται επίσης, ότι δεν τροποποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων 
για τη συγκεκριμένη Δράσης και ως εκ τούτου, ισχύουν αυτά που εγκρίθηκαν από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ στο πλαίσιο της 70ης Γραπτής Διαδικασίας της. 
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2. Εξειδίκευση Δράσεων 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση 
υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 
7 / Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 

προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων  

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.07.1, T.07.2, T.07.3, T.07.4 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 52.966.553,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80,00 (%) 

 

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

 

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 4 

Κατηγορία 
περιφέρει

ας 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 
υλοποίη

σης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Στόχος 2023 

Σύνολο 

Μετάβαση CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών χλμ. 12,00 

Μετάβαση CO14 
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 
οδών 

χλμ. 22,00 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών € 52.966.553 

 

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. 

- 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 Πλαισίου Επίδοσης  

- Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων 
σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών. 
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- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων 
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ. 

Θεματικός Στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7e 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 7 / Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης 
των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 

Επενδυτική προτεραιότητα 7e / Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων 
συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς 
ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της 
διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.07.4 

Ειδικοί στόχοι 
4.3.1 / Βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασμού των 
μεγάλων αστικών κέντρων της Περιφέρειας με τη 
δημιουργία δικτύου διανομής σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις 

Δείκτες αποτελέσματος T2487 / Πληθυσμός που καλύπτεται από το δίκτυο 
Φυσικού Αερίου 

 

Δράση 7.ε.1 : Δημιουργία / κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε αστικά 
κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

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 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
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 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.07.4 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 
Περιγραφή Δράσης 

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου σε δύο (2) 
αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Άργος και Ναύπλιο). Η τροφοδότηση των 
δικτύων διανομής προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με την διασύνδεση των δικτύων διανομής 
με το ΕΣΦΑ για τις πόλεις του Άργους και του Ναυπλίου.  

Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται σε υποδομές που στοχεύουν στη χρήση καθαρότερων και 
οικονομικότερων πηγών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας, έχοντας άμεση σύνδεση με τον Ειδικό Στόχο 
της Επενδυτικής Προτεραιότητας, ενώ παράλληλα και πρωτίστως, η χρήση του Φυσικού Αερίου, 
ως πηγή οικονομικής και πιο καθαρής ενέργειας, είναι εθνική προτεραιότητα, κατά το 
ενδιάμεσο στάδιο έναρξης της εφαρμογής του Green Deal, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια και το Κλίμα.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης αυτής είναι 12,0 εκατ. € εκ των οποίων τα 6 
εκατ. € αποτελούν τη δημόσια δαπάνη, ενώ το ποσοστό συγχρηματοδότησης και τα τελικά 
χρηματοοικονομικά ποσά της παρέμβασης θα οριστικοποιηθούν κατά την αξιολόγηση των 
προτάσεων χρηματοδότησης, βάσει των αντίστοιχων μελετών κόστους-
οφέλους/χρηματοοικονομικές αναλύσεις για προσδιορισμό του ελλείμματος χρηματοδότησης,  
που θα συνοδεύουν την κάθε πρόταση χρηματοδότησης.  

Η διάρκεια υλοποίησης της παρέμβασης εκτιμάται στα 2 έτη. 

Στις δαπάνες του έργου περιλαμβάνονται και οι υπόλοιπες υποδομές που απαιτούνται για την 
ομαλή λειτουργία των δικτύων, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό θεσμικό και διαχειριστικό 
πλαίσιο, περί εγκαταστάσεων και λειτουργίας υποδομών φυσικού αερίου. 

