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Ενότητα Α : Μεθοδολογία 

 

Το έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΕΕΠ) 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020», που προβλέπεται από το άρθρο 19 του 

Ν.4314/2014, αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την 

αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του Προγράµµατος στην κατεύθυνση επίτευξης των 

στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασµού 

του. Στόχος είναι να καταστεί ένα εύχρηστο εργαλείο ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά 

και παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράµµατος. Βάση της εξειδίκευσης 

αποτελούν η επιλεγείσα στρατηγική, οι διαπιστωµένες ανάγκες και δυνατότητες, οι 

στόχοι και οι προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο ΠΕΠ ή αναδεικνύονται κατά τη 

διάρκεια υλοποίησής του.  

Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης έχει η Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνεργαζόµενη προς τούτο µε όλους 

τους αρµόδιους φορείς. 

Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΠΕΠ, η µεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόµενο της 

εξειδίκευσης του Προγράµµατος, καθώς και ο προγραµµατισµός των προσκλήσεων και 

των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους. 

Στην εξειδίκευση εµπλέκονται βάσει του Ν.4314/2014 η Εθνική Αρχή Συντονισµού 

ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), η ΕΥ∆, οι Επιτελικές ∆οµές των Υπουργείων ή ελλείψει τούτων οι 

αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, η Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού 

Σχεδιασµού, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος και ο Περιφερειάρχης 

Νοτίου Αιγαίου. 

Η εξειδίκευση είναι µια δυναµική διαδικασία, η έκταση και ο βαθµός της οποίας 

προσδιορίζεται ανάλογα µε τα κάθε φορά δεδοµένα υλοποίησης που έχει στη διάθεσή 

της η ΕΥ∆. Γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριµότητας έκδοσης προσκλήσεων 

για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο 

πλαίσιο της υλοποίησής του. Κατά συνέπεια, η ΕΥ∆ στα αρχικά στάδια ενεργοποίησης 

του Προγράµµατος, εξειδικεύει εκείνες τις δράσεις για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία 

ανάλυση και επεξεργασία προκειµένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης είναι ότι η ανάλυση γίνεται ανά Άξονα 

Προτεραιότητας και ανά δράση και περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: οι ενδεικτικοί 

δικαιούχοι, ο τρόπος υλοποίησης, ο προγραµµατισµός ενεργειών, οι δείκτες εκροής και 

οι ενδεικτικοί προϋπολογισµοί. Περαιτέρω, η εξειδίκευση περιλαµβάνει ειδικότερη 

αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για τα έργα που η υλοποίησή τους έχει 

ξεκινήσει πριν την έγκριση του ΠΕΠ (εµπροσθοβαρή), τα µεγάλα έργα και τα 

τµηµατοποιηµένα έργα που ένα τµήµα τους χρηµατοδοτήθηκε από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-

2013 και ένα άλλο προβλέπεται να υλοποιηθεί από το ΠΕΠ την περίοδο 2014 - 2020. 

Επίσης, περιλαµβάνει αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των 

ενδιάµεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης σε 

επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΕΕΕΠ 

βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια: 
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• Στη δυνατότητα σύνδεσης των δράσεων που εξειδικεύονται µε συγκεκριµένα 

πεδία παρέµβασης και ανάλυσης στα αντίστοιχα επίπεδα του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού, 

• στη διαµόρφωση σαφούς και ρεαλιστικού χρονοπρογραµµατισµού ενεργοποίησης 

των δράσεων, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. µη 

εκπλήρωση εκ των προτέρων θεµατικών αιρεσιµοτήτων), 

• στον προσδιορισµό των δυνητικών δικαιούχων, 

• στον προσδιορισµό ενδεχόµενων ενδιάµεσων φορέων, οι οποίοι θα κληθούν να 

διαχειριστούν µία ή περισσότερες δράσεις, 

• στην ανάγκη για επίτευξη των ενδιάµεσων στόχων που έχουν τεθεί για την 

κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης. 

• στην ανάγκη για την κάλυψη των στόχων του αρ. 19 του Ν. 4314/2014 για τις 

εντάξεις, τις νοµικές δεσµεύσεις και τις δαπάνες. 
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Ενότητα Β : ∆ιαδικασία 

Η διαδικασία για την κατάρτιση της ΕΕΕΠ είναι η εξής: 

- Η Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ) ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, 

Ναυτιλίας & Τουρισµού διαµόρφωσε το τυποποιηµένο έγγραφο «Εξειδίκευση 

Εφαρµογής του ΕΠ» (ΕΕΕΠ), το οποίο απέστειλε στις ∆ιαχειριστικές Αρχές (∆Α) των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Εγκύκλιος Α.Π. 32030 / ΕΥΣΣΑ 798 / 20.03.2015). 

- Η ΕΥ∆ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου καταρτίζει την ΕΕΕΠ βάσει του παραπάνω 

τυποποιηµένου εγγράφου, αντλώντας στοιχεία από το εγκεκριµένο στην SFC 

Πρόγραµµα. 

- Η ΕΥ∆ προσδιορίζει τις Επιτελικές ∆οµές οι οποίες σχετίζονται µε τους τοµείς 

στρατηγικής της (βλ. άρ. 18 του Ν. 4314/2014, καθώς και σχετικό πίνακα 

διαβούλευσης της 3
ης

 εγκυκλίου για τον σχεδιασµό των ΕΠ της περιόδου 2014-2020). 

Για έργα και δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδίως των πράξεων που εντάσσονται σε 

κατηγορίες δράσεων µε δικαιούχους τους δήµους, η ΕΥ∆ προσδιορίζει τη σχετιζόµενη 

Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ, (άρ. 24
Α 

του Ν. 

4314/2014). Ειδικά, για τις δράσεις διοικητικής µεταρρύθµισης και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης των Υπουργείων, η ΕΥ∆ συνεργάζεται για την έκδοση προσκλήσεων 

πράξεων, και για τον προγραµµατισµό προσκλήσεων, µε την Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (τ. ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης), η οποία µε τη σειρά της 

συνεργάζεται προς τούτο µε τις Επιτελικές ∆οµές ΕΣΠΑ των Υπουργείων στους 

Θεµατικούς Στόχους 2 και 11 του Κανονισµού (βλ. παρ. 2, αρ. 26, Ν. 4314/2014). 

- Για τη διαµόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ η ΕΥ∆ συνεργάζεται µε τις ως άνω 

Επιτελικές ∆οµές και ελλείψει αυτών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και 

την ΠΕΑΣ ΕΣΠΑ. Η ΕΥ∆ ενηµερώνει τις Υπηρεσίες αυτές για την έναρξη της 

διαδικασίας εξειδίκευσης αποστέλλοντας το τυποποιηµένο έντυπο πρότασης για την 

υποβολή τυχόν προτάσεων θέτοντας δεσµευτική ηµεροµηνία παραλαβής. Το χρονικό 

περιθώριο υποβολής προτάσεων καθορίζεται µε ευθύνη της ΕΥ∆ και κατά τη 

διαµόρφωση της πρώτης ΕΕΕΠ προτείνεται να µην ξεπερνά τις 15 εργάσιµες ηµέρες. 

Η ΕΥ∆, µετά την εξέταση των προτάσεων, διαµορφώνει το τελικό σχέδιο εγγράφου 

ΕΕΕΠ µε βάση το εγκεκριµένο ΕΠ, την ιεράρχηση των αναγκών και την πορεία 

υλοποίησης του ΕΠ. Η ΕΥ∆ εισηγείται το τελικό σχέδιο της ΕΕΕΠ στον 

Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. 

- Ο Περιφερειάρχης εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Προγράµµατος τη µεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόµενο της εξειδίκευσης 

του ΠΕΠ, καθώς και τον προγραµµατισµό των προσκλήσεων και των εντάξεων, 

σύµφωνα µε τους κατ’ έτος στόχους. Η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόµενη 

αναθεώρησή του, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΕΥ∆ 

ανάγκες, η έγκριση/ αναθεώρηση µπορεί να γίνει και µε γραπτή διαδικασία. Η 

έγκριση της πρώτης ΕΕΕΠ γίνεται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Το έγγραφο ΕΕΕΠ αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσµα 

ενδεχόµενης αναθεώρησης του ΠΕΠ. 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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- Βάσει της εγκεκριµένης κάθε φορά ΕΕΕΠ, η ΕΥ∆ δύναται να προβεί στην έκδοση 

προσκλήσεων µόνο για εκείνες τις δράσεις οι οποίες έχουν εξειδικευτεί. Εξειδίκευση 

δράσεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες που συνδέονται µε εκ των προτέρων 

θεµατικές αιρεσιµότητες ή/και τυχόν σχετικές «αυτοδεσµεύσεις» που δεν έχουν 

εκπληρωθεί, θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί από την ΕΥ∆. Θα πρέπει ωστόσο να 

λαµβάνονται υπόψη πιθανοί κίνδυνοι/επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόµενη µη 

εκπλήρωσή τους.  

 

Εφαρµογή της διαδικασίας από την ΕΥ∆ 

Σε εφαρµογή των παραπάνω η ΕΥ∆ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαβίβασε την 

προαναφερθείσα Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & 

Τουρισµού, για την «Εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020», στις Επιτελικές ∆οµές των Υπουργείων και 

στην ΠΕ∆ Νοτίου Αιγαίου (δεδοµένου ότι δεν έχει συσταθεί ακόµη η Περιφερειακή 

Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού - ΠΕΑΣ), ζητώντας την αποστολή των προτάσεών 

τους βάσει του τυποποιηµένου εντύπου πρότασης της Εγκυκλίου. Για διευκόλυνσή τους 

απέστειλε επίσης πίνακα µε τις προτεινόµενες προς εξειδίκευση δράσεις σε αυτή τη 

φάση, ανά Άξονα Προτεραιότητας, Επενδυτική Προτεραιότητα και την  αντίστοιχη 

κατανοµή των πόρων του ΠΕΠ. 

Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις προτάσεις η ΕΥ∆ προχώρησε στην πρόταση εξειδίκευσης 

του ΠΕΠ που θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράµµατος.  

Η πρόταση αυτή συντάχθηκε µε γνώµονα την άµεση ενεργοποίηση του ΠΕΠ και την 

επίτευξη των ενδιάµεσων στόχων του Προγράµµατος για τις εντάξεις, τις νοµικές 

δεσµεύσεις και τις δαπάνες και για την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης. 

Εξειδικεύονται δράσεις και στους 5 βασικούς Άξονες Προτεραιότητας (εκτός δηλ. της 

Τεχνικής Βοήθειας) συνολικού ύψους 63,2 εκ. €, καλύπτοντας το 37,6% των πόρων του 

Προγράµµατος. Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες που επιλέχθηκαν είναι εκείνες για τις 

οποίες µπορεί να εκδοθούν άµεσα προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, µε 

προτεραιότητα στα εµπροσθοβαρή έργα, τα τµηµατοποιηµένα έργα (phasing) και τα 

µεταφερόµενα από την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013. 

Όπως αναφέρεται και στην Ενότητα Α, η εξειδίκευση είναι µια δυναµική διαδικασία και 

θα γίνεται σταδιακά ανάλογα µε την ετοιµότητα για έκδοση προσκλήσεων και τις 

ανάγκες υλοποίησης του Προγράµµατος. 
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Ενότητα Γ : Περιεχόµενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 

Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & ∆ράση 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας 

Θεµατικοί στόχοι (ΘΣ) - ΘΣ 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας  

- ΘΣ 2: Βελτίωση της Πρόσβασης σε Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και 

της ποιότητάς τους 

- ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

Ταµείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

T.01.1, T.01.2, Τ.02.1, Τ.03.1 

Προϋπολογισµός (σε ∆∆) 22.382.206 

% Κοινοτικής συµµετοχής 50 %  

 

Αποθεµατικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριµένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάµεσοι στόχοι 

όπως προκύπτουν από το εγκεκριµένο ΕΠ: 

 

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδικός 

∆είκτη ή 

βασικού 

σταδίου 

υλοποίησης 

∆είκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

µέτρησης 

κατά 

περίπτωση 

Ορόσηµο για το 2018 

Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθµός επιχειρήσεων που 

λαµβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις     

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

C025 Έρευνα, καινοτοµία: Αριθµός 

ερευνητών που εργάζονται σε 

βελτιωµένες εγκαταστάσεις 

ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναµα 

πλήρους 

απασχόλησης 

  4 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

K340 Αριθµός επιχειρήσεων µε 

απόφαση χορήγησης 

επιµέρους ενίσχυσης 

επιχειρήσεις   10 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιηµένων 

δαπανών 

Ευρώ   1.900.000 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

CO03 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθµός επιχειρήσεων που 

λαµβάνουν οικονοµική 

στήριξη πλην επιχορηγήσεων 

Αριθµός   17 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από την ΕΥ∆ προκειµένου να επιτευχθούν οι 

ενδιάµεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης είναι, 

µεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 
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- Ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δοµές κλπ.) για τη 

συµβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήµων του 2018 και κατ’ επέκταση για 

την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης 

- Κατάρτιση προσωπικού ∆Α και 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 1 - Επενδυτική Προτεραιότητα 1α 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 

της Καινοτοµίας 

Επενδυτική προτεραιότητα 1α- Ενίσχυση υποδοµών έρευνας και καινοτοµίας και 

ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τοµέα της έρευνας 

και καινοτοµίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως 

των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

Σύνδεση µε θεµ. αιρεσιµότητες   

Ειδικοί στόχοι Ενίσχυση του ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας, µε τη 

δηµιουργία ερευνητικής υποδοµής σε πεδία απαραίτητα για 

την αξιοποίηση των παραγωγικών και οικονοµικών 

δυνατοτήτων της Περιφέρειας στους τοµείς της Έξυπνης 

Εξειδίκευσης. 

∆είκτες αποτελέσµατος Αριθµός δηµοσιεύσεων ερευνητών 

 

∆ράση 1.α.1.1 Ενίσχυση ερευνητικών υποδοµών για την υποστήριξη της στρατηγικής 

της έξυπνης εξειδίκευσης 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  ενδιάµεσοι φορείς βάσει του άρθρου 

13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρµόζεται του άρθρου 

46. 

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 

 Θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις µε στόχο την αναβάθµιση, συµπλήρωση ή / και επέκταση 

ή / και δηµιουργία νέων ερευνητικών υποδοµών στο Νότιο Αιγαίο για την ανάπτυξη 

ερευνητικών δραστηριοτήτων µε στόχο την υποστήριξη της εφαρµογής της στρατηγικής 

έξυπνης εξειδίκευσης. Ειδικότερα οι δράσεις θα αφορούν κτιριακές υποδοµές και 

εξοπλισµό νέο ή αναβάθµιση και επέκταση υφιστάµενου. 

  

 Οι νέες ερευνητικές υποδοµές θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συνέργεια µε τις 

περιφερειακές ή / και εθνικές προτεραιότητες της έξυπνης εξειδίκευσης.  

  

 Οι υποδοµές που θα ενισχυθούν αφορούν κατά προτεραιότητα ερευνητικά πεδία που 

σχετίζονται µε: 

• την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αειφόρα διαχείριση της αλιείας 

και των υδατοκαλλιεργειών, 

• τη διαµόρφωση ενός δηµιουργικού οικοσυστήµατος καινοτοµίας στις εξειδικεύσεις 

που έχουν αναπτυχθεί στην Περιφέρεια µε έµφαση στον τουρισµό εµπειρίας, στην 

αγροδιατροφή και στις νέες τεχνολογίες. 

 

 Οι υποδοµές θα συνδυάζονται µε ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε τους 

παραπάνω στόχους. 

 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
Άνδρες 

Γυναί

-κες 
Σύνολο 

C025 

Έρευνα, καινοτομία: 

Αριθμός ερευνητών 

που εργάζονται σε 

βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις 

ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναµ

α πλήρους 

απασχόλη

σης 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  10 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας /  

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         1.073.196 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        1.073.196 

    -  Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 536.598 

    -  Εθνική Συµµετοχή (δ) 536.598 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ΕΛΚΕΘΕ, άλλοι ερευνητικοί οργανισµοί στην περιφερειακή ή 

εθνική επικράτεια 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 
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Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης      

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

  

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης   Α’ τρίµηνο 2017 
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Θεµατικός στόχος 1 - Επενδυτική Προτεραιότητα 1β 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

και της Καινοτοµίας 

Επενδυτική προτεραιότητα 1β- Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην 

έρευνα και καινοτοµία, ανάπτυξη δεσµών και 

συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και 

ανάπτυξης και του τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

Σύνδεση µε θεµ. αιρ/µότητες T.01.1, T.01.2 

Ειδικοί στόχοι Ανάπτυξη καινοτοµιών από τις επιχειρήσεις και 

ανάπτυξη ποιοτικής επιχειρηµατικότητας στους τοµείς 

προτεραιότητας της Περιφέρειας σύµφωνα µε τη 

Στρατηγική  Έξυπνης Εξειδίκευσης 

∆είκτες αποτελέσµατος  ∆απάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α  

 

∆ράση 1.β.1.1 Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτοµίας στους τοµείς 

προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

  Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  ενδιάµεσοι φορείς βάσει του 

άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρµόζεται 

του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες T.01.1, T.01.2 
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Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Βασικός στόχος της ∆ράσης «Ενίσχυση έρευνας, ανάπτυξης & καινοτοµίας στους τοµείς 

προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου» είναι η ανάπτυξη καινοτοµιών από τις επιχειρήσεις και ανάπτυξη ποιοτικής 

επιχειρηµατικότητας στους τοµείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

σύµφωνα µε τη στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης.  

