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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 δε με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014, η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 
εκπόνησε το Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Προγράμματος (ΕΕΕΠ), στο πλαίσιο της 
παρακάτω διαδικασίας, 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). 
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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». 

 

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, στην παρούσα πρόταση που υποβάλλεται μέσω της  80ης 
Γραπτής Διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος περιλαμβάνεται η 
παρακάτω τροποποίηση εξειδίκευσης δράσης:  
 
Άξονας Προτεραιότητας 2Β 

Η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 9.β.1.ΟΧΕ «Αναβάθμιση οικιστικού 

περιβάλλοντος», ως προς την αύξηση του προϋπολογισμού της, από 3.800.000 σε 4.700.000, με 

αντίστοιχη αύξηση των τιμών στόχων του δείκτη εκροών, αφ’ ενός λόγω των αυξημένων 

αναγκών της περιοχής για αυτού του είδους τις δράσεις, αφ’ ετέρου λόγω των υψηλών 

εκπτώσεων που αναμένεται να προκύψουν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία των αντίστοιχων 

προγραμματιζόμενων έργων/πράξεων. 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 67η Γραπτή Διαδικασία 

(30/7/2021). 

 

2. Εξειδίκευση Δράσεων 

 

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) 20.700.000€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 
 

Πλαίσιο Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι στόχοι, όπως προκύπτουν 
από το εγκεκριμένο ΕΠ: 
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Πίνακας 1:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας  2Β 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Στόχος 2023 

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

Άτομα 
1.500 

 

Μετάβαση CO36 
Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 

Άτομα 420.000 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών EURO 20.700.000 

 

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. 

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

 

Θεματικός Στόχος 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9b 

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

Επενδυτική προτεραιότητα Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική 
αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός 
αστικών και αγροτικών περιοχών 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.04.1 

Ειδικός στόχος 2Β2.1: Άμβλυνση των προβλημάτων οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης σε περιοχές των οικιστικών κέντρων 
της Περιφέρειας  

Δείκτης αποτελέσματος T2412/ Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών 
που εφαρμόζονται προγράμματα τοπικής ανάπτυξης  
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Δράση 9.β.1.ΟΧΕ : Αναβάθμιση Οικιστικού περιβάλλοντος Δήμων Ανατολικής Μάνης 
και  Δυτικής Μάνης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράσεις ΟΧΕ 

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   ΝΑΙ      

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αναζωογόνηση 
οικιστικών περιοχών, με παροχή κοινωνικής , πολιτιστικής ή άλλης συναφούς κατεύθυνσης 
ανάπτυξης, μέσα από την οργάνωση χώρων εξυπηρέτησης πολιτών. Μπορεί να 
χρηματοδοτηθούν και διαρρυθμίσεις / εκσυγχρονισμοί χώρων ή και προμήθεια εξοπλισμού 
λειτουργίας τους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις οικισμών, σε τμήματα του 
οικιστικού δικτύου, για την κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση των οικιστικών περιοχών, 
αποσκοπώντας στη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών αυτών, τόσο για τους ίδιους του 
κατοίκους της περιοχής, όσο και για τους επισκέπτες. Οι σχετικές δράσεις που θα υλοποιηθούν, 
συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής, στην βελτίωση του 
επιπέδου ζωής, τόσο των κατοίκων των ημιαστικών κέντρων, όσο και των αγροτικών περιοχών 
καθώς και στην ελκυστικότητα του συνόλου της περιοχής ΟΧΕ.  
Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο ΕΣΟ5 «Αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών 
υπηρεσιών σε ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές και αναβάθμιση υποδομών για την 
κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση σε αστικά κέντρα της περιοχής παρέμβασης » της 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 

 
6 
 

 

εγκεκριμένης Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης και συνδράμει στην επίτευξη του ειδικού στόχου 2Β2.1 
«Άμβλυνση των προβλημάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε περιοχές των 
οικιστικών κέντρων της Περιφέρειας.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 
2014-2020. 

 
Δείκτες Εκροής  

Πίνακας: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τ2433 

Ωφελούμενος 
πληθυσμός των 
περιοχών της 
Περιφέρειας, που 
καλύπτεται από τις 
παρεμβάσεις τοπικής 
ανάπτυξης 

Αριθμός  Μετάβαση 6.200 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός 

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 4.700.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 4.700.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.760.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 930.000,00 

    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 4.700.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Δήμος Δυτικής Μάνης & Δήμος Ανατολικής Μάνης (Ν.3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

  

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών  

Με βάση την προτεινόμενη, στο πλαίσιο της παρούσας εξειδίκευσης, αύξηση του 
προϋπολογισμού της δράσης, προγραμματίζεται η έκδοση νέας πρόσκλησης, λαμβάνοντας υπ’ 
όψη τα εξής:  

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    - 
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Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης    - 

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

- 

Έγκριση της τροποποίησης των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 
πράξεων 

Ιούλιος 2021 

Ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης Σεπτέμβριος 2022 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ (4) 
 

(ΕΤΠΑ) 

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) 

2Β 20.700.000 

9 
9.300.000 

 

9a 6.500.000 2Β1.1 6.500.000 

9.α.1 4.410.000 Μετάβαση 53 4.410.000 

9.α.2 9.500.000 Μετάβαση 53 9.500.000 

9.α.3 12.000.000 Μετάβαση 55 12.000.000 

9b 1.300.000 2B2.1 1.300.000 
9.β.1.OXE 4.700.000  Μετάβαση 097 4.700.000 

9.β.2.OXE 1.925.000 Μετάβαση 097 1.925.000 

9d 1.500.000 2Β4.1 1.500.000 
9δ.ΤΑΠΤοΚ.1 475.000 Μετάβαση 097 475.000 

9δ.ΤΑΠΤοΚ.2 1.740.000 Μετάβαση 097 1.740.000 

      9δ.ΤΑΠΤοΚ.3 535.000 Μετάβαση 097 535.000 

10 11.400.000 10a 11.400.000 2Β5.1 11.400.000 

10.1α 19.000.000 Μετάβαση 051 19.000.000 

10.1β 3.750.000 Μετάβαση 052 3.750.000 

  10.1γ 11.500.000 Μετάβαση 051 11.500.000 

 

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

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ  

 

 