Για κάθε μία ή/και για περισσότερες της μίας από τις δύο πόλεις της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου στις οποίες αναφέρεται η παρούσα εξειδίκευση δύναται να είναι 
διαφορετικός/οι δυνητικός/οι δικαιούχος/οι, εφ’ όσον πληροί/ουν το κριτήριο της σχετικής 
άδειας από τη ΡΑΕ. Επίσης, σημειώνεται ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις 
επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –μαζί και με όλα 
τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Επενδυτικής Προτεραιότητας, προκειμένου να είναι 
επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση οι επενδύσεις, τα έργα θα πρέπει να πληρούν ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: (1) Να υποστηρίζουν την ολοκλήρωση της παραγωγής από μη 
συμβατικές πηγές [όπως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)] με βάση το συνθετικό μεθάνιο 
και βιομεθάνιο, (2) να επιτρέπουν την ενσωμάτωση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής αερίου στα 
ηλεκτρικά δίκτυα, όπως απαιτείται για την αντιστάθμιση των φορτίων αιχμής, (3) να ενισχύουν 
την ευελιξία των δικτύων φυσικού αερίου, ιδίως μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής 
για την υποστήριξη προσκλήσεων ζήτησης και προσφοράς.  

Επίσης, για την επιλογή των πράξεων θα απαιτείται κατάλληλη οικονομοτεχνική μελέτη για την 
τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας των αντίστοιχων παρεμβάσεων / πράξεων. 
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Δείκτες Εκροής  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

SO018 

Νοικοκυριά που έχουν 
πρόσβαση σε 
παροχή φυσικού 
αερίου 

Αριθμός  Μετάβαση 5.100 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 12.000.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 6.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.800.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1200.000,00 

    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) 6.000.000,00 
 

Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Επιχειρήσεις και νοικοκυριά της Περιφέρειας 
 

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Αρμόδιοι Φορείς, σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΕ. (Κατά την υποβολή της 
πρότασης/αίτησης χρηματοδότησης για τις συγκεκριμένες πόλεις που αναφέρει η πρόσκληση 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο αντίστοιχο πρόγραμμα ανάπτυξης που έχει εγκριθεί από 
τη ΡΑΕ). 
 

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    Έχει εκπληρωθεί 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης    - 

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

Σεπτέμβριος 2021 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2021 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Νοέμβριος 2021 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) του ΑΠ1 

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 48.000.000 

1 600.000 

1.a 200.000 1.1.1 200.000 1.α.1 1.875.000 Μετάβαση 58 1.875.000 

1.b 400.000 1.2.1 400.000 

1.β.1 3.000.000 Μετάβαση 62 3.000.000 

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 0 Μετάβαση 62 0 

2 1.800.000 

2.b 100.000 1.3.1 100.000 2.β.2.3 3.750.000 Μετάβαση 82 3.750.000 

2.c 1.700.000 1.4.1 1.700.000 
2.γ.1.1 2.000.000 Μετάβαση 79 2.000.000 

2.γ.2 1.250.000 Μετάβαση 79 1.250.000 

3 45.600.000 

3.a 37.700.000 1.5.1 37.700.000 

3.α.1 2.000.000 Μετάβαση 67 2.000.000 

3.α.2.2 0 Μετάβαση 67 0 

3.α.2.3 9.000.000 Μετάβαση 67 9.000.000 

3.α.3.1 3.000.000 Μετάβαση 67 3.000.000 

3.α.4 40.000.000 Μετάβαση 67 40.000.000 

3.α.5.1 0 Μετάβαση 67 0 

3.α.5.2 0 Μετάβαση 67 0 

3α.BAA.1 940.000 Μετάβαση 67 940.000 

3α.ΟΧΕ.1 1.000.000 Μετάβαση 67 1.000.000 

3α.ΤΑΠΤοΚ.1 2.500.000 Μετάβαση 67 2.500.000 

3.c 7.900.000 1.6.1 7.900.000 3.γ.1 19.500.000 Μετάβαση 75 19.500.000 

  
3.d 0 1.7.1 0 

3.δ.1.1 0 Μετάβαση 66 0 

  3.δ.2.1 0 Μετάβαση 66 0 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) του ΑΠ3 