Ειδικότερα µέσω της ∆ράσης επιδιώκεται: 

• η ενθάρρυνση της σύζευξης της ερευνητικής δραστηριότητας µε την παραγωγή και 

η αντιµετώπιση της υστέρησης στην ανάπτυξη και ενσωµάτωση καινοτοµιών από 

τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, 

• η συνδυασµένη αξιοποίηση νέων παραγωγικών διεργασιών, πλουτοπαραγωγικών 

πόρων της Περιφέρειας και της παράδοσης που συνδέεται µε τους πόρους αυτούς, 

για τη δηµιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας µε συγκεκριµένη ταυτότητα και µε 

υψηλή οικονοµική απόδοση. 

• η διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονοµίας µε δραστηριότητες υψηλού 

αναπτυξιακού δυναµικού, 

• η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε τοµείς µε σηµαντικό δυναµικό 

ανάπτυξης. 

Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν 

επενδυτικά σχέδια για ερευνητικά και καινοτοµικά έργα στους θεµατικούς τοµείς 

προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου που περιλαµβάνουν: 

• Εφαρµοσµένη ή βιοµηχανική έρευνα 

• Πειραµατική ανάπτυξη 

• Καινοτοµία 

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας δράσης δεν είναι επιλέξιµα τα επενδυτικά 

σχέδια που αφορούν στη Βασική Έρευνα (Πειραµατική ή θεωρητική εργασία που 

αναλαµβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά µε τα βασικά αίτια 

φαινοµένων και παρατηρήσιµων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται άµεση εµπορική 

εφαρµογή ή χρήση). 

 

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από υφιστάµενες: 

α) επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους για τις δραστηριότητες έρευνας και 

πειραµατικής ανάπτυξης,  

β) µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για δραστηριότητες καινοτοµίας, καθώς και 

Οργανισµούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή τα ερευνητικά τους τµήµατα, είτε 

Λοιπούς Φορείς που αντιµετωπίζονται ως Οργανισµοί έρευνας και διάδοσης 

γνώσεων. 

 

Αναλυτικότερα, πρόταση χρηµατοδότησης µπορούν να υποβάλλουν: 

1. Μία Επιχείρηση (µε το δικό της υφιστάµενο ερευνητικό τµήµα). 

2. Οµάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων µεταξύ τους (µε υφιστάµενο ερευνητικό τµήµα 

τουλάχιστον µιας εξ αυτών). 

3. Μία επιχείρηση ή Οµάδα Επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων µεταξύ τους, µέσω 

σύµβασης µε Οργανισµούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή µε τα ερευνητικά τους 
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τµήµατα, είτε µε Λοιπούς Φορείς που αντιµετωπίζονται ως Οργανισµοί έρευνας 

και διάδοσης γνώσεων  

4. Συµπράξεις Επιχειρήσεων µε Οργανισµούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων. 

 

Σε περίπτωση υπογραφής σύµβασης υπεργολαβίας ή δηµιουργίας συνεργατικού 

σχήµατος (συνεργατικό έργο), το τµήµα του έργου που περιλαµβάνεται στη σύµβαση ή 

στο συµφωνητικό συνεργασίας, δύναται να εκτελείται από: 

1. ΑΕΙ (Πανεπιστήµια, ΑΤΕΙ), ∆ηµόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα.  

2. Λοιπούς Φορείς που αντιµετωπίζονται ως Οργανισµοί έρευνας και διάδοσης 

γνώσεων. 

3. Εξειδικευµένες Επιχειρήσεις µε αποδεδειγµένη εµπειρία στο αντικείµενο του 

έργου. 

 

Επιπρόσθετα, στους δυνητικούς ∆ικαιούχους - µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δίνεται 

η δυνατότητα να χρηµατοδοτηθούν και για δραστηριότητες συµµετοχής σε εµπορικές 

εκθέσεις, µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του συγκεκριµένου 

ερευνητικού/καινοτοµικού έργου.  

 

Η σχεδιαζόµενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό 

αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 

πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους ∆ικαιούχους στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του ερευνητικού σχεδίου 

καθίσταται µη επιλέξιµο προς χρηµατοδότηση. 

 

Επιλέξιµοι τοµείς δραστηριότητας 

 

Η παρούσα ∆ράση εξυπηρετεί τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης  

Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΝΑ. Ως εκ τούτου τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν 

για χρηµατοδότηση θα πρέπει να αφορούν τους κάτωθι τοµείς προτεραιότητας, που 

έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο αυτής: 

 

I. Τουρισµός εµπειρίας (τουρισµός, πολιτισµός, δηµιουργική βιοµηχανία) 

II. Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες 

III. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας & «Καθαρές» Πράσινες Τεχνολογίες 

IV. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών  

 

Συνολικά οι παραπάνω τοµείς παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναµική για την Περιφέρεια, 

καθώς χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση οικονοµικού, επιχειρηµατικού και 

καινοτοµικού δυναµικού, το οποίο θα µπορούσε να τροφοδοτήσει την παραγωγική 

δραστηριότητα και να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων ή διαφοροποιηµένων προϊόντων 

υψηλής προστιθέµενης αξίας.  

 

Στους εν λόγω τοµείς οι πράξεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

I. Ενισχύσεις για συµµετοχή ΜΜΕ σε εµπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του Καν. ΕΕ 

651/2014). 

II. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014), 

όπου το ενισχυόµενο µέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εµπίπτει 

πλήρως σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιοµηχανική 

έρευνα, πειραµατική ανάπτυξη, µελέτες σκοπιµότητας. 
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III. ∆ραστηριότητες καινοτοµίας για ΜΜΕ (άρθρο 28 του Καν. ΕΕ 651/2014). 

Η κάθε πράξη µπορεί να αφορά είτε µόνο µια από τις ως άνω αναφερόµενες κατηγορίες, 

µε υποχρεωτική την επιλογή µιας εκ των Κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ, είτε συνδυασµό 

περισσοτέρων. 

 

Επιλέξιµες δαπάνες 

Από τη δράση καλύπτονται οι δαπάνες των επιλεγµένων έργων κατά κατηγορία δαπανών 

για τους φορείς τόσο του ∆ηµοσίου όσο και του Ιδιωτικού τοµέα σύµφωνα µε τα άρθρα 

19, 25 και 28 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 βάσει του οποίου υλοποιείται το κάθε επενδυτικό 

σχέδιο. 

 

Προϋπολογισµός έργων 

 Η δράση χρηµατοδοτεί επενδυτικά σχέδια µεµονωµένων επιχειρήσεων ή συνεργατικών 

σχηµάτων τους, συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού ως ακολούθως: 

Σχήμα Επενδυτικού Σχεδίου 
Ελάχιστος 

επιχορηγούμενος Π/Υ 

Ανώτερος 

επιχορηγούμενος Π/Υ 

  Μία (1) επιχείρηση 50.000€ 150.000€ 

  Δύο (2) επιχειρήσεις 80.000€ 250.000€ 

  Τρεις (3) επιχειρήσεις 120.000€ 350.000€ 

  Περισσότερες των τριών (3) 

επιχειρήσεων 
150.000€ 450.000€ 

  Συμπράξεις Επιχειρήσεων με 

Ερευνητικούς Οργανισμούς    
200.000€ 600.000€ 

 

Κάθε δυνητικός ∆ικαιούχος µπορεί να πραγµατοποιήσει επενδυτική πρόταση µε 

προϋπολογισµό µεγαλύτερο του µέγιστου επιχορηγούµενου προϋπολογισµού. Στην 

περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, 

αντικείµενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της 

επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται 

αποκλειστικά µε ιδιωτική συµµετοχή. 

 

Σε περίπτωση πραγµατικής συνεργασίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων µεταξύ τους ή/και 

µε Οργανισµό έρευνας και διάδοσης γνώσεων, κύριος εταίρος του έργου πρέπει να είναι 

Επιχείρηση, έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου, µε τον ορισµό 

κατάλληλου επιστηµονικού υπεύθυνου. Την ευθύνη υποβολής της αίτησης για 

χρηµατοδότηση έχει ο κύριος εταίρος. 

  

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) για 

την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά 

κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, µε ανοικτή πρόσκληση και ενιαίο 

οδηγό προκήρυξης από την ΕΥ∆ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και µε τη χρήση του 

Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) σε όλα τα στάδια. 

 

Αξιολόγηση 



Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

 

 
16 

 

Η αξιολόγηση κάθε επενδυτικού σχεδίου διενεργείται από έναν (1) αξιολογητή. Οι 

αξιολογητές δύνανται να προέρχονται από το µητρώο  αξιολογητών «Βάση 

Επιστηµόνων» της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕT), λαµβάνοντας 

υπόψη και τα οριζόµενα στην υπ’ αριθ. 17952/ΕΥΣΣΑ 382/17.02.16 εγκύκλιο της Γ.Γ. 

∆ηµοσίων Επενδύσεων –ΕΣΠΑ) ή να αποτελούν στελέχη της ΕΥ∆ΕΠ ΠΝΑ, που 

διαθέτουν σχετική εµπειρία.   

Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας της ∆ράσης θα συσταθεί Επιτροπή 

Αξιολόγησης µε απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

αποτελεί δευτεροβάθµιο όργανο αξιολόγησης η οποία εξετάζει σε δεύτερο βαθµό και 

οριστικοποιεί την τελική βαθµολογία στο Π.Σ.Κ.Ε.. 

Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δύναται να αποτελούν και εξωτερικοί αξιολογητές µε 

σχετική εµπειρία από το µητρώο αξιολογητών «Βάση Επιστηµόνων» της Γενικής 

Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕT), λαµβάνοντας υπόψη και τα οριζόµενα 

στην υπ’ αριθ. 17952/ ΕΥΣΣΑ 382/17.02.2016 εγκύκλιο της Γ.Γ. ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

–ΕΣΠΑ) ή/και στελέχη της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ, που διαθέτουν σχετική εµπειρία. ∆ύναται 

επίσης και να αξιοποιήσει τους εγγεγραµµένους στο µητρώο αξιολογητών «Βάση 

Επιστηµόνων» της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕT) ως 

«ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες». Στην απόφαση σύστασης θα περιγράφονται 

λεπτοµερώς οι αρµοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας της, θα ορίζονται τα µέλη της και ότι 

άλλο απαιτείται. 

 

 

  

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
Άνδρες 

Γυναί

-κες 
Σύνολο 

C026 

Έρευνα, καινοτοµία: 

Αριθµός επιχειρήσεων 

που συνεργάζονται µε 

ερευνητικά ιδρύµατα 

Επιχειρή-

σεις 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  28 ΟΧΙ ΝΑΙ 

 CO01 

 Αριθµός 

επιχειρήσεων που 

ενισχύονται 

Επιχειρή-

σεις 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  24 ΟΧΙ ΝΑΙ 

CO02 

Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθµός 

επιχειρήσεων που 

λαµβάνουν 

επιχορηγήσεις   

Επιχειρή-

σεις 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  24 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας /  

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         3.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        3.000.000 

    -  Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.500.000 

    -  Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  
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∆υνητικοί δικαιούχοι 

Επιχειρήσεις (µεµονωµένες ή οµάδες ανεξάρτητων επιχειρήσεων) και Συµπράξεις 

Επιχειρήσεων µε Ερευνητικούς Οργανισµούς     

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

  

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2018 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης   ∆’ τρίµηνο 2018 
 

 

∆ράση 2.β.1.1 Αξιοποίηση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

  Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  Η πράξη θα υλοποιηθεί µε επιλογή ΕΦ   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες T.01.1, T.01.2 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Με σκοπό τη διεύρυνση της χρήσης ΤΠΕ για την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρµογών 

για τον εµπλουτισµό της εµπειρίας και ανάδειξη των τουριστικών πόρων, καθώς και την 

αύξηση της παραγωγικότητας, αυτονοµίας και ποιότητας υπηρεσιών στους τοµείς που 

εµπίπτουν στη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης και την αναβάθµιση ειδικότερα των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του τουρισµού και του εµπορίου θα ενισχυθούν και θα 

προωθηθούν ενδεικτικά οι παρακάτω ενέργειες: 

• Ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρµογών για ταµπλέτες και κινητά για την προώθηση 

των καταλυµάτων και των παρεχόµενων υπηρεσιών 

• Επέκταση της διασύνδεσης των τοπικών ή µεµονωµένων συστηµάτων κρατήσεων 

µε τις µεγάλες διεθνείς υπηρεσίες κρατήσεων       

• Ανάπτυξη και βελτίωση εφαρµογών δηµιουργίας τουριστικών πακέτων για µικρές 

ξενοδοχειακές µονάδες, τα οποία συνδυάζουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες           

(εισιτήρια, ασφαλιστική κάλυψη, µεταφορά, εκδροµές, δραστηριότητες κλπ). 

Υποστήριξη δράσεων διάχυσης της χρήσης τους µε ενέργειες ενηµέρωσης και 

επίδειξης 

• Ανάπτυξη και διάχυση εφαρµογών διαχείρισης επισκεπτών σε όλα τα στάδια της 

αλυσίδας αξίας του τουρισµού 

• ∆ηµιουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων, σε συνδυασµό µε την εισαγωγή 

καινοτοµιών στη συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση των προϊόντων που να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών του διαδικτύου και στις διεθνείς 

πρακτικές σχετικά µε τους τρόπους πληρωµής, χρόνους παράδοσης, ακυρώσεις 

παραγγελιών, επιστροφές σκάρτων κλπ.. 

Ενδεικτικές οµάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούµενοι) των παρεµβάσεων είναι οι ΜΜΕ 

της Περιφέρειας 
 

 Η δράση θα υλοποιηθεί µε την επιλογή Ενδιάµεσου Φορέα 

 
 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
Άνδρες 

Γυναί

-κες 
Σύνολο 

 CO01 

 Αριθµός 

επιχειρήσεων που 

ενισχύονται 

Επιχειρή-

σεις 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  16 ΟΧΙ ΝΑΙ 

CO02 

Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθµός 

επιχειρήσεων που 

λαµβάνουν 

επιχορηγήσεις   

Επιχειρή-

σεις 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  16 ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας /  

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         3.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        3.000.000 
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    -  Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.500.000 

    -  Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Επιχειρήσεις  

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

  

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Νοέµβριος 2018 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2018 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης  Α’ τρίµηνο 2019 

 

 

Θεµατικός στόχος 2 - Επενδυτική Προτεραιότητα 2γ 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της 

χρήσης και της ποιότητάς τους (στόχος ευρυζωνικής 

σύνδεσης) 

Επενδυτική προτεραιότητα 2γ- Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ στον τοµέα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής 

µάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού 

πολιτισµού και της ηλεκτρονικής υγείας 

Σύνδεση µε θεµ. αιρ/µότητες T.02.1, T.02.2 

Ειδικοί στόχοι Βελτίωση των προσφερόµενων προϊόντων & υπηρεσιών 

ΤΠΕ για την αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων και για την 

παροχή υπηρεσιών στους τοµείς της εκπαίδευσης και 

της υγείας 

∆είκτες αποτελέσµατος  ∆απάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α  

 

∆ράση 2.γ.1.1 Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών στον τοµέα του πολιτισµού για τον 

εµπλουτισµό του τουρισµού της εµπειρίας 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα 
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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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  ενδιάµεσοι φορείς βάσει του 

άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρµόζεται 

του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες T.02.1, T.02.2 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

  

Θα υποστηριχθεί η δηµιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχοµένου που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταµπλέτες και έξυπνα 

τηλέφωνα που θα υποστηρίζει τις µορφές τουρισµού που θα αναπτυχθούν στην 

Περιφέρεια. Η συµβολή των ΤΠΕ στην ενσωµάτωση του πολιτισµού στην αλυσίδα του 

τουρισµού της εµπειρίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική και αρκετές δραστηριότητες θα 

προσανατολιστούν στην κατεύθυνση αυτή. 

Οι εφαρµογές και οι υπηρεσίες που θα στηριχθούν θα απευθύνονται στη διεθνή αγορά 

και εποµένως οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις θα διαµορφωθούν ανάλογα. Για 

παράδειγµα το παραγόµενο υλικό και οι σχετικές βάσεις δεδοµένων θα πρέπει να είναι σε 

θέση να τροφοδοτήσουν και διεθνείς υπηρεσίες διαµοίρασης περιεχοµένου π.χ. Field 

Trip.  

Ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγµατα εφαρµογών που µπορούν αν αναπτυχθούν: 

• Πλατφόρµες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων 

• Εφαρµογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων 

• Εφαρµογές οδηγών µουσείων 

• Εικονική αναπαράσταση γεγονότων 

• Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικής αξίας 

• Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισµικών πόρων, διαδροµών, χαρτών 
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Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
Άνδρες 

Γυναί

-κες 
Σύνολο 

Τ3401 
Αριθμός ψηφιακών 

εφαρμογών 
Αριθµός 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  19 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας /  

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         1.700.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        1.700.000 

    -  Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 850.000 

    -  Εθνική Συµµετοχή (δ) 850.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιφέρεια, ∆ήµοι, 

Επιµελητήρια. 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  ∆εκέµβριος 2016 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης      

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

  

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Μάιος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ τρίµηνο 2017 

 

 

∆ράση 2.γ.1.2 Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων τηλεϊατρικής 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εµπροσθοβαρή, τα µεγάλα και 

τα τµηµατοποιηµένα  έργα 
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Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  ενδιάµεσοι φορείς βάσει του 

άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρµόζεται 

του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες T.02.1, T.02.2 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Επιδιώκεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τοµέα της τηλεϊατρικής µε σκοπό την 

αντιµετώπιση της πιεστικής ανάγκης βελτίωσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες 

υγείας, ιδιαίτερα στα αποµονωµένα νησιά καθώς και στη µείωση της περιφερειακών 

ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας και ειδικότερα την εγγυηµένη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας και την αντιµετώπιση προβληµάτων που συνδέονται µε την 

αυξηµένη γήρανση του πληθυσµού, µε χρόνιες παθήσεις κατοίκων αποµονωµένων ή 

δύσβατων περιοχών, παρέχοντάς τους άµεση πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες 

υγείας. Η τηλεϊατρική επιτρέπει τη διάγνωση, την παρακολούθηση για λόγους 

προληπτικούς ή µετα-θεραπευτικούς ενός ασθενούς υψηλού κινδύνου, την προσφυγή 

στη γνώµη ειδικού, την προετοιµασία µιας θεραπευτικής αγωγής, την προδιαγραφή ή 

την παροχή υπηρεσιών, την επίβλεψη της κατάστασης των ασθενών, κ.α. Στην 

κατεύθυνση αυτή θα ενισχυθούν εφαρµογές τηλεϊατρικής στους ακόλουθους 

ενδεικτικά άξονες: 

• Τηλε-συµβουλευτική, που επιτρέπει στον ιατρό να δώσει µια ιατρική 

συµβουλή εξ’ αποστάσεως στον ασθενή παρουσία ή όχι προσωπικού υγείας, 

• Τηλε-ειδίκευση, που επιτρέπει στον ιατρό να αναζητήσει εξ’ αποστάσεως τη 

γνώµη ενός ή περισσοτέρων ειδικών ή µεγαλύτερης εµπειρίας ιατρών µε 

βάση τις ιατρικές πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει, 

• Τηλε-επίβλεψη, που επιτρέπει στον ιατρό να ερµηνεύει εξ’ αποστάσεως τα 

απαιτούµενα δεδοµένα για την παρακολούθηση του ασθενούς και να 

λαµβάνει αποφάσεις σχετικές µε την περίθαλψή του, 

• Τηλε-βοήθεια, που επιτρέπει στον ιατρό να υποστηρίξει εξ’ αποστάσεως έναν 

επαγγελµατία της υγείας κατά την υλοποίηση µιας πράξης, 

• Συνεχής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. 
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Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί σε δράσεις που θα συµβάλλουν στην άρση της 

αποµόνωσης των µικρών νησιών.   

 

Λόγω του πολυνησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και προκειµένου 

να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών µε περιορισµένη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας θα υλοποιηθεί έργο επέκτασης του Εθνικού ∆ικτύου Τηλεϊατρικής 

(Ε∆ΙΤ)  - Τµήµα 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων σε όλα τα 

κατοικηµένα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έµφαση θα δοθεί στην ένταξη στο 

Ε∆ΙΤ υγειονοµικών µονάδων πολύ µικρών νησιωτικών οικισµών, καθώς και στην 

ενίσχυση της κατ’ οίκον παροχής φροντίδας. 

 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 υλοποιήθηκε το έργο «Εθνικό ∆ίκτυο Τηλεϊατρικής 

(Ε∆ΙΤ)  - Τµήµα 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων». Το έργο 

ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από το 2015 παρέχοντας υπηρεσίες τηλεδιάγνωσης, 

τηλεσυµβουλευτικής, τηλεκπαίδευσης, τηλεϊατρικής  και τυλεψυχιατρικής. Το Σύστηµα 

Ε∆ΙΤ συνοπτικά περιλαµβάνει δύο είδη σταθµών, Σταθµούς Ιατρού Συµβούλου (ΣΤΙΣ) 

και Σταθµούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ). Το Κέντρο Συστηµάτων 

φιλοξενείται στην ΚτΠ Α.Ε. και το Κέντρο Παρακολούθησης και Εποπτείας στην έδρα της 

2
ης

 ΥΠΕ.  

Το Ε∆ΙΤ έχει ήδη επιδείξει σηµαντικά παραγωγικά αποτελέσµατα µε άµεση θετική 

επίπτωση στο νησιωτικό πληθυσµό. Μέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες 

από 1000 συνεδρίες, το Ε∆ΙΤ έχει 270 πιστοποιηµένους ιατρούς και έχουν 

πραγµατοποιηθεί περισσότερα από 30 εκπαιδευτικά σεµινάρια και 2 δράσεις προληπτικής 

ιατρικής. 

Οι 23 Σταθµοί Τηλεϊατρικής που λειτουργούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

βρίσκονται στα νησιά Ρόδου (2 σταθµοί), Σύρου, Πάτµου, Αστυπάλαιας, Σύµης, 

Μεγίστης, Νισύρου, Σίφνου, Ίου, Αµοργού, Κάσου, Καλύµνου, Νάξου, Κω, Λέρου, 

Καρπάθου, Άνδρου, Μήλου, Μυκόνου, Πάρου, Τήνου και Τήλου. 

 

Στο πλαίσιο του σχεδιαζόµενου έργου επέκτασης του Συστήµατος προβλέπεται η 

εγκατάσταση 20 νέων Σταθµών σε νησιά της Περιφέρειας µε έµφαση στην άρση της 

υγειονοµικής αποµόνωσης των µικρών κυρίως νησιών όπως Λειψούς, Αρκιούς, Χάλκη, 

Ανάφη, Κίµωλο, Φολέγανδρο, Ηρακλειά, ∆ονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσια, Σίκινο, 

Κύθνο, Αντίπαρο, Σέριφο, Αγαθονήσι, Θηρασιά, Κέα, Ψέριµο, Τέλενδο και υποστηρικτικό 

σταθµό νέου νοσοκοµείου Θήρας. 

 

Με την ολοκλήρωση του έργου η Περιφέρεια θα διαθέτει συνολικά 43 σταθµούς Ε∆ΙΤ 

πλήρως, διασυνδεδεµένους και απόλυτα δια-λειτουργικούς µε το υπόλοιπο δίκτυο. 
 

 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
Άνδρες 

Γυναί

-κες 
Σύνολο 

Τ3406 

 Αριθμός 

εφαρμογών 

τηλεϊατρικής 

 Αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  2 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας /  

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         1.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        1.000.000 

    -  Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 500.000 

    -  Εθνική Συµµετοχή (δ) 500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

2η Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  ∆εκέµβριος 2016 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης      

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

  

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης   Α’ τρίµηνο 2018 
 

 

Θεµατικός στόχος 3 - Επενδυτική Προτεραιότητα 3α 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

Επενδυτική προτεραιότητα 3α- Προαγωγή της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη 

διευκόλυνση της οικονοµικής αξιοποίησης νέων ιδεών 

και ενίσχυσης της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, 

µεταξύ άλλων και µέσω θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων 

Σύνδεση µε θεµ. αιρ/µότητες  

Ειδικοί στόχοι ∆ιεύρυνση της αλυσίδας αξίας µε την ανάπτυξη νέων 

επιχειρήσεων και στήριξη υφιαστάµενων µε έµφαση 

στην καινοτοµία και στον εξωστρεφή προσανατολισµό 

στους τοµείς προτεραιότητας της περιφέρειας 

∆είκτες αποτελέσµατος  Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία παραγωγής σε τοµείς 

της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης  

 

∆ράση 3.α.1.1 Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στο Νότιο Αιγαίο µέσω του 

Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ 
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Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  ∆ηµόσια Έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  Η πράξη θα υλοποιηθεί µε ΕΦ την ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε έµφαση σε επιχειρήσεις, 

επενδύσεις και επενδυτικά σχήµατα που σχετίζονται (κατά προτεραιότητα) µε τους 

στρατηγικούς τοµείς του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, αφορούν οικονοµικά 

βιώσιµες δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται οι προβληµατικές επιχειρήσεις.  

Οι ενισχύσεις θα λάβουν τη µορφή εγγυήσεων, µικροπιστώσεων ή δανείων και θα 

πραγµατοποιηθούν µέσω της συµµετοχής του ΕΠ «Νότιο Αιγαίου» στο Ταµείο 

Χαρτοφυλακίου που έχει συσταθεί µε την Υ.Α. 7314/1819/29-11-2016 (ΦΕΚ Β’ 

3904/5-12-2016) µε την επωνυµία Ταµείο Επιχειρηµατικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), και 

διαχειριστή την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.  

Η σύσταση του Ταµείου έγινε µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό ΕΕ 1303/2013 και την 

εξ αυτού υποχρέωση διενέργειας εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex-ante assesment), 

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 χρηµατοδοτικά 
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µέσα προκειµένου να παρέχονται στις επιχειρήσεις δανειακά και εγγυοδοτικά 

προϊόντα µε ευνοϊκούς όρους. 

Σκοπός του Ταµείου 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 για την ίδρυση νέων καινοτόµων, 

εξωστρεφών και δυναµικών επιχειρήσεων,  

• της ανάπτυξης υφιστάµενων επιχειρήσεων µέσω του τεχνολογικού και 

οργανωτικού εκσυγχρονισµού τους,  

• της ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και την εισαγωγή καινοτοµιών στην 

οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και  

• 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. 
 

Προκειµένου να προσδιοριστεί το βέλτιστο ποσοστό επένδυσης σε κάθε 

Χρηµατοδοτικό µέσο αλλά και η σχέση συνεπένδυσης µε τους Ενδιάµεσους 

Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς (Τράπεζες), διερευνήθηκαν δυνατές επιλογές 

τοποθέτησης. Για το Ταµείο ∆ανείων, οι δυνατές επιλογές αφορούν στο ποσό που θα 

διατεθεί (από 80% έως 90% των πόρων του Ταµείου) και τη σχέση συνεπένδυσης µε 

τις Τράπεζες (από 50% - 50% έως 75% - 25%), ενώ για το Ταµείο Εγγυήσεων οι 

δυνατές επιλογές αφορούν στο ποσό που θα διατεθεί (από 10% έως 20% των πόρων 

του Ταµείου) και τον συντελεστή µόχλευσης αυτού. Τέλος, εξετάζεται η αξιοποίηση 

µέρους των πόρων του Ταµείου ∆ανείων για την δηµιουργία ενός Υπο-ταµείου για 

την παροχή µικροπιστώσεων προς ενίσχυση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την 

κάλυψη µικρών χρηµατοδοτικών αναγκών. Σε µια τέτοια περίπτωση, η σχέση 

συνεπένδυσης θα είναι τέτοια ώστε το τελικό προϊόν να συνδυάζει ελκυστικά 

χαρακτηριστικά τιµολόγησης και ανάληψης κινδύνου για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ένα ευρύ πλήθος δυνατών επενδυτικών επιλογών, 

µε σκοπό να προκύψει το βέλτιστο µείγµα που θα µεγιστοποιήσει  τον Συντελεστή 

Μόχλευσης των πόρων του Ταµείου και κατά συνέπεια τα διαθέσιµα κεφάλαια για τις 

επιχειρήσεις. 

 

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). 

H δράση θα υλοποιηθεί µέσω εκχώρησης αρµοδιοτήτων και πόρων στην ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ η 

οποία θα οριστεί Ενδιάµεσος Φορέας (ΕΦ) σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία ∆V_1:Ορισµός 

Ενδιάµεσου φορέα του Σ∆Ε και θα κάνει την επιλογή δικαιούχου. 

 
 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ Άνδρες Γυναί Σύνολο 
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περίπτωση) -κες (ΝΑΙ/ ΟΧΙ) ΟΧΙ) 

CO01 

Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσ

εις 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

  30 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO02 

Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσ

εις 
   22   

CO05 

Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

νέων επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν 

στήριξη 

Επιχειρήσ

εις 
    8   

CO08 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αύξηση 

της απασχόλησης 

στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

Ισοδύναμ

α 

πλήρους 

απασχόλ

ησης 

   20   

 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας /  

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         5.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        5.000.000 

    -  Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 2.500.000 

    -  Εθνική Συµµετοχή (δ) 2.500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) (ως 

διαχειριστής του Ταµείου Χαρτοφυλακίου και ως δικαιούχος της πράξης). Για τον 

ορισµό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως φορέα εφαρµογής του Ταµείου υπογράφηκε σχετική 

Υπουργική Απόφαση (ΑΠ 7314/1819 ΦΕΚ 3904/Β/05.12.2016). Η ΕΤΕΑΝ αναλαµβάνει 

µε ανάθεση καθήκοντα διαχείρισης Ταµείου Χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε το Άρθρο 38, 

παράγραφος 4,  λαµβάνοντας υπόψη ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 

Άρθρο 7 του Καν.480/2014 και σε συµφωνία µε την Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις 

∆ηµόσιες Συµβάσεις και ειδικότερα το άρθρο 12 και το  έγγραφο καθοδήγησης της 

Επιτροπής σχετικά µε την επιλογή φορέων εφαρµογής µέσων χρηµατοοικονοµικής 

τεχνικής (2016/C 276/1) 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 
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Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  ∆εκέµβριος 2016 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης      

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

  

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ∆εκέµβριος 2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ τρίµηνο 2017 

 

 

∆ράση 3.α.1.2 Ενίσχυση ανάπτυξης και εφαρµογής επιχειρηµατικών σχεδίων 

υφιστάµενων επιχειρήσεων για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  ∆ηµόσια Έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  Η πράξη θα υλοποιηθεί µε επιλογή ΕΦ   

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 

 

Η ∆ράση αφορά ανάπτυξη – εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και στοχεύει 

στην ενίσχυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής 

καινοτοµίας, µέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επιχειρηµατικών σχεδίων. 

Οι παραπάνω επενδύσεις θα στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση της υγιούς 

επιχειρηµατικότητας και στη δηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης 

αξίας µε εµπορική προοπτική και βιωσιµότητα. 

Θα χρηµατοδοτηθούν ώριµα επενδυτικά σχέδια για τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την 

εµπορική διάθεση καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, τη 

δηµιουργία κατάλληλων  υποδοµών για την διάθεσή τους τόσο εθνικά όσο και διεθνώς, 

επενδύσεις για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κλπ. Τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν µέσω των επενδυτικών σχεδίων µπορούν να 

απευθύνονται τόσο σε µεµονωµένους καταναλωτές, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. 

Μπορούν επίσης να αφορούν το τελικό προϊόν/υπηρεσία ή µέρος ενός πιο σύνθετου 

συστήµατος. Το παραγόµενο αποτέλεσµα της επένδυσης (προϊόν ή υπηρεσία) θα πρέπει 

να πληροί κάποιες προϋποθέσεις όπως ενδεικτικά να: 

• είναι ώριµο και πλήρως λειτουργικό σε σχέση µε τον σκοπό για τον οποίο 

προορίζεται 

• χαρακτηρίζεται από καινοτοµία αναφορικά µε τις αξιοποιούµενες τεχνολογίες, τη 

φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών ή το συνολικότερο επιχειρηµατικό µοντέλο 

διάθεσης 

• απευθύνεται σε σαφώς ορισµένη αγορά-στόχο και να καλύπτει διαπιστωµένες και 

πραγµατικές ανάγκες της αγοράς αυτής 

• είναι ανταγωνιστικό σε σύγκριση µε αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν 

διατίθενται στο εξωτερικό (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ανταγωνιστική 

αγορά). 

∆εδοµένου ότι η παρέµβαση αποτελεί ένα συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο για την 

προώθηση της καινοτόµας επιχειρηµατικότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δεν 

τίθενται περιορισµοί αναφορικά µε το ειδικότερο αντικείµενο των επενδυτικών σχεδίων 

και τους θεµατικούς τοµείς/αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται. 

Θα δοθεί προτεραιότητα στους τοµείς της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης και 

ιδιαίτερα σε επενδύσεις που θέτουν σε εµπορική εφαρµογή νέα προϊόντα και υπηρεσίες 

που αναπτύχθηκαν µε χρηµατοδότηση από τον ΘΣ1 και µπορούν να προσδώσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην Περιφέρεια, καθώς και σε σηµαντικές αγορές του 

εξωτερικού. 

H δράση θα υλοποιηθεί µε επιλογή Ενδιάµεσου Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ). 

