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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» 
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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 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.  

 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 



 
 

 2 

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».   

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, στην παρούσα πρόταση που υποβάλλεται με την 75η 

Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, η τροποποίηση της 

εξειδίκευσης της δράσης 3.α.1 με τίτλο: «Συμμετοχή στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» ως 

προς την επενδυτική προτεραιότητα (μεταφορά από την 3α στην 3c), το πεδίο παρέμβασης 

και τους δείκτες, σύμφωνα με την 6η Αναθεώρηση του προγράμματος Πελοπόννησος 2014-

2020 
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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) 48.000.000,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

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

 

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 1 

Κατηγορία 
περιφέρει

ας 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησ
ης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 Στόχος 2023 

Άνδρες 
Γυναίκ

ες 
Σύνολο Σύνολο 

Μετάβαση F100 
Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   2.360.000,00 48.000.000,00 

Μετάβαση CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: 
Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις   0 1.645 

Μετάβαση K281 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 
με απόφαση 
χορήγησης 

Αριθμός   45 
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επιμέρους 
ενίσχυσης 
(Σύνδεση με 
CO02) 

 

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

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

- Έκδοση προσκλήσεων και  αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.  

- Συμμετοχή του ΕΠ σε Χρηματοδοτικά Μέσα 

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

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

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

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

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

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

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

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Ειδικός στόχος 1.6.1/ Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 

Δείκτης αποτελέσματος T2476 / Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Τουριστικής 
Δραστηριότητας 

 

 

Δράση 3.α.1: Συμμετοχή στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ  

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο:  

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

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

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

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

Κατηγορία Περιφέρειας Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία: 

 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή Δράσης 

Η συμμετοχή στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας 
ΙΙ» υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της 
κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων προς όφελος 
των επιχειρήσεων. Τα χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με τις μη-επιστρεπτέες ενισχύσεις 
παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:  
1. Μόχλευση πόρων και αυξημένο αντίκτυπο των προγραμμάτων στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον  

2. Αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λόγω της ανακύκλωσης των πόρων 
(επιστροφή πόρων από τις επιχειρήσεις και επαναχρησιμοποίησή τους)  
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών -Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) , η στήριξη των μέσων αυτών 
βασίζεται σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) η οποία καταδεικνύει την αποτυχία 
της αγοράς, το χρηματοδοτικό κενό, το εκτιμώμενο επίπεδο και τύπο των επενδυτικών 
αναγκών καθώς και την επιθυμητή μόχλευση των δημόσιων πόρων με την ενεργοποίηση 
ιδιωτικών κεφαλαίων. Η αξιολόγηση αυτή υλοποιήθηκε και κατέδειξε την ανάγκη 
λειτουργίας ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου το οποίο θα συνεπενδύει μαζί με τις Τράπεζες σε 
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χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να παρέχονται στις επιχειρήσεις δανειακά και 
εγγυοδοτικά προϊόντα με ευνοϊκούς όρους.  

Σκοπός της συμμετοχής στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε 
χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαίων κίνησης, για την ίδρυση νέων 
καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων 
επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση 
της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, 
καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Το Ταμείο δύναται να 
επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα 
παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την 
επίτευξη των στόχων του.  
Σύμφωνα με την εκ των προτέρων αξιολόγηση1 το χρηματοδοτικό κενό στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου όπου δραστηριοποιείται το 5% περίπου των ΜΜΕ οι οποίες παράγουν των 
5% περίπου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της χώρας ανέρχεται σε € 175,55 εκ το 
οποίο αντιστοιχεί στο 5% περίπου του χρηματοδοτικού κενού για την επιχειρηματικότητα 
σε επίπεδο χώρας.  
Καθώς όμως το ύψος χρηματοδότησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ από το ΕΠΑΝΕΚ, 
αντιστοιχεί στο 11% περίπου του εθνικού χρηματοδοτικού κενού ύψους € 3.654,53 εκ, και 
το ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου με το παρόν εξειδικεύει ποσό ύψους € 2 εκ για την 
συμμετοχή του στο εν λόγω ταμείο, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της δυνητικής 
συμμετοχής του στη βάση της ανάλυσης του περιφερειακού και εθνικού χρηματοδοτικού 
κενού για την επιχειρηματικότητα.  
Η κατανομή σε χρηματοδοτικά μέσα των € 2 εκ του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-
2020 στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, ακολουθώντας τη 
στρατηγική του Ταμείου είναι η εξής:  
 

Εγγυήσεις: 15%  

Δάνεια: 85%  
 
Σε περίπτωση που αποφασισθεί η χορήγηση μικροδανείων στο πλαίσιο της χορήγησης 
δανείων, αυτή θα αντιστοιχεί στο 25% της κατανομής της χρηματοδότησης για δάνεια.  
Οι αρμοδιότητες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ένταξη και διαχείριση της 
δράσης, καθώς και οι πόροι για την χρηματοδότησή της, θα εκχωρηθούν στην ΕΥΔΕΠ 
ΕΠΑΝΕΚ με σχετική απόφαση.  
Βασικοί ωφελούμενοι: Υφιστάμενες και νέες ΜΜΕ. Ειδικότερα οι τελικοί αποδέκτες των 
ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα είναι, υπό σύσταση, νέες και 
υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όλων 
των τύπων των εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ). 
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Δείκτες Εκροής 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί

κες 
Σύνολο 

CO01 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις  Μετάβαση   40 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO03 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη 
πλην επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις  Μετάβαση   40 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO05 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
στήριξη 

Επιχειρήσεις  Μετάβαση   10 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 2.000.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.600.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 400.000,00 

      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  

2.000.000,00 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης: Ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης της δράσης έχει 
οριστεί η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ  
Δυνητικοί δικαιούχοι  
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Ο τελικός δικαιούχος θα επιλεγεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης στο 
πλαίσιο της απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πόρων.  
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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) 

Απρίλιος 2022 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Δεκέμβριος 2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Δεκέμβριος 2017 
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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 

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.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 

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.α.1 2.000.000 Μετάβαση 001 2.000.000 

  