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 49.576.459 

4 3.000.000 4c 3.000.000 3.1.1 3.000.000 

4.γ.2 21.500.000 Μετάβαση 014 21.500.000 

4.γ.ΒΑΑ.1 390.000 Μετάβαση 013 390.000 

4γ-6ε.ΒΑΑ.2 2.050.000 Μετάβαση 
013 1.400.000 

094 650.000 

4.γ.ΤΑΠΤοΚ.1 1.350.000 Μετάβαση 013 1.350.000 

5 4.500.000 5a 4.500.000 3.2.1 4.500.000 

5.α.1 3.500.000 Μετάβαση 087 3.500.000 

5.α.2 150.000 Μετάβαση 087 150.000 

5.α.3 2.500.000 Μετάβαση 087 2.500.000 

5.α.4 6.500.000 Μετάβαση 087 6.500.000 

5.α.5 5.000.000 Μετάβαση 087 5.000.000 

6 42.076.459 

6a 2.000.000 3.3.1 2.000.000 
6.α.2 0 Μετάβαση 023 0 

6.α.1.OXE 3.150.000 Μετάβαση 017 3.150.000 

6b 17.500.000 3.4.1 17.500.000 

6.β.1 18.000.000 Μετάβαση 
020 11.750.000 

021 6.250.000 

6.β.2 0 Μετάβαση 022 0 

6.β.4 420.000 Μετάβαση  021 420.000 

6β.ΤΑΠΤοΚ.1 1.320.000 Μετάβαση  021 1.320.000 

6β.ΟΧΕ.1 530.000 Μετάβαση  022 530.000 
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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) 

6c 13.201.459 3.5.1 13.201.459 

6.γ.1 22.000.000 Μετάβαση 094 22.000.000 

6.γ.2 9.600.000 Μετάβαση 094 9.600.000 

6.γ.3 6.200.000 Μετάβαση 092 6.200.000 

6.γ.4 0 Μετάβαση 092 0 

6.γ.ΒΑΑ.1 300.000 Μετάβαση 094 300.000 

6.γ.ΒΑΑ.2 1.400.000 Μετάβαση 094 1.400.000 

6.γ.ΒΑΑ.3 150.000 Μετάβαση 094 150.000 

6.γ.1.ΟΧΕ 1.075.000 Μετάβαση 094 1.075.000 

6.γ.2.ΟΧΕ 1.350.000 Μετάβαση 095 1.350.000 

6.γ.3.ΟΧΕ 1.800.000 Μετάβαση 094 1.800.000 

6γ.ΤΑΠΤοΚ.1 1.550.000 Μετάβαση 094 1.550.000 

6d 1.875.000 3.7.1 1.875.000 6δ.ΤΑΠΤοΚ.1 1.180.000 Μετάβαση 086 1.180.000 

6e 7.500.000 
3.6.1 
3.6.2 

7.500.000 

6.ε.1 17.000.000 Μετάβαση 

083 3.000.000 

090 9.600.000 

094 2.400.000 

095 2.000.000 

6.ε.ΒΑΑ.1 3.665.000 Μετάβαση 

083 560.000 

090 1.400.000 

094 1.110.000 

095 595.000 
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Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ 
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ 
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11) 

Κωδ. 
Πεδίου 

Παρέμβασης 
(12) 

ΔΔ 
(13) 

6.ε.ΒΑΑ.2 4.500.000 Μετάβαση 

083 690.000 

090 1.725.000 

094 1.350.000 

095 735.000 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) του ΑΠ4 

 

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) 

4 52.966.553 7 52.966.553 
7.β 42.966.553 4.1.1 42.966.553 

7.β.1 137.500.000 Μετάβαση 

031 81.500.000 

034 47.000.000 

036 9.000.000 

7.β.3 7.500.000 Μετάβαση 034 7.500.000 

7.β.4 0 Μετάβαση 
031 0 

034 0 

7.β.5 12.000.000 Μετάβαση 026 12.000.000 

7β.ΤΑΠΤοΚ.1 125.000 Μετάβαση 034 125.000 

7β.ΤΑΠΤοΚ.2 2.300.000 Μετάβαση 034 2.300.000 

7β.ΟΧΕ.1 700.000 Μετάβαση 040 700.000 

7β.ΟΧΕ.2 2.000.000 Μετάβαση 034 2.000.000 

7.ε 10.000.000 4.3.1 10.000.000 7.ε.1 6.000.000 Μετάβαση 007 6.000.000 

 
 