 
 
Πίνακας 4: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
Άνδρες 

Γυναί

-κες 
Σύνολο 

CO01 
Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

Επιχειρήσ

εις 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε
  61 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

ς 

περιφέρειες 

CO02 

Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσ

εις 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

  30 ΝΑΙ 

 

 

ΟΧΙ 

CO05 

Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

νέων επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν 

στήριξη 

Επιχειρήσ

εις 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

   5 

 

 

ΟΧΙ 

 

 

ΟΧΙ 

CO08 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αύξηση 

της απασχόλησης 

στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

Ισοδύναμ

α 

πλήρους 

απασχόλ

ησης 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

  78 

 

 

ΟΧΙ 

 

 

ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας /  

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         10.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        10.000.000 

    -  Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 5.000.000 

    -  Εθνική Συµµετοχή (δ) 5.000.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

 

Ως δυνητικοί δικαιούχοι αναφέρονται πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης      

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

  

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Νοέµβριος 2018 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2018 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίµηνο 2019 
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3.α.1.3 Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων 

Επιχειρήσεων 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής   

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο        

 Κρατική ενίσχυση 

  ∆ηµόσια Έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΝΑΙ              

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  Η πράξη θα υλοποιηθεί µε επιλογή ΕΦ   

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 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, 

όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που θα 

δραστηριοποιηθούν στον τοµέα του Τουρισµού. 

Η δράση στοχεύει στα εξής: 

• Στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δηµιουργία νέων 

τουριστικών επιχειρήσεων από ΜΜΕ σε συγκεκριµένους τοµείς τουριστικής 

δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού 

(Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισµός και Τουρισµός Υπαίθρου) 

• Στην δηµιουργία τουριστικών µονάδων και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 

θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας µεγιστοποιώντας τη 

συµβολή του τουρισµού στα οικονοµικά µεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης 

της Χώρας µας.  

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται από 

25.000,00 € έως 400.000,00 €. 

Ειδικότερα, επιλέξιµες για την παρούσα ∆ράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες 

επιχειρήσεων: 

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑ∆ της επένδυσης  (σύµφωνα µε το 

σχετικό Παράρτηµα ΚΑ∆ της πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ), µέχρι την πρώτη εκταµίευση 

της επιχορήγησης.  

Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων που έχουν συσταθεί και 

για τις οποίες µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν 

σωρευτικά : 

1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους ΚΑ∆ 55 του σχετικού 

Παραρτήµατος ή/και τους ΚΑ∆ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02 

2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καµία οικονοµική δραστηριότητα 

από τη σύστασή του (µηδενικός κύκλος εργασιών). 

3. ∆εν έχει εκδοθεί άδεια (σήµα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύµατος. 

4. ∆ιαθέτουν άδεια δόµησης για το συγκεκριµένο τουριστικό κατάλυµα  

 

∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης: 

• οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οι δηµόσιοι φορείς ή δηµόσιοι οργανισµοί ή/και οι 

θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξοµοιώνονται µε αυτές. 

• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο δίκτυο 

διανοµής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκµεταλλεύονται 

κατόπιν σχετικών συµβάσεων άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εµπορικά σήµατα ή διακριτικούς τίτλους και 

τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, 

Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ). 

 

Ως Ενδιάµεσος Φορέας ορίζεται η ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ η οποία στη συνέχεια ορίζει 

ενδιάµεσο φορέα τον ΕΦΕΠΑΕ 
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Πίνακας 5: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί

-κες 
Σύνολο 

CO01 

Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  61 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO02 

Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  30 ΝΑΙ 

 

 

ΟΧΙ 

CO05 

Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αριθμός νέων 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   5 

 

 

ΟΧΙ 

 

 

ΟΧΙ 

CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: 

Αύξηση της απασχόλησης 

στις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απα-

σχόλησης 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  78 

 

 

ΟΧΙ 

 

 

ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας /  

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         10.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        10.000.000 

    -  Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 5.000.000 

    -  Εθνική Συµµετοχή (δ) 5.000.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Ως δυνητικοί δικαιούχοι αναφέρονται πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης      

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

  

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Νοέµβριος 2018 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2018 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ τρίµηνο 2018 
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∆ράση 3.δ.1.1 Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισµού των επιχειρήσεων, 

Ανάπτυξη συνεργατικών µοντέλων δράσης και εφαρµογή τοπικών σηµάτων 

ποιότητας  

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  ∆ηµόσια Έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  Η πράξη θα υλοποιηθεί µε επιλογή ΕΦ   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Σκοπός της παρέµβασης είναι η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισµού των 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας, µε τη συµµετοχή σε εκθέσεις σε χώρες του εξωτερικού, 

την ανάπτυξη στρατηγικών marketing, την τυποποίηση των προϊόντων και των 

συσκευασιών, την ανάπτυξη µεθόδων προώθησης προϊόντων και δηµιουργίας brand 

name, τη δηµιουργία συνεργατικών δικτύων για την υλοποίηση κοινών δράσεων σε 

συνάφεια ή προς εξυπηρέτηση των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που 

απαρτίζουν τα σχήµατα συνεργασίας – δικτύωσης. 

Για το σκοπό αυτό ενισχύονται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως έρευνες 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, έρευνες αγοράς, marketing plan, επενδύσεις σε 

συστήµατα ποιότητας, ενέργειες σχεδιασµού, πιστοποίησης και συµµόρφωσης 

προϊόντων και συσκευασίας, συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, καθώς και συµβουλευτικές 

υπηρεσίες για το σχεδιασµό δράσεων και παροχή τεχνογνωσίας και επίβλεψης, από 
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ειδικούς (του ίδιου ή όµορων κλάδων), µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

και της εξωστρέφειας. 

Παράλληλα θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη συνεργατικών µοντέλων δράσης σε όλη την 

αλυσίδα αξίας, όπως π.χ. η δηµιουργία συστάδων επιχειρήσεων και παραγωγών (clusters) 

ή άλλες µορφές συνεργασίας µε σκοπό την ενδυνάµωση των διασυνδέσεων και της 

συνεργασίας πάνω στην αλυσίδα αξίας, την ανάπτυξη τεχνολογικών και µη 

τεχνολογικών καινοτοµιών και την προώθηση των τουριστικών, αγροδιατροφικών και 

άλλων προϊόντων της µεταποίησης που σχετίζονται µε τον τουρισµό. 

Τέλος µε σκοπό την αξιοποίηση της ζήτησης τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση της 

γαστρονοµίας και της τοπικής κουζίνας καθώς και την ενίσχυση της ποιότητας των 

τουριστικών υπηρεσιών θα ενισχυθούν ενέργειες σχεδιασµού, εισαγωγής και προώθησης 

σηµάτων ποιότητας τόσο σε προϊόντα όσο και σε επιχειρήσεις που σχετίζονται µε τη 

διατροφή και τις υπηρεσίες του τουρισµού εµπειρίας στην ΠΝΑ. 
 

H δράση θα υλοποιηθεί µε επιλογή Ενδιάµεσου Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ). 

 
 
Πίνακας 6: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
Άνδρες 

Γυναί

-κες 
Σύνολο 

CO01 

Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσ

εις 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

  50 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO02 

Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσ

εις 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

  30 ΝΑΙ 

 

 

ΟΧΙ 

CO04 

Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

Επιχειρήσ

εις 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

   20 

 

 

ΟΧΙ 

 

 

ΟΧΙ 

CO08 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αύξηση 

της απασχόλησης 

στις επιχειρήσεις 

που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

Ισοδύναμ

α 

πλήρους 

απασχόλ

ησης 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

περιφέρειες 

  3 

 

 

ΟΧΙ 

 

 

ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας /  

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         1.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        1.000.000 

    -  Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 500.000 
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    -  Εθνική Συµµετοχή (δ) 500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

 

Ως δυνητικοί δικαιούχοι αναφέρονται πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης      

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

  

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Νοέµβριος 2018 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2018 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίµηνο 2019 
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Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων 

 

Θεµατικοί στόχοι (ΘΣ) - ΘΣ 4: Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία 

χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 

τοµείς 

- ΘΣ5: Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή 

και πρόληψη των κινδύνων 

- ΘΣ6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

βιώσιµης χρήσης των πόρων 

Ταµείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

T.04.1, T.05.1, T.06.1,T.06.2 

Προϋπολογισµός (σε ∆∆) 33.529.790 

% Κοινοτικής συµµετοχής 50 %  

 

Αποθεµατικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριµένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάµεσοι στόχοι 

όπως προκύπτουν από το εγκεκριµένο ΕΠ: 

 

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

 

Κωδικός 

∆είκτη ή 

βασικού 

σταδίου 

υλοποίησης 

∆είκτης ή βασικό 

Στάδιο υλοποίησης 

Μονάδα 

µέτρησης 

κατά 

περίπτωση 

Ορόσηµο για το 2018 

Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

C018 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσµός 

που εξυπηρετείται από 

βελτιωµένες υπηρεσίες ύδρευσης 

Άτοµα   0 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

C021 Πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων: Πληθυσµός που 

ωφελείται από µέτρα δασικής 

πυροπροστασίας 

Άτοµα   30.000 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

C032 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση 

της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των 

δηµόσιων κτιρίων 

kWh/έτος    0 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιηµένων δαπανών Ευρώ   5.786.850 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

Κ201 Ενταγµένα Έργα Αριθµός   3 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

Κ206 Συµβάσεις που έχουν 

υπογραφεί για την υλοποίηση 

των έργων 

Αριθµός   3 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

SO008 ∆ράσεις αξιοποίησης και 

ανάδειξης φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονοµιάς 

Αριθµός   6 
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Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΕΥ∆ προκειµένου να επιτευχθούν οι ενδιάµεσοι 

στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης είναι, µεταξύ 

άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

- Ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δοµές κλπ.) για τη 

συµβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήµων του 2018 και κατ’ επέκταση για 

την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης 

- Κατάρτιση προσωπικού ∆Α και 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 4 - Επενδυτική Προτεραιότητα 4γ 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τοµείς 

Επενδυτική προτεραιότητα 4γ- 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 

 T.04.1 

Ειδικοί στόχοι Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πιο 

ενεργοβόρων δηµόσιων κτιρίων και των νοικοκυριών και 

προώθηση της χρήσης ΑΠΕ. 

∆είκτες αποτελέσµατος Μείωση αερίων θερµοκηπίου ως αποτέλεσµα των 

δράσεων των στόχων των Προγραµµάτων (ΣΕΣ) 

Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στα δηµόσια 

κτίρια  

Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας στον τοµέα της 

κατοικίας 

 

∆ράση 4.γ.1.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων κτιρίων 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 
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 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ 04.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Το µεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής κτιριακό απόθεµα της Περιφέρειας, 

κυρίως δηµόσιας χρήσης, καθώς και τα δηµόσια κτίρια που επιτελούν διοικητικές και 

άλλες λειτουργίες (πχ. κτίρια διοίκησης, σχολεία, µουσεία, νοσοκοµεία, κλπ.) 

συµβάλλουν στη µεγάλη κατανάλωση ενέργειας, µε αρνητικές επιπτώσεις στην 

ατµόσφαιρα και στην εκποµπή αερίων ρύπων. Για τον λόγο αυτό και στο πλαίσιο της 

πολιτικής για την εξοικονόµηση ενέργειας και την προστασία του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, προβλέπονται δράσεις µε στόχο τη µείωση κατανάλωσης 

ενέργειας µε βασική προτεραιότητα τα περισσότερο ενεργοβόρα δηµόσια κτίρια. 

 

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθµιση των ενεργοβόρων δηµόσιων κτιρίων 

µε σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης 

για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναµικού 

εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό 

τοµέα, µε τα κτίρια του ∆ηµόσιου Τοµέα να αποτελούν παράδειγµα για την 

κινητοποίηση όλης της οικονοµίας. 

 

Τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της δράσης αφορούν στη µείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας των δηµοσίων κτιρίων και στην παράλληλη µείωση των εκποµπών CO2 µέσω 

της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδοµές του 

δηµόσιου τοµέα, µέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων για ψύξη και 

θέρµανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και µέσω εφαρµογής 

τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας. 

Η αναβάθµιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεµβάσεις στο κέλυφος των 

κτιρίων (θερµοµόνωση), αντικατάσταση κουφωµάτων, αντικατάσταση συστηµάτων 

ψύξης – θέρµανσης, κλπ. 

 

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της δράσης:  

• Καθορίζονται συγκεκριµένες απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση των δηµοσίων 

κτιρίων, µε στόχο την υλοποίηση παρεµβάσεων που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούµενα 

επίπεδα ενεργειακής απόδοσης ή, εάν αυτό είναι οικονοµικά και τεχνικά εφικτό, την 

αναβάθµισή τους σε ενεργειακή κατηγορία Α, Α+, ή σε σχεδόν Μηδενικής 

Κατανάλωσης Κτίρια.  

•  Καθορίζονται οι προτεινόµενες παρεµβάσεις. 

• Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου διασφαλίζεται µέσω της διενέργειας ενεργειακής 

επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και µετά την υλοποίηση των 

παρεµβάσεων. 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει προβλήµατα ενεργειακής ανεπάρκειας και 

υπερκατανάλωσης συµβατικής ενέργειας (µε αρνητικές επιπτώσεις στις εκποµπές αερίων 

ρύπων). Το κτιριακό δυναµικό είναι κατά µεγάλο ποσοστό παλαιό και ενεργοβόρο. Για 

τον λόγο αυτό, η αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη 
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µε τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η προτεινόµενη δράση συµβάλλει άµεσα στην 

επίτευξη του στόχου αυτού και, µε τη µείωση του ενεργειακού κόστους, έχει άµεσα 

θετικά αποτελέσµατα στη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενεργειακή αυτονοµία και τη 

βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής 

 

Συγκεκριµένα, µέσω της παρούσας πρόσκλησης µπορούν να χρηµατοδοτηθούν 

προτάσεις που αφορούν σε ενεργειακές αναβαθµίσεις κτιρίων, οι οποίες κατατάσσονται 

γενικά στις κατηγορίες των επεµβάσεων Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και δράσεων αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ).  

Επιλέξιµα προς χρηµατοδότηση είναι όλα τα νοµίµως υφιστάµενα δηµόσια κτίρια τα 

οποία κατατάσσονται µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε 

κατηγορία ενεργειακής απόδοσης µικρότερης ή ίσης της ∆ και η οικοδοµική τους άδεια 

έχει εκδοθεί πριν το 2010. 

 

Οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθµίζουν τα κτίρια 

στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης µεγαλύτερης ή ίσης της Β’, σύµφωνα µε το 

άρθρο 7 του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) [Α.Π. 

∆ΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ 2367/Β/12.07.2017]. Στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει δυνατότητα επίτευξης του ανωτέρω στόχου, για κτίρια ειδικών κατηγοριών, 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 11 του ΚΕΝΑΚ 2017, υποβάλλεται στην 

αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης η απόφαση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής και η 

αιτιολογική και τεχνική έκθεση της παρ.11 του άρθρου 6 του ν.4067/2012, οι οποίες 

συνοδεύουν τη ΜΕΑ και παρέχουν επαρκή τεκµηρίωση για τυχόν αλλοίωση, κατά τρόπο 

µη αποδεκτό, του χαρακτήρα ή της εµφάνισής τους ή τυχόν παραβίαση των ειδικών όρων 

και µορφολογικών περιορισµών που επιβάλλουν οι διοικητικές πράξεις προστασίας που 

διέπουν το προστατευόµενο κτίριο ή περιοχή. 

Η κάλυψη του ανωτέρω ενεργειακού στόχου θα πιστοποιείται  µέσω της διενέργειας 

ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και µετά την 

υλοποίηση των παρεµβάσεων, και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική παραλαβή του 

έργου. 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτη

ς 

πλαισί

ου 

επίδοσ

ης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτη

ς RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

C032 Ενεργειακή 

απόδοση: Μείωση 

της ετήσιας 

κατανάλωσης 

πρωτογενούς 

ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/έτος 
Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  70.000 ΝΑΙ ΟΧΙ 

C034 Μείωση εκπομπών Τόνοι Περισσότερο   392 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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αερίων 

θερμοκηπίου: 

Εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση των 

εκπομπών των 

αερίων 

θερμοκηπίου 

ισοδυνά- 

μου CO2 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        10.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       10.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 5.000.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 5.000.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Πολιτισµού, Υπουργείο Υγείας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ∆ήµοι 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Νοσηλευτικές Μονάδες. 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  24/7/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίµηνο 2018 

 

 

∆ράση 4.γ.1.2 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εµπροσθοβαρή, τα µεγάλα και 

τα τµηµατοποιηµένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 
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 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ 04.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

 Η συγκεκριµένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεµβάσεων µε σκοπό τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγµένα µικρή ενεργειακή απόδοση 

και οι οποίες 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. 

 

 Σύµφωνα µε το σχεδιασµό προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία θα αφορά, είτε σε 

απευθείας επιχορήγηση του ωφελούµενου, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασµό µε άτοκο 

ή χαµηλότοκο δάνειο. Το χρηµατοδοτικό εργαλείο που θα χρησιµοποιηθεί για την 

υλοποίηση της δράσης έχει προκύψει από την εκ των προτέρων αξιολόγηση 

χρηµατοδοτικού µέσου για δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα. 

 

 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 θα τεθεί συγκεκριµένος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί µέσω 

των χρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα 

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 ∆ράσης 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, θα πρέπει να 

καθοριστούν 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 υποστηρίζει την κάλυψη ανάγκης εφαρµογής ολοκληρωµένου σχεδίου 

εξοικονόµησης ενέργειας δίνοντας έµφαση στην ενίσχυση των νοικοκυριών για τη 

βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την αντιµετώπιση της ενεργειακής 

φτώχειας. 
 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτη

ς 

πλαισί

ου 

επίδοσ

ης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτη

ς RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

C031 Ενεργειακή 

απόδοση: Αριθμός 

νοικοκυριών που 

κατατάσσονται σε 

καλύτερη 

κατηγορία 

ενεργειακής 

κατανάλωσης 

νοικοκυρι

ά 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  320 ΟΧΙ ΟΧΙ 

C034 Μείωση εκπομπών 

αερίων 

θερμοκηπίου: 

Εκτιμώμενη ετήσια 

μείωση των 

εκπομπών των 

αερίων 

θερμοκηπίου 

Τόνοι 

ισοδυνά- 

μου CO2 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  221 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        4.194.378 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       4.194.378 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 2.097.189 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 2.097.189 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  
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∆υνητικοί δικαιούχοι 

Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούλιος 2017  

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Σεπτέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ Τρίµηνο 2017 

 

 

Θεµατικός στόχος 5 - Επενδυτική Προτεραιότητα 5β 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή και 

πρόληψη των κινδύνων 

Επενδυτική προτεραιότητα 5β- Προώθηση των επενδύσεων για την αντιµετώπιση 

ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις 

καταστροφές και ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης των 

καταστροφών 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

T.05.1 

Ειδικοί στόχοι Μείωση των επιπτώσεων από καταστροφές και ειδικούς 

κινδύνους και ιδίως από πληµµύρες, πυρκαγιές και τη 

διάβρωση των ακτών 

∆είκτες αποτελέσµατος Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση 

και διαχείριση του κινδύνου πληµµυρών και η εφαρµογή 

µέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

Ποσοστό ακτών της Περιφέρειας που κινδυνεύουν από 

διάβρωση 

Ποσοστό δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας που 

προστατεύονται  

 

∆ράση 5.β.1.1 Αντιµετώπιση κινδύνων και καταστροφών - προµήθεια εξοπλισµού 

αντιπυρικής προστασίας 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 
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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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες T.05.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Τόσο οι πληµµύρες, όσο και οι πυρκαγιές θεωρούνται από τις πιο επικίνδυνες φυσικές 

καταστροφές µε αρκετά σοβαρές και ποικίλες οικονοµικό-κοινωνικές συνέπειες, 

συµπεριλαµβανοµένων της απώλειας της ανθρώπινης ζωής, της περιβαλλοντικής 

υποβάθµισης και της υποβάθµισης της ποιότητας ζωής και υγείας, της καταστροφής της 

ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας και της αποδιοργάνωσης ή και διακοπής πολλαπλών 

οικονοµικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως και τα δύο καταστροφικά φαινόµενα έχουν 

σηµαντικές αισθητικές συνέπειες και πολύ συχνά απειλούν τη φυσική και πολιτισµική 

κληρονοµιά των περιοχών που πλήττουν. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, σχεδιάζονται δράσεις οι οποίες θα συµβάλλουν τόσο στην 

αντιµετώπιση των καταστροφών που συνεπάγονται οι πυρκαγιές και οι πληµµύρες στις 

περιοχές της Περιφερείας, όσο και στην πρόληψη τέτοιων κινδύνων. Οι δράσεις 

σχεδιάζονται σε στενή συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία και είναι απολύτως 

ενταγµένες στον εθνικό σχεδιασµό για την αντιµετώπιση καταστροφών από πληµµύρες 

και πυρκαγιές. 

 

Με την παρούσα δράση προβλέπεται η προµήθεια εξοπλισµού αντιπυρικής προστασίας 

που αφορά κυρίως σε πυροσβεστικά οχήµατα διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του 

Πυροσβεστικού Σώµατος στα νησιά της Περιφέρειας.  

 

∆είκτες εκροής 
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Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

C021 Πρόληψη και 

διαχείριση 

κινδύνων: 

Πληθυσµός που 

ωφελείται από 

µέτρα δασικής 

πυροπροστασίας 

Άτοµα 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  70.000 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        3.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       3.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

- Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού – Γεν. Γραµµ. Εµπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή. 

- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Γεν. ∆/νση Οικονοµικού και Επιτελικού 

Σχεδιασµού 

- Πυροσβεστικό Σώµα 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίµηνο 2016 
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∆ράση 5.β.1.2 Αντιµετώπιση κινδύνων και καταστροφών – αντιπληµµυρικά έργα 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες T.05.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Τόσο οι πληµµύρες, όσο και οι πυρκαγιές θεωρούνται από τις πιο επικίνδυνες φυσικές 

καταστροφές µε αρκετά σοβαρές και ποικίλες οικονοµικό-κοινωνικές συνέπειες, 

συµπεριλαµβανοµένων της απώλειας της ανθρώπινης ζωής, της περιβαλλοντικής 

υποβάθµισης και της υποβάθµισης της ποιότητας ζωής και υγείας, της καταστροφής της 

ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας και της αποδιοργάνωσης ή και διακοπής πολλαπλών 

οικονοµικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως και τα δύο καταστροφικά φαινόµενα έχουν 

σηµαντικές αισθητικές συνέπειες και πολύ συχνά απειλούν τη φυσική και πολιτισµική 

κληρονοµιά των περιοχών που πλήττουν. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, σχεδιάζονται δράσεις οι οποίες θα συµβάλλουν τόσο στην 

αντιµετώπιση των καταστροφών που συνεπάγονται οι πυρκαγιές και οι πληµµύρες στις 

περιοχές της Περιφερείας, όσο και στην πρόληψη τέτοιων κινδύνων. Οι δράσεις 

σχεδιάζονται σε στενή συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία και είναι απολύτως 

ενταγµένες στον εθνικό σχεδιασµό για την αντιµετώπιση καταστροφών από πληµµύρες 

και πυρκαγιές. 
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Με την παρούσα δράση προβλέπεται   

• εκπόνηση σχεδίων παρεµβάσεων αντιπληµµυρικής προστασίας, και 

αντιµετώπισης πληµµυρών 

• έργα αντιπληµµυρικής προστασίας όπως έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών 

στη διάβρωση, έργα διαµόρφωσης κατάλληλων κοιτών, έργα ανάσχεσης 

πληµµυρών, µικρά έργα οδοποιίας κατά µήκος των ρεµάτων κ.α. 

• προµήθεια εξοπλισµού αντιπληµµυρικής προστασίας 

• ενίσχυση υποδοµών πολιτικής προστασίας και εφαρµογή συστηµάτων 

(συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων ΤΠΕ) προσδιορισµού κινδύνου πληµµύρας 

(π.χ. µελέτες αναγκών και προσδιορισµού συστηµάτων καθώς και  προµήθεια 

συστηµάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για 

πληµµύρες). 

  

Οι ανωτέρω παρεµβάσεις θα επικεντρωθούν στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως 

«Ζώνες Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας» και θα είναι σε συµφωνία µε το Σχέδιο 

∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας µε βάση την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, καθώς και µε το 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υ.∆. Νήσων Αιγαίου, 

  

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

C020 Πρόληψη και 

διαχείριση 

κινδύνων: 

Πληθυσμός που 

ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά 

μέτρα 

Άτοµα 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  12.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        3.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       3.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  
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∆υνητικοί δικαιούχοι 

- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  

- Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου 

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

- ∆ήµοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

- ∆ΕΥΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ Τρίµηνο 2016 

 

 

 

∆ράση 5.β.1.3 Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 
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 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες T.05.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Η διάβρωση των ακτών είναι απόλυτα φυσική διαδικασία, η οποία όµως επιταχύνεται 

από την ανθρώπινη παρέµβαση. Η διάβρωση των ακτών προκαλεί προβλήµατα στις 

παράκτιες υποδοµές και περιουσίες, εγκυµονώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους για 

την ασφάλεια των παραλιακών δρόµων, των οικηµάτων, αλλά και των ανθρώπων που 

προσεγγίζουν την ακτή µε συνέπεια σηµαντικό κοινωνικοοικονοµικό και περιβαλλοντικό 

κόστος, αλλά και επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν εν γένει, εξαιτίας της υποβάθµισης 

των παραλιών και των τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυµάτων. 

Για τους ανωτέρω λόγους είναι ιδιαίτερα κρίσιµη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της διάβρωσης, ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε 

αρνητικές συνέπειες στο περιβαλλοντικό και οικονοµικό περιβάλλον των διάφορων 

περιοχών της Περιφέρειας. 

Η δράση αφορά στην υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας των ακτών, λαµβάνοντας 

υπόψη και τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 

(2008/56/ΕΚ). Σχεδιάζεται να αναληφθούν µέτρα προστασίας ή/και αναστροφής των 

φαινοµένων διάβρωσης σε παραλίες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου. 

Ενδεικτικά µέτρα µπορεί να είναι: 

- Εφαρµογή µεθόδων τεχνητής αναπλήρωσης της παραλίας. 

- Τεχνικά έργα συγκράτησης υλικού ή εγκλωβισµού της άµµου και 

ελαχιστοποίησης των απωλειών, όπως κατασκευή κυµατοθραυστών ή προβόλων ή 

τοποθέτηση ογκολίθων θωράκισης. 

Στις προτεινόµενες πράξεις µπορεί να περιλαµβάνεται η εκπόνηση των οριστικών 

µελετών των τεχνικών έργων, στις περιπτώσεις που αυτές δεν έχουν ήδη εκπονηθεί. 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

Τ3403 Μήκος ακτών που 

προστατεύονται 

από τη διάβρωση 
χιλιόµετρα 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  5 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  
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 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        3.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       3.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

- ∆ήµοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

- ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ Τρίµηνο 2017 

 

 

 

Θεµατικός στόχος 6 - Επενδυτική Προτεραιότητα 6α 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

βιώσιµης χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6α- Επενδύσεις στον τοµέα των αποβλήτων, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 

κεκτηµένου της Ένωσης και να αντιµετωπιστούν οι 

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για 

επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

 T.06.2 

Ειδικοί στόχοι Βελτίωση της ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων µε 

βάση τον ΠΕΣ∆Α 

∆είκτες αποτελέσµατος Ποσοστό αστικών στέρεων απόβλητων που οδηγούνται 

σε ασφαλή διάθεση 
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∆ράση 6.α.1.1: ∆ράσεις εφαρµογής Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕΣ∆Α) 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες T.06.1,T.06.2 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

  Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαπιστώνονται αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης 

έργων για την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α), του 

Εθνικού Στρατηγικού Σχέδιου Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων, καθώς και του 

Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) και δεδοµένου του ότι οι 

προβλεπόµενες από τον ΠΕΣ∆Α παρεµβάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων δε δύναται 

να ενισχυθούν εξ΄ολοκλήρου από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ (όπως αρχικά προβλεπόταν), 

προκύπτει η ανάγκη χρηµατοδότησης µέρους των σχετικών παρεµβάσεων από το ΕΠ 

Νοτίου Αιγαίου. 

Ενδεικτικές δράσεις:  

• προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο όπως: 

� οργάνωση δικτύων οικιακής κοµποστοποίησης  



Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

 

 
54 

 

� οργάνωση δικτύου επιτόπιας µηχανικής κοµποστοποίησης 

� ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και υποδοµές δικτύων 

επεξεργασίας βιοαποβλήτων,  

• δηµιουργία πράσινων σηµείων και δικτύωσή τους 

• υποδοµές δικτύου ΣΜΑΥ 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

Τ4414 Έργα στο πλαίσιο 

εφαρµογής του 

ΕΣ∆Α/ΠΕΣ∆Α 

Άτοµα 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  2 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        4.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       4.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 2.000.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 2.000.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια, ∆ήµοι.   

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Μάιος 2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 

2019 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίµηνο 2019 
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Θεµατικός στόχος 6 - Επενδυτική Προτεραιότητα 6β 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

βιώσιµης χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6β- Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της 

Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος και για την 

αντιµετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από 

τα κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν 

λόγω απαιτήσεις. 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

T.06.1,T.06.2 

Ειδικοί στόχοι Μείωση απωλειών ύδατος και ικανοποίηση αναγκών για 

πόσιµο νερό 

∆είκτες αποτελέσµατος Πληθυσµός που εξυπηρετείται µε νερό κατάλληλο για 

ανθρώπινη κατανάλωση  

 

∆ράση 6.β.1.1: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες T.06.1,T.06.2 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Η Περιφέρεια έχει οξυµένες ανάγκες σε πόσιµο νερό, λόγω της µειωµένης ποσότητας 

υδατικών πόρων που οφείλεται στα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της, όσο και λόγω 

της αύξησης του πληθυσµού της κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, εξαιτίας του µεγάλου 

αριθµού επισκεπτών που δέχεται και ιδιαίτερα στις περισσότερο τουριστικές περιοχές. 

Η ορθολογικότερη διαχείριση του νερού µε καλύτερη διανοµή του, έλεγχο της ποιότητάς 

του και διασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας ακόµη και στην περίοδο της τουριστικής 

αιχµής αποτελεί τον απώτερο στόχο. 

Ενδεικτικές δράσεις είναι έργα συλλογής, διανοµής, επεξεργασίας και διαχείρισης 

πόσιµου νερού, όπως: 

• κατασκευή νέων και επέκταση υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης   

• αντικατάσταση παλαιών δικτύων για τη µείωση απωλειών ύδατος και για τη βελτίωση 

της ποιότητας του νερού 

• κατασκευή αγωγών µεταφοράς και δεξαµενών αποθήκευσης νερού 

• κατασκευή µονάδων αφαλάτωσης και διύλισης και των συνοδών τους έργων για 

µετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλµυρου νερού σε πόσιµο 

• ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποσότητας και 

ποιότητας υδάτων (συµπεριλαµβανοµένων και συστηµάτων ΤΠΕ) 

  

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

C018 Ύδρευση: 

Πρόσθετος 

πληθυσµός που 

εξυπηρετείται 

από βελτιωµένες 

υπηρεσίες 

ύδρευσης 

Άτοµα 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  2.400 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        19.552.284 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       19.552.284 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 9.776.142 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 9.776.142 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  
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∆υνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια, ∆ήµοι, ∆ΕΥΑ. 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Σεπτέµβριος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ Τρίµηνο 2017 
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Θεµατικός στόχος 6 - Επενδυτική Προτεραιότητα 6γ 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

βιώσιµης χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6γ - ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

 

Ειδικοί στόχοι Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονοµιάς για την υποστήριξη του τουρισµού 

εµπειρίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης 

Εξειδίκευσης  

∆είκτες αποτελέσµατος Επισκεψιµότητα σε οργανωµένους χώρους πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος 

 

∆ράση 6.γ.1.1: ∆ράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς  

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

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 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαµβάνει ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, 

η οποία χρήζει συστηµατικής προστασίας, ανάδειξης και προβολής και η οποία συµβάλει 

ώστε τα νησιά να αποτελούν σηµαντικό πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσµο. 

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

 

• αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων που αποτελούν 

παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά σύµφωνα µε την UNESCO. 

• προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προβολή µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων 

επιλεγµένων µε αυστηρά κριτήρια (πχ. ιστορική σηµασία, ύπαρξη περιβαλλοντικών 

κινδύνων, κλπ.) και µε έµφαση στις περιοχές που εντάσσονται στους θαλάσσιους 

δρόµους του τουρισµού της κρουαζιέρας 

• ενίσχυση µουσειακών υποδοµών και µουσειακών συλλογών     

 

  

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

CO09 

Αειφόρος 

Τουρισµός: 

Αύξηση του 

αναµενόµενου 

αριθµού 

επισκέψεων σε 

ενισχυόµενες 

τοποθεσίες 

Επισκέψεις / 

έτος 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  51.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 Τ3404 

Αριθµός χώρων 

που 

προστατεύονται 

και αναδεικνύονται 

Αριθµός 

  

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

    8 NAI OXI 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        5.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       5.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 2.500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 2.500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισµού. 
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Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ τρίµηνο 2016 
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∆ράση 6.γ.1.2: ∆ράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς  

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η φυσική κληρονοµιά αποτελεί µέγιστο τουριστικό θέλγητρο, ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη 

του φυσιολατρικού και οικολογικού τουρισµού. Η εντατική ή ανεπαρκής όµως διαχείριση 

του τουρισµού και της σχετικής µε αυτόν ανάπτυξης µπορεί να βλάψει τη φύση, την 

ακεραιότητα και τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των στοιχείων αυτών. Η οικολογική δοµή, 

µπορεί επίσης να υποβαθµιστεί, όπως άλλωστε και η εµπειρία του επισκέπτη από τον τόπο 

αυτό. 

 

Με στόχο τη βελτίωση και αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος και σε συνάφεια µε τη 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης µπορούν να υλοποιηθούν έργα υποδοµής για την 

προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς και επικουρικά δράσεις προµήθειας-

εξοπλισµού, προβολής-προώθησης και ενηµέρωσης κοινού. 

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι παρακάτω: 

• η ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη 
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µοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως στοιχεία 

της φυσικής κληρονοµιάς, περιλαµβανοµένου του αγροτικού τοπίου, 

• η ανάδειξη φυσικών µνηµείων (δάση, σπήλαια, κτλ.), 

• η ανάδειξη - προστασία και αποκατάσταση ευαίσθητων περιοχών – τοπίων, ώστε 

να λειτουργήσουν ως πόροι φυσιολατρικού τουρισµού και γεωτουρισµού, 

• η δηµιουργία υποδοµών παρατήρησης και ερµηνείας της φύσης, 

• η δηµιουργία υποδοµών οικοτουρισµού και οι δράσεις προώθησης του 

οικοτουρισµού (πχ. καταφύγια, δίκτυα πεζοπορικών διαδροµών και ποδηλάτων, 

κλπ.), 

 

Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις πράξεων η υλοποίηση των οποίων συνεπάγεται 

επιπτώσεις στις ακτές και το θαλάσσιο περιβάλλον, προϋπόθεση αποτελεί η διασφάλιση 

της περιβαλλοντικής προστασίας. 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

CO09 

Αειφόρος 

Τουρισµός: 

Αύξηση του 

αναµενόµενου 

αριθµού 

επισκέψεων σε 

ενισχυόµενες 

τοποθεσίες 

Επισκέψεις / 

έτος 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  10.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 Τ3404 

Αριθµός χώρων 

που 

προστατεύονται 

και αναδεικνύονται 

Αριθµός 

  

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

    2 NAI OXI 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.500.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       1.500.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 750.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 750.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι η Περιφέρεια και οι ∆ήµοι της Περιφέρειας.   
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Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίµηνο 2017 
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∆ράση 6.γ.1.3: ∆ράσεις προβολής φυσικής κληρονοµιάς, πολιτισµού και τουρισµού 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Με στόχο τη βελτίωση, αναβάθµιση και υποστήριξη του τουρισµού εµπειρίας, την 

εξωστρέφεια των επιχειρήσεων καθώς και την ανάδειξη και διάδοση των παραδοσιακών 

προϊόντων της περιοχής του Νοτίου Αιγαίου και σε συνάφεια µε τη Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης, µπορούν να υλοποιηθούν δράσεις προβολής της φυσικής κληρονοµιάς του 

πολιτισµού και του τουρισµού της Περιφέρειας.  

 

Ενδεικτικά οι δράσεις αφορούν στην προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού, προώθηση 

τουριστικών πόρων (φυσικών και πολιτιστικών), συµµετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, 

στοχευόµενες διαφηµιστικές καµπάνιες, παραγωγή προωθητικού υλικού, αξιοποίηση 

διαδικτύου,  διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λ.π. 

 

Για την υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής απαιτείται σύµφωνη γνώµη του 
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Υπουργείο Τουρισµού σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006) και 

τη σχετική Εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. 514666/24.12.2014 (Α∆Α: ΩΥ09469ΗΙΖ-Ε08) 

  

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

CO09 

Αειφόρος 

Τουρισµός: 

Αύξηση του 

αναµενόµενου 

αριθµού 

επισκέψεων σε 

ενισχυόµενες 

τοποθεσίες 

πολιτιστικής και 

φυσικής 

κληρονοµιάς και 

πόλους έλξης 

επισκεπτών 

Επισκέψεις / 

έτος 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  10.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       1.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

∆ικαιούχος των ανωτέρω δράσεων είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου   

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίµηνο 2017 
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Θεµατικός στόχος 6 - Επενδυτική Προτεραιότητα 6δ 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

βιώσιµης χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6δ – Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας 

και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 

οικοσυστηµάτων µεταξύ άλλων µέσω του δικτύου Natura 

2000, και των πράσινων υποδοµών 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

 

Ειδικοί στόχοι Ολοκληρωµένη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των 

οικοσυστηµάτων της Περιφέρειας 

∆είκτες αποτελέσµατος Προστατευόµενες περιοχές (σύνολο περιοχών Natura 

2000) µε εργαλεία διαχείρισης 

 

∆ράση 6.δ.1.1: ∆ράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστηµάτων της 

Περιφέρειας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000.  

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

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 

 Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ολοκληρωµένων πλάνων διαχείρισης των 

οικοσυστηµάτων συνεπάγεται τόσο την προστασία αυτών, όσο και την ενίσχυση των 

αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης. Επιπλέον, η ενθάρρυνση της χρήσης πράσινης υποδοµής 

για τη διασφάλιση της ενίσχυσης των φυσικών διαδικασιών, αποτελεί νέα στρατηγική 

της ΕΕ και είναι ένα δοκιµασµένο εργαλείο που χρησιµοποιεί τη φύση για την 

εξασφάλιση οικολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών οφελών. Στόχοι των επιµέρους 

δράσεων αποτελούν η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και των υπολοίπων 

φυσικών αξιών των οικοσυστηµάτων, η προστασία των φυσικών διαθεσίµων από 

συγκρουόµενες χρήσεις γης, η παροχή πρόσβασης του κοινού σε αυτές τις περιοχές, η 

αειφορική χρήση των οικοσυστηµάτων, η ανάδειξη των οικοσυστηµάτων ως αξιόλογα 

στοιχεία και πόροι της Περιφέρειας, η συνεισφορά στην τοπική, περιφερειακή και εθνική 

ανάπτυξη, κλπ. 
 

Με την παρούσα δράση προβλέπονται:   

• Μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης υποβαθµισµένων οικοσυστηµάτων 

• Μέτρα / έργα πράσινων υποδοµών που στοχεύουν στην αναβάθµιση του 

οικοσυστήµατος και τη βιώσιµη διαχείριση των πόρων (αποµάκρυνση ιζηµάτων, 

αποφυγή ερηµοποίησης, οριοθέτηση αµµοληψιών) 

• Ενέργειες παρακολούθησης και εξέτασης της επικινδυνότητας φαινοµένων που 

απειλούν φυσικούς οικοτόπους (π.χ. διάβρωση σε παράκτιους οικότοπους 

προτεραιότητας) 

• Επεµβάσεις για την αναµόρφωση-αναβάθµιση του τοπίου (καθαρισµός - 

εµπλουτισµός) 

• Μέτρα για τον έλεγχο στην πρόσβαση και τη διαχείριση των επισκεπτών 

• Μέτρα αξιοποίησης των οικοσυστηµάτων µε παρεµβάσεις ανάδειξης και προβολής 

Οι παρεµβάσεις του ΕΠ στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 θα είναι εντός του 

«Πλαισίου ∆ράσεων Προτεραιότητας για το ∆ίκτυο NATURA 2000 για την 

Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020» (Σεπτέµβριος 2014), που έχει εκπονηθεί από το 

ΥΠΕΚΑ. Θα είναι συµπληρωµατικές αντίστοιχων παρεµβάσεων που θα 

χρηµατοδοτηθούν από το Ε.Π. ΥΜEΠΕΡΑΑ ή άλλες χρηµατοδοτικές πηγές που 

αναφέρονται στο συγκεκριµένο πλαίσιο δράσεων, το οποίο προβλέπει κατανοµή των 

δράσεων προτεραιότητας ανά πιθανή χρηµατοδοτική πηγή.     
 

Στις περιπτώσεις πράξεων η υλοποίηση των οποίων συνεπάγεται επιπτώσεις στις ακτές 

και το θαλάσσιο περιβάλλον, προϋπόθεση αποτελεί η διασφάλιση της περιβαλλοντικής 

ασφάλειας. 
  

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

CO23 

Φύση και βιοποικιλότητα: 

Επιφάνεια οικοτόπων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να 

αποκτήσουν καλύτερο 

καθεστώς διατήρησης 

Εκτάρια 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  50.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       1.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου, η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι ∆ήµοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και οι Φορείς 

∆ιαχείρισης. 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίµηνο 2017 

 

 

 

Θεµατικός στόχος 6 - Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

βιώσιµης χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6ε – Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, 

αναζωογόνησης και απολύµανσης των υποβαθµισµένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συµπεριλαµβανοµένων των 

προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη µείωση της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση µέτρων για 

τον περιορισµό του θορύβου 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

 

Ειδικοί στόχοι Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 

∆είκτες αποτελέσµατος Ετήσια εξοικονόµηση τελικής ενέργειας 
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∆ράση 6.ε.1.1: ∆ράσεις ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης ∆ήµου Ρόδου 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 
 

Τα προγράµµατα ολοκληρωµένης ανάπτυξης αποτελούν τη βάση και την προϋπόθεση 

για την υλοποίηση συντονισµένων ενεργειών για τις αστικές περιοχές, έχοντας ως αιχµή 

την οικονοµικά και περιβαλλοντικά βιώσιµη προοπτική, τις πρόνοιες προσαρµογής στην 

κλιµατική αλλαγή, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση του αστικού χώρου, την 

ορθολογική και οικολογική πολιτική αστικών µεταφορών, κλπ. 

Στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης προσέγγισης της ανάπτυξης των αστικών κέντρων, 

όπως αυτό έχει περιγραφεί ανωτέρω, προβλέπονται δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην 

αναβάθµιση του περιβάλλοντος διαβίωσης των κατοίκων της πόλης της Ρόδου.  

Οι δράσεις θα πρέπει να προβλέπονται σε Ολοκληρωµένο Σχέδιο, ώστε να είναι µεταξύ 

τους αλληλένδετες και να στηρίζουν τη φιλοσοφία της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. 

Μέσω της υλοποίησης αυτών των δράσεων αναµένεται να επιτευχθεί η βελτίωση του 

φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, η βελτίωση της λειτουργικότητας και της 
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ποιότητας ζωής στην πόλη, η περιβαλλοντική αναβάθµιση –ανάκτηση του οικιστικού 

ιστού και η αναβάθµιση των πολιτιστικών υποδοµών, η προώθηση της βιώσιµης αστικής 

κινητικότητας, η προστασία των ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα και ειδικότερα 

στις υποβαθµισµένες περιοχές και στις περιοχές λαϊκής κατοικίας όπου οι ανάγκες είναι 

εντονότερες, κλπ. 

• Ενδεικτικές δράσεις είναι:  

• αναπλάσεις περιοχών,  

• διαµόρφωση δηµόσιων/κοινόχρηστων χώρων και η ενίσχυση χώρων πρασίνου µε 

έµφαση στη βιοκλιµατική αναβάθµιση του αστικού χώρου,  

• εκσυγχρονισµός δικτύων υποδοµής,  

• δηµιουργία δηµοτικών χώρων στάθµευσης,  

• ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων εντός του αστικού 

ιστού,  

• ανακαίνιση κτιρίων για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης 

πολιτών, η ανακαίνιση διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων και η ένταξή τους 

στις λειτουργίες του αστικού κέντρου    

• εξασφάλιση υποδοµών σύγχρονου πολιτισµού και έκφρασης των πολιτών.  

• επέκταση των δικτύων πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων,  

• εφαρµογή σε µικρή κλίµακα συστηµάτων µεταφοράς καθαρής τεχνολογίας,  

• δηµιουργία/βελτίωση υποδοµών προσβασιµότητας (πεζοδρόµια, ράµπες 

πρόσβασης, θέσεις στάθµευσης) των ΑµεΑ κλπ.)  
 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

C038 

Αστική ανάπτυξη: 

Δημιουργία ή ανάπλαση 

υπαίθριων χώρων σε 

αστικές περιοχές καθεστώς 

διατήρησης 

Τετραγωνι

κά μέτρα 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  1.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        3.175.426 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       3.175.426 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.587.713 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.587.713 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  
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∆υνητικοί δικαιούχοι 

Θα προσδιοριστούν στο Σχέδιο ΒΑΑ 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Ιούνιος 2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Μάιος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2017 
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Άξονας Προτεραιότητας 3: Βελτίωση βασικών υποδοµών 

Θεµατικοί στόχοι (ΘΣ) -ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση 

των εµποδίων σε βασικές υποδοµές δικτύων, 

-ΘΣ9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης και 

-ΘΣ10: 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.07.1, Τ.07.2, Τ.07.3, Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3, Τ.010.1, 

Τ.010.2 Τ.010.3 

Προϋπολογισµός (σε ∆∆) 41.143.624 

% Κοινοτικής συµµετοχής 50 %  

 

Αποθεµατικό Επίδοσης 

 Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριµένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάµεσοι στόχοι 

όπως προκύπτουν από το εγκεκριµένο ΕΠ: 

 

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

 

Κωδικός 

∆είκτη ή 

βασικού 

σταδίου 

υλοποίησης 

∆είκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

µέτρησης 

κατά 

περίπτωση 

Ορόσηµο για το 2018 

Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

C035 Παιδική µέριµνα και 

εκπαίδευση: ∆υναµικότητα 

ενισχυόµενων υποδοµών 

παιδικής µέριµνας ή  

εκπαίδευσης 

φυσικά 

πρόσωπα 

  300 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιηµένων 

δαπανών 

Ευρώ   8.551.740 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

CΟ36 Πληθυσµός που καλύπτεται 

από βελτιωµένες υπηρεσίες 

υγείας 

φυσικά 

πρόσωπα 
  150.000 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από την ΕΥ∆ προκειµένου να επιτευχθούν οι 

ενδιάµεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης είναι, 

µεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

- Ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δοµές κλπ.) για τη 

συµβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήµων του 2018 και κατ’ επέκταση για 

την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης 

- Κατάρτιση προσωπικού ΕΥ∆ και 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 7α 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση των 

εµποδίων σε βασικές υποδοµές δικτύων 

Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου µεταφορών µέσω επενδύσεων στο δίκτυο ∆Ε∆-Μ 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

Τ.07.1, Τ.07.2, Τ.07.3 

Ειδικοί στόχοι Βελτίωση των σηµαντικών / κύριων λιµενικών υποδοµών 

∆Ε∆-Μ της Περιφέρειας 

∆είκτες αποτελέσµατος  Αριθµός επιβατών/έτος 

 

∆ράση 7.α.1.1: ∆ράσεις αναβάθµισης των λιµενικών υποδοµών 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

Ενέργειες που θα 

αναληφθούν για τα 

εµπροσθοβαρή, τα µεγάλα 

και τα τµηµατοποιηµένα  

έργα 

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. 

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 τη 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 

  Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς βάσει του 
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άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρµόζεται του 

άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε 

αυτοδεσµεύσεις 

 ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Προβλέπονται δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη υφισταµένων λιµενικών 

υποδοµών της Περιφέρειας που περιλαµβάνονται στο ∆Ε∆-Μ. 

Συγκεκριµένα για την ενίσχυση των λιµενικών πυλών εισόδου-εξόδου της Περιφέρειας  

θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις: 

• Βελτίωσης, επέκτασης λιµενικών υποδοµών, όπως κατασκευή προβλητών, 

κρηπιδωµάτων, κυµατοθραυστών προσαρµοσµένων στις απαιτήσεις των σύγχρονων 

µεταφορικών µέσων 

• Κατασκευής εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων 

• Υλοποίησης κτιριακών έργων λιµενικής ζώνης όπως κατασκευή επιβατικών σταθµών, 

στεγάστρων και βοηθητικών κτιρίων 

• Εγκατάστασης συστηµάτων ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων 

(συµπεριλαµβανοµένων και συστηµάτων ΤΠΕ) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Σχεδίου Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ). 

  

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 7: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

 Τ3405 

 Αριθµός 

λιµένων των 

οποίων 

αναπτύσσονται 

οι υποδοµές 

 Αριθµός 
Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 
    2 NAI 

OXI 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        12.603.460 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       12.603.460 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 6.301.730 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 6.301.730 

      εκ της οποίας για τα εµπροσθοβαρή έργα   
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    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι  

 ΥΠΟΥΝΤ, Περιφέρεια, ∆ήµοι και ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία. 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

 Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Έχει εκπληρωθεί 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίµηνο 2017 
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Θεµατικός στόχος 7 - Επενδυτική Προτεραιότητα 7β 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση των 

εµποδίων σε βασικές υποδοµές δικτύων 

Επενδυτική προτεραιότητα 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας µέσω της 

σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων µε τις 

υποδοµές ∆Ε∆-Μ, περιλαµβανοµένων των πολυτροπικών 

κόµβων 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

 Τ.07.1 

Ειδικοί στόχοι Αναβάθµιση των λιµενικών υποδοµών, βελτίωση της 

σύνδεσης της ενδοχώρας των νησιών µε τις πύλες εισόδου-

εξόδου και τα Εθνικά / ∆ιεθνή εµπορικά κέντρα και 

βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου  

∆είκτες αποτελέσµατος 1.Αριθµός ατυχηµάτων ανά έτος 

2.Αριθµός επιβατών/έτος 

 

∆ράση: 7.β.1.1 : Ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθµιση διαπεριφερειακών και 

ενδοπεριφερειακών λιµενικών συνδέσεων 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

  Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς βάσει του 

άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρµόζεται του 

άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 
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 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε 

αυτοδεσµεύσεις 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στόχος είναι να ενισχυθεί ο σχεδιασµός και η υλοποίηση κατάλληλων δράσεων που θα 

συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων σύνδεσης των νησιών µε την 

υπόλοιπη Περιφέρεια καθώς και µε τις πύλες εισόδου-εξόδου της Περιφέρειας. Βασικός 

στόχος είναι η προώθηση της ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης και η εξασφάλιση 

ισοδύναµης µεταφορικής εξυπηρέτησης των πολιτών, που εξάλλου είναι και εθνικός 

στόχος όπως αποτυπώνεται στο ΣΕΣ 2014-2020. Οι δράσεις αποβλέπουν στην περαιτέρω 

βελτίωση των λιµενικών εγκαταστάσεων µε θετικές συνέπειες στην άρση της 

αποµόνωσης των νησιών και στην αναβάθµιση των διαπεριφερειακών και 

ενδοπεριφερειακών λιµενικών συνδέσεων. 

Ενδεικτικές δράσεις είναι: 

• έργα βελτίωσης λιµενικών υποδοµών (προβλήτες, κρηπιδώµατα, κυµατοθραύστες) για 

την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

• έργα κτιριακών εγκαταστάσεων για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και 

τη βελτίωση της λειτουργικότητας των λιµένων, 

• έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων (συµπεριλαµβανοµένων και 

συστηµάτων ΤΠΕ), 

• δηµιουργία υποδοµών υδατοδροµίων 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

Τ3405 Αριθµός λιµένων των 

οποίων αναπτύσσονται οι 

υποδοµές 

Αριθµός Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες  

  2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        5.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       5.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 2.500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 2.500.000 

      εκ της οποίας για τµηµατοποιηµένα έργα  

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  
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∆υνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ∆ήµοι Περιφέρειας και ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία 

Περιφέρειας  

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Έχει εκπληρωθεί 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ Τρίµηνο 2016 
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∆ράση κωδικός: 7.β.1.2 : ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών σύνδεσης µε τις 

πύλες εισόδου-εξόδου 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εµπροσθοβαρή, τα 

µεγάλα και τα 

τµηµατοποιηµένα  έργα 

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. 

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 τη 

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 

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς βάσει του 

άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρµόζεται του άρθρου 

46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η ανάπτυξη των δευτερευόντων και τριτευόντων δικτύων µεταφορών κρίνεται 

απαραίτητη για την προώθηση της µε ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, µακροχρόνια 

προοπτική και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης σε τοπική και περιφερειακή κλίµακα. 
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Με τη βελτίωση της σύνδεσης των εσωτερικών ζωνών των νησιών µε τις πύλες εισόδου-

εξόδου κάθε νησιού, διασφαλίζεται η καλύτερη πρόσβαση των παραγωγικών κλάδων µε 

την ηπειρωτική χώρα και µε το εξωτερικό, ενώ θα µπορεί επίσης να συνδεθεί η 

λειτουργία των λιµένων και των αεροδροµίων µε τον τοπικό αστικό και επιχειρηµατικό 

ιστό.  

Προβλέπεται η στήριξη έργων βελτίωσης υφιστάµενων οδικών αξόνων ή διάνοιξης νέων 

όπου αυτό κρίνεται εντελώς απαραίτητο.  

Έργο τµηµατοποιηµένο (phasing) αποτελεί η πράξη «Κατασκευή οδικού δικτύου 

Αεροδρόµιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας» του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 

2007-2013 συνολικού προϋπολογισµού 9.578.553 €, από τον οποίο το ΠΕΠ Νοτίου 

Αιγαίου 2014-2020 θα βαρύνει ποσό περίπου 6.000.000. 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

C013 
Οδικό δίκτυο: Συνολικό 

µήκος νέων οδών 
χλµ. 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  4 OXI 

 

 

OXI 

C014 

Οδικό δίκτυο: Συνολικό 

µήκος ανακατασκευασµένων 

ή αναβαθµισµένων οδών 

χλµ. 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  6 OXI 

 

 

OXI 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        6.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       6.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 3.000.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 3.000.000 

      εκ της οποίας για τµηµατοποιηµένα έργα 6.000.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Έχει εκπληρωθεί 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 
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Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης B’ Τρίµηνο 2016 
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∆ράση: 7.β.1.3 : ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών σύνδεσης µε τις πύλες 

εισόδου-εξόδου – έργα οδικής ασφάλειας 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα 

Ενέργειες που θα 

αναληφθούν για τα 

εµπροσθοβαρή, τα µεγάλα 

και τα τµηµατοποιηµένα  

έργα 

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. 

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 τη 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 

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς βάσει του 

άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρµόζεται του 

άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε 

αυτοδεσµεύσεις 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Το επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο, το οποίο συµβάλλει στην άρση της αποµόνωσης, 

αλλά και στη διάχυση της τουριστικής κίνησης, περιλαµβάνει τµήµατα που πρέπει να 

βελτιωθούν προκειµένου να ικανοποιούνται οι κανόνες οδικής ασφάλειας. 
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Οι δράσεις που προβλέπονται είναι: 

• η βελτίωση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου 

• η βελτίωση της κάθετης και οριζόντιας σήµανσης του οδικού δικτύου και η 

τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.    

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

C014 

Οδικό δίκτυο: 

Συνολικό µήκος 

ανακατασκευασµένων 

ή αναβαθµισµένων 

οδών 

χλµ. 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  6 OXI 

 

 

OXI 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        3.500.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       3.500.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.750.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.750.000 

      εκ της οποίας για τµηµατοποιηµένα έργα   

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

- ∆ήµοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

- Εγνατία Οδός ΑΕ 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Έχει εκπληρωθεί 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος  2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ Τρίµηνο 2016 
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∆ράση: 7.β.1.4 : ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών σύνδεσης µε τις πύλες 

εισόδου-εξόδου – Έργα ενεργητικής οδικής ασφάλειας 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς βάσει του 

άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρµόζεται του 

άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε 

αυτοδεσµεύσεις 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Με στόχο τη βελτίωση της ενεργητικής ασφάλειας των µεταφορών στo οδικό δίκτυο της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων, την αύξηση των 

ελέγχων και την εµπέδωση του αισθήµατος της οδικής ασφάλειας, προβλέπονται δράσεις 

αναβάθµισης της ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσιών µετακίνησης προσώπων και αγαθών 

και δράσεις προµήθειας εξοπλισµού για την τροχονοµική αστυνόµευση του οδικού δικτύου. 

Ενδεικτικά περιλαµβάνεται: ειδικός εξοπλισµός, έγχρωµα και συµβατικά επιβατικά οχήµατα 

και συστήµατα για συλλογή και διαχείριση δεδοµένων τροχαίων ατυχηµάτων µε στόχο την 

αναλυτική διερεύνηση των αιτιών που τα προκάλεσαν, καθώς και την αυξηµένη 

αποδοτικότητα των υπηρεσιών τροχονοµικής αστυνόµευσης της Α’ και Β’ ∆/νσης 

Αστυνοµίας ∆ωδεκανήσου και της ∆/νσης Αστυνοµίας Κυκλάδων. Οι εν λόγω Αστυνοµικές 

∆ιευθύνσεις µεριµνούν για την εφαρµογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, τη διερεύνηση 
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τροχαίων ατυχηµάτων, την επισήµανση επικίνδυνων σηµείων, τη ρύθµιση κυκλοφορίας 

πεζών και οχηµάτων και καλύπτουν το σύνολο των εθνικών και των επαρχιακών οδών των 

νησιών, οι οποίοι ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο επιβαρύνονται αισθητά.  

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

SO022 

Παρεµβάσεις για τη 

βελτίωση της 

ασφάλειας των 

µεταφορών 

 Αριθµός 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  1 OXI OXI 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       1.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ)    500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ)    500.000 

      εκ της οποίας για τµηµατοποιηµένα έργα   

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών   

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος   

2018 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ Τρίµηνο 2018 
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Θεµατικός στόχος 9  – Επενδυτική Προτεραιότητα 9α 

 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση 

της φτώχειας και κάθε διάκρισης   

Επενδυτική προτεραιότητα 9α - 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.09.2, Τ.09.3 

Ειδικοί στόχοι Άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στους 

τοµείς της υγείας και της πρόνοιας για την εξασφάλιση 

συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας σχετικές 

υπηρεσίες µε την επέκταση και τη βελτίωση των 

υποδοµών 

∆είκτες αποτελέσµατος Επισκέψεις σε µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

∆ράση 9.α.1.1: Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας υγείας και εξοπλισµός 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα 

Ενέργειες που θα 

αναληφθούν για τα 

εµπροσθοβαρή, τα µεγάλα 

και τα τµηµατοποιηµένα  

έργα 

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. 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 τη 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  Επιχορήγηση (grant) 
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δράσης  Μέσο χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς βάσει 

του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρµόζεται 

του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

  Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε 

αυτοδεσµεύσεις 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 Προβλέπεται η ανάπτυξη νέων υποδοµών υγείας και η ενίσχυση των ήδη υφισταµένων 

σε συµφωνία µε τη στρατηγική και την προτεραιοποίηση του Υπουργείου Υγείας. 

Βασικός στόχος των παρεµβάσεων είναι η ολοκλήρωση του δικτύου υποδοµών υγείας 

και η αναβάθµιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού ώστε να µειωθούν οι ανισότητες 

στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για κατοίκους αποµακρυσµένων νησιωτικών 

περιοχών σε συµφωνία µε τον αντίστοιχο εθνικό στόχο όπως αποτυπώνεται στο ΣΕΣ. 

Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις θα αφορούν: 

• Κατασκευή και επέκταση κτιριακών υποδοµών πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων 

δοµών παροχής υπηρεσιών υγείας 

• Αναδιαρρύθµιση, εκσυγχρονισµός υφιστάµενων µονάδων υγείας  

• Προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και ασθενοφόρων για τα νοσοκοµεία και 

τα κέντρα υγείας της Περιφέρειας 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 C036 

Υγεία: 

Πληθυσµός 

που 

καλύπτεται 

από 

βελτιωµένες 

υπηρεσίες 

υγείας 

 Αριθµός 

  

 Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

    180.000 OXI OXI 
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Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)  13.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)  13.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 6.500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 6.500.000 

      εκ της οποίας για τα εµπροσθοβαρή έργα 6.548.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Φορείς Υπουργείου Υγείας, ΕΚΑΒ, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ∆ήµοι, Κτιριακές 

Υποδοµές ΑΕ. 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ τρίµηνο 2017 
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∆ράση 9.α.1.2: ∆ηµιουργία και αναβάθµιση υποδοµών πρόνοιας 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα  

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Προβλέπονται παρεµβάσεις για τη δηµιουργία νέων υποδοµών φροντίδας παιδιών και 

την επέκταση και αναβάθµιση ήδη υφισταµένων µε στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 

των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε εκείνων που 

ευρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας. 

 

Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις θα αφορούν: 

• Κατασκευή και εξοπλισµό νέων υποδοµών φροντίδας παιδιών όπως παιδικοί και 

βρεφονηπιακοί σταθµοί 

• Επέκταση / αναβάθµιση (όχι συντήρηση) υφιστάµενων δοµών φροντίδας παιδιών 
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∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

 C035 

Παιδική µέριµνα 

και εκπαίδευση: 

∆υναµικότητα 

ενισχυόµενων 

υποδοµών 

παιδικής µέριµνας 

ή εκπαίδευσης 

 Αριθµός 

 
Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

      120 NAI 

 

 

 

OXI 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        11.200.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        11.200.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 5.600.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 5.600.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ∆ήµοι. 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ Τρίµηνο 2017 
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∆ράση 9.α.1.3: ∆ηµιουργία και αναβάθµιση υποδοµών φροντίδας ΑµεΑ και λοιπών 

ευάλωτων ατόµων 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα  

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Προβλέπονται παρεµβάσεις για τη δηµιουργία υποδοµών κοινωνικής πρόνοιας µε στόχο 

τη βελτίωση της διαβίωσης των ΑµεΑ καθώς και της πρόσβασης των κατοίκων της 

Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε εκείνων που ευρίσκονται ή 

κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας    

 

Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις θα αφορούν: 

• Κατασκευή και εξοπλισµό νέων υποδοµών φροντίδας και υποστηριζόµενης 

διαβίωσης ατόµων µε αναπηρία 

• Κατασκευή και εξοπλισµό υποδοµών φροντίδας ηλικιωµένων και παροχής 

βασικής πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας ευπαθών οµάδων   
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∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

  

Πληθυσµός που 

καλύπτεται από 

υπηρεσίες 

πρόνοιας 

 Αριθµός 

 
Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

    70 ΟΧΙ 

 

OXI 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.700.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        1.700.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 850.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 850.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ∆ήµοι 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ Τρίµηνο 2016 
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Θεµατικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10α 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 

και τη διά βίου µάθηση. 

Επενδυτική προτεραιότητα 10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και 

την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση 

δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση µε την ανάπτυξη 

υποδοµών κατάρτισης και εκπαίδευσης 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

 Τ.09.2, Τ.010.1, Τ.010.2, Τ.010.3, Τ.010.4 

Ειδικοί στόχοι Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της 

ελκυστικότητας όλων των βαθµίδων της τυπικής 

εκπαίδευσης  

∆είκτες αποτελέσµατος Μαθητές/σπουδαστές που καλύπτονται από νέες ή/και 

βελτιωµένες υποδοµές εκπαίδευσης 

 

∆ράση 10.α.1.1: Υποδοµές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

Χαρακτηρισµός δράσης Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα 

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  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

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 

Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν αφορούν στη συµπλήρωση των υποδοµών της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε βάση τις προτεραιότητες του 

Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και αφορούν 

στην : 

• Κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής 

• Κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων δηµοτικών σχολείων, γυµνασίων 

και λυκείων   

• Αναβάθµιση / αναδιαρρύθµιση / στατική ενίσχυση (όχι συντήρηση) υφιστάµενων 

κτιριακών εγκαταστάσεων 

• Προµήθεια εξοπλισµού 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
Άνδρες 

Γυναί-

κες 
Σύνολο 

 C035 

Παιδική 

µέριµνα και 

εκπαίδευση: 

∆υναµικότητα 

ενισχυόµενων 

υποδοµών 

παιδικής 

µέριµνας ή 

εκπαίδευσης 

 Αριθµός 

 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

    750 NAI OXI 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        15.400.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       15.400.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 7.700.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 7.700.000 

      εκ της οποίας για τα εµπροσθοβαρή έργα 4.000.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια, ∆ήµοι, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και φορείς αυτού 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 
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Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ Τρίµηνο 2017 
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∆ράση 10.α.1.2:   Βελτίωση υποδοµών επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  ∆ηµόσια Έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν αφορούν στη συµπλήρωση των υποδοµών της  

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ειδικότερα αφορούν στην προµήθεια τεχνικού και 

εκπαιδευτικού εξοπλισµού της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύρου και της 

Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Καλύµνου. 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2 : ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

 C035 

Παιδική µέριµνα και 

εκπαίδευση: 

∆υναµικότητα 

ενισχυόµενων 

 Αριθµός 

 
Περισσότερο 

ανεπτυγµέ-

νες 

    750 NAI 

 

 

OXI 
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υποδοµών παιδικής 

µέριµνας ή εκπαίδευσης 
περιφέρειες 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3 : Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.285.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       1.285.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 642.500 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 642.500 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.   

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίµηνο 2019 
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∆ράση 10.α.1.3: Υποδοµές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  ∆ηµόσια Έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν αφορούν στην αναβάθµιση και συµπλήρωση των 

υποδοµών και του επιστηµονικού εξοπλισµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο και 

τη Σύρο. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις: 

- αναβάθµισης / βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων 

- αναβάθµισης / βελτίωσης εργαστηριακών εγκαταστάσεων 

- αγορά παγίων 

- προµήθεια εξοπλισµού 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2 : ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
Άνδρες 

Γυναί-

κες 
Σύνολο 
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ΟΧΙ) 

 C035 

Παιδική µέριµνα και 

εκπαίδευση: 

∆υναµικότητα 

ενισχυόµενων 

υποδοµών παιδικής 

µέριµνας ή εκπαίδευσης 

 Αριθµός 

 
Περισσότερο 

ανεπτυγµέ-

νες 

περιφέρειες 

    750 NAI 

 

 

OXI 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3 : Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        2.500.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       2.500.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.250.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.250.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2018 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίµηνο 2019 
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Άξονας Προτεραιότητας 4:  Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Θεµατικοί στόχοι (ΘΣ) -Θ.Σ 8: Προαγωγή βιώσιµης και ποιοτικής 

απασχόλησης & στήριξη της κινητικότητας του 

εργατικού δυναµικού  

-Θ.Σ. 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης & 

καταπολέµηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε 

διακρίσεων 

Ταµείο ΕΚΤ 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

Τ.08.1 Τ.08.2, Τ.08.5, Τ.09.1, Τ.09.2 Τ.09.3 

Προϋπολογισµός (σε ∆∆) 47.404.010 

% Κοινοτικής συµµετοχής 50 %  

 

Αποθεµατικό Επίδοσης 

 Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριµένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάµεσοι στόχοι 

όπως προκύπτουν από το εγκεκριµένο ΕΠ: 

 

Πίνακας 1 : Πλαίσιο επίδοσης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

 

Κωδικός 

∆είκτη ή 

βασικού 

σταδίου 

υλοποίησης 

∆είκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

µέτρησης 

κατά 

περίπτωση 

Ορόσηµο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιηµένων 

δαπανών 
Ευρώ   8.923.020 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

10501 Συμμετέχοντες που 

αποδεσμεύονται από 

τη φροντίδα 

εξαρτημένων ατόμων 

Αριθμός   2.400 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

05502 Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

δομών 

Αριθμός   28 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

11501 Αριθμός σχολικών 

μονάδων που 

επωφελούνται από 

εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις 

Αριθμός   34 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ∆Α προκειµένου να επιτευχθούν οι ενδιάµεσοι 

στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης είναι, µεταξύ 

άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

- Ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δοµές κλπ.) για τη 

συµβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήµων του 2018 και κατ’ επέκταση για 

την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης 
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- Κατάρτιση προσωπικού ∆Α και 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 8 - Επενδυτική Προτεραιότητα 8i 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προαγωγή βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης & 

στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού 

Επενδυτική προτεραιότητα 8i- Πρόσβαση των ατόµων που αναζητούν εργασία και 

των µη ενεργών οικονοµικά ατόµων στην απασχόληση, 

συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων και 

των ατόµων που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα εκτός της αγοράς εργασίας, µεταξύ άλλων 

µέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 

της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού 

δυναµικού 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

Τ.08.1 Τ.08.2, Τ.08.5 

Ειδικοί στόχοι Προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση για 

αναζητούντες θέση εργασίας και οικονοµικά µη ενεργά 

άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων 

και των ατόµων που έχουν αποκοπεί επί µακρόν από την 

αγορά εργασίας ιδίως στους τοµείς προτεραιότητας της 

Περιφέρειας όπως αποτυπώνονται στη στρατηγική της 

Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

∆είκτες αποτελέσµατος CR03 συµµετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αµέσως 

µετά τη λήξη της συµµετοχής τους 

 

 ∆ράση 8.i.1.1 Αναβάθµιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά 

εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ιδίως  στους τοµείς της 

στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Περιγραφή δράσης 

Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελµατικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων εγγεγραµµένων ανέργων, και η απόκτηση σχετικής 

πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 

σε κλάδους της οικονοµίας µε προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η παροχή 

συµβουλευτικής υποστήριξης µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για 

ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, µε τη δράση αυτή αναµένεται να 

επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:  

• Η πρόληψη και η αντιµετώπιση της ανεργίας και ιδίως της µακροχρόνιας µέσω της 

θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε ειδικότητες 

κλάδων αιχµής, της παροχής συµβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης 

των επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του 

προγράµµατος κατάρτισης  
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• Η ποιοτική αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουµένων µέσω 

προγραµµάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδοµένα  

• Η ενίσχυση του εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού για τη στελέχωση 

επιχειρήσεων των τοµέων της οικονοµίας της Περιφέρειας που είναι 

προτεραιότητες της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης 

 

Η δράση περιλαµβάνει ενέργειες συµβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης οι 

οποίες θα υλοποιηθούν µέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, τηρουµένων των 

προβλεποµένων περί δηµοσίων συµβάσεων. Αναλυτικότερα: 

 

 Α. Συµβουλευτική 

 Η συµβουλευτική υποστήριξη θα παρασχεθεί από εξειδικευµένα και έµπειρα στελέχη και 

αφορά στη διάγνωση αναγκών, στην επαγγελµατική πληροφόρηση και στην υποστήριξη 

της διαδικασίας λήψης απόφασης, στην κατάρτιση εξατοµικευµένου σχεδίου δράσης, 

στην υποστήριξη κατά το διάστηµα της κατάρτισης (και ειδικά της πρακτικής άσκησης) 

και της διαδικασίας πιστοποίησης. 

 
 Β. Κατάρτιση 

 Στόχος της κατάρτισης είναι να αποκτηθούν γνώσεις ή/και πρόσθετες γνώσεις σε 

αντικείµενα τα οποία θα έχουν άµεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της 

επαγγελµατικής ικανότητας των ωφελουµένων.  

 Τα θεµατικά αντικείµενα που σχετίζονται µε τους κλάδους της Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου βρίσκονται σε προτεραιότητα και οι 

προτεινόµενες καταρτίσεις µπορούν να φορούν ειδικές ή/και οριζόντιες γνώσεις και 

δεξιότητες. 

 
 Γ. Πιστοποίηση 

 Τα προγράµµατα κατάρτισης είναι σκόπιµο να οδηγούν σε πιστοποίηση των 

αποκτηθεισών γνώσεων και προσόντων µε βάση τυποποιηµένες διαδικασίες που είναι 

ελεγµένες από τους αρµόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ (όταν αυτές οι 

διαδικασίες προβλέπονται). 

 
 Το σύνολο των υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα υλοποιηθεί βάσει του µε 

αρ. πρωτ. 109046/16.10.2018 εγγράφου των Υπουργείων Οικονοµίας και Ανάπτυξης και 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλυγγύης µε θέµα «Γενικές 

κατευθυντήριες γραµµές για το σχεδιασµό και την υλοποίηση Προγραµµάτων 

Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των 

συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ δράσεων». Οποιαδήποτε απόκλιση θα πρέπει να 

είναι πλήρως τεκµηριωµένη. 

 

 Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της δράσης θα προσδιοριστούν στη σχετική πρόσκληση. 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

CO01 άνεργοι, Συµµετέ- 

χοντες 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 
200     ΟΧΙ ΟΧΙ 
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συµπεριλαµβανοµέ

νων των 

µακροχρόνια 

ανέργων 

περιφέρειες 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)  700.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)  700.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 350.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 350.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

•  Θεσµικοί κοινωνικοί εταίροι  

•  Κλαδικοί φορείς 

•  Τοπικά ή/και κλαδικά επιµελητήρια 

•  Λοιποί φορείς καθ’ αρµοδιότητα 

 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούνιος 2016 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 

2019 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίµηνο 2019 

 

 

Θεµατικός στόχος 8 - Επενδυτική Προτεραιότητα 8v 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προαγωγή βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης & 

στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού 

Επενδυτική προτεραιότητα 8v- Προσαρµογή των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων 

και των επιχειρηµατιών στις αλλαγές 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

Τ.08.1 Τ.08.2, Τ.08.5 
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Ειδικοί στόχοι Υποστήριξη της προσαρµογής των επιχειρήσεων στις 

αλλαγές και των εργαζοµένων για την απόκτηση των 

αναγκαίων δεξιοτήτων  που απαιτούνται ιδίως για την 

προώθηση της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης 

∆είκτες αποτελέσµατος CR07 συµµετέχοντες µε βελτιωµένη κατάσταση στην 

αγορά εργασίας εντός έξι µηνών από τη λήξη της 

συµµετοχής τους 

 

 

 

∆ράση 8.v.1.1 Αναβάθµιση προσόντων εργαζοµένων στην Περιφέρεια Νοτίου  

Αιγαίου 

Περιγραφή δράσης 

 Η δράση αφορά στην επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελµατικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων εργαζοµένων, µε στόχο την αναβάθµιση των επαγγελµατικών τους 

προσόντων και κατ’ επέκταση, την θετική επίπτωση στην παραγωγικότητά τους, την 

προσαρµογή τους στις σηµερινές αναπτυξιακές προοπτικές και τις αλλαγές του 

τεχνολογικού περιβάλλοντος. 

 Οι ενέργειες που προτάσσονται αφορούν την κατάρτιση σε επαγγέλµατα που κατά 

προτεραιότητα εντάσσονται σε κλάδους και τοµείς της RIS3 Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου. Οι τοµείς της RIS3 αφορούν µεγάλο µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας 

στην Περιφέρεια ενώ παράλληλα συγκεντρώνουν τις σηµαντικότερες αναπτυξιακές 

προοπτικές. 

 Επίσης προτάσσονται τα προγράµµατα κατάρτισης που θα διεξαχθούν βάσει 

πιστοποιηµένων επαγγελµατικών περιγραµµάτων και µπορούν να οδηγήσουν σε 

αντίστοιχη πιστοποίηση. 

 Η δράση της κατάρτισης θα αφορά σε τεχνικά/επαγγελµατικά θέµατα, ή/και οριζόντιες 

δεξιότητες µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται: 

• Η ποιοτική αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουµένων µέσω 

προγραµµάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδοµένα  

• Η ενίσχυση του εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού για τη στελέχωση 

επιχειρήσεων των τοµέων της οικονοµίας της Περιφέρειας που είναι 

προτεραιότητες της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης 

 

Η δράση περιλαµβάνει ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης οι οποίες θα υλοποιηθούν 

µέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, τηρουµένων των προβλεποµένων περί δηµοσίων 

συµβάσεων. Αναλυτικότερα: 

 

 A. Κατάρτιση 

 Στόχος της κατάρτισης είναι να αποκτηθούν γνώσεις ή/και πρόσθετες γνώσεις σε 

αντικείµενα τα οποία θα έχουν άµεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της 

επαγγελµατικής ικανότητας των ωφελουµένων 

 Τα θεµατικά αντικείµενα που σχετίζονται µε τους κλάδους της Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου βρίσκονται σε προτεραιότητα και οι 

προτεινόµενες καταρτίσεις µπορούν να φορούν ειδικές ή/και οριζόντιες γνώσεις και 

δεξιότητες. 

 
 B. Πιστοποίηση 
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 Τα προγράµµατα κατάρτισης είναι σκόπιµο να οδηγούν σε πιστοποίηση των 

αποκτηθεισών γνώσεων και προσόντων µε βάση τυποποιηµένες διαδικασίες που είναι 

ελεγµένες από τους αρµόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ (όταν αυτές οι 

διαδικασίες προβλέπονται). 

 

 Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της δράσης θα προσδιοριστούν στη σχετική πρόσκληση. 

 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

CO05 απασχολούµενοι, 

συµπεριλαµβανοµέ

νων των 

αυτοαπασχολουµέν

ων 

Συµµετέ- 

χοντες 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

100     ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)  1.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)  1.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

• Θεσµικοί κοινωνικοί εταίροι  

• Κλαδικοί φορείς 

• Τοπικά ή/και κλαδικά επιµελητήρια 

• Λοιποί φορείς καθ’ αρµοδιότητα 

 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούνιος 2016 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 
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τους στο ΟΠΣ) 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 

2019 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίµηνο 2019 

 

 

∆ράση 8.v.1.2 Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτοµίας εργαζοµένων και       

αυτοαπασχολούµενων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

Περιγραφή δράσης 

 Η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και κατάρτισης σε 

εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους µε στόχο την αναβάθµιση/ ανάπτυξη 

δεξιοτήτων καινοτοµίας. 

 Η δράση αφορά το σύνολο των κλάδων και τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας µε 

προτεραιότητα στους κλάδους και τοµείς της RIS3 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Οι τοµείς της RIS3 αφορούν µεγάλο µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας στην 

Περιφέρεια ενώ παράλληλα συγκεντρώνουν τις σηµαντικότερες αναπτυξιακές 

προοπτικές. 

 Στόχο της δράσης αποτελεί η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η αναβάθµιση των 

επαγγελµατικών προσόντων των συµµετεχόντων σε θέµατα καινοτοµίας, διαχείρισης 

τεχνολογικών αλλαγών, εξωστρέφειας κλπ. 

 Η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της δράσης, συµπληρωµατικά και µε δράσεις που 

υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ 

«Νότιο Αιγαίο» για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας, αναµένεται να 

συµβάλουν στην µεταβολή του παραγωγικού προτύπου και του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος της Περιφέρειας στην κατεύθυνση των συµπερασµάτων και προτάσεων 

της RIS3. 

 
 Ο ενέργειες που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης αφορούν, ενδεικτικά: 

• Σχεδιασµό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατάρτισης και 

πιστοποίησης 

• Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευµένους συµβούλους. Το 

περιεχόµενο των συµβουλευτικών υπηρεσιών µπορεί να αφορά την εκπόνηση 

επιχειρησιακών σχεδίων καινοτοµίας ή/και εξωστρέφειας καθώς και συναφείς 

υπηρεσίες. 

 Οι παραπάνω ενέργειες κατάρτισης, συµβουλευτικής και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν 

µέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, τηρουµένων των προβλεποµένων περί δηµοσίων 

συµβάσεων. 

 
Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της δράσης θα προσδιοριστούν στη σχετική πρόσκληση. 

  

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

CO05 απασχολούµενοι, Συµµετέ- 

χοντες 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 
100     ΟΧΙ ΟΧΙ 
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συµπεριλαµβανοµέ

νων των 

αυτοαπασχολουµέν

ων 

περιφέρειες 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)  500.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)  500.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 250.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 250.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

• Θεσµικοί κοινωνικοί εταίροι  

• Κλαδικοί φορείς 

• Τοπικά ή/και κλαδικά επιµελητήρια 

• Λοιποί φορείς καθ’ αρµοδιότητα 

 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούνιος 2016 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 

2019 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίµηνο 2019 
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Θεµατικός στόχος 9 - Επενδυτική Προτεραιότητα 9i 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση 

της φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη 

φτώχεια) 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i- Ενεργητική ένταξη, µεταξύ άλλων και µε σκοπό 

την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συµµετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

Τ.09.1,  

Ειδικοί στόχοι Βελτίωση της απασχολησιµότητας ατόµων που 

απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό και ιδιαίτερα 

για ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές οµάδες 

∆είκτες αποτελέσµατος Μειονεκτούντα άτοµα που συµµετέχουν σε 

εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, 

που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συµπεριλαµβανοµένης της αυτό- απασχόλησης, εντός 

έξη µηνών από τη λήξη συµµετοχής τους 

 

∆ράση 9i.1.1.1 ∆ράσεις για τη βελτίωση της απασχολισιµότητας ατόµων που 

απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό - Ενίσχυση της απασχολησιµότητας ατόµων 

ευπαθών και λοιπών οµάδων του πληθυσµού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια 

και κοινωνικό αποκλεισµό και έχουν την ευθύνη φροντίδας τέκνων 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 



Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

 
109 

 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1,  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της απασχολησιµότητας ατόµων ευπαθών και λοιπών 

οµάδων του πληθυσµού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισµό και έχουν την ευθύνη φροντίδας τέκνων, µε στόχο την εναρµόνιση της 

οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή, µέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης 

οικογενειών σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά.  

  

Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν κατά κύριο λόγο άτοµα που έχουν τη φροντίδα 

ανήλικων τέκνων (κυρίως γυναίκες) µε χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα κάτω του ορίου 

της φτώχειας, που επιδιώκουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, τη διατήρηση και 

τη βελτίωση των όρων απασχόλησής τους. 

 

Ειδικότερα η δράση αφορά τη διάθεση προς µητέρες (και πατέρες που έχουν την 

επιµέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για τα έτη 2015-

2018, στις ακόλουθες κατηγορίες δοµών (δηµόσιες και ιδιωτικές):  

• Βρεφικοί Σταθµοί  

• Βρεφονηπιακοί Σταθµοί  

• Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ολοκληρωµένης Φροντίδας  

• Παιδικοί Σταθµοί  

• Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) 

 

Η δράση συµβάλλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και 

διατήρηση των ωφελούµενων γυναικών από οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα, σε 

θέσεις εργασίας µε ισότιµους όρους, ώστε µέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, 

να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόµενους ρόλους τους, όπως αυτός της 

οικογενειακής µέριµνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριµένη δράση 

ενισχύει τις γυναίκες µε την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, 

νηπίων, παιδιών και εφήβων.  

Η δράση θα υλοποιηθεί µε ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, βάσει της υπ. αριθµ. 

518522/οικ.3.512/2015 (ΦΕΚ 1376/Β/3.7.2015) ΚΥΑ όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

Βασικοί ωφελούµενοι (οµάδες στόχος) είναι άτοµα µε χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα 

κάτω του ορίου της φτώχειας και φέρουν τη φροντίδα ανήλικων τέκνων και ενδεικτικά: 

• Αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, αρχηγοί οικογενειών χωρίς εργαζόµενα µέλη ή 

µε αυξηµένο αριθµό ανέργων µεταξύ των µελών τους µε χαµηλό οικογενειακό 

εισόδηµα 
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• Οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός που δυνητικά θα µπορούσε να επανενταχθεί στην 

αγορά εργασίας, µακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι µε χαµηλά εισοδήµατα (κυρίως 

γυναίκες) 

• Άτοµα (κυρίως γυναίκες) µε επισφαλή θέση εργασίας ή/και αυξηµένες οικογενειακές 

υποχρεώσεις που επιθυµούν να διατηρήσουν ή να ενισχύουν την απασχολησιµότητά 

τους, τα οποία εργάζονται ως µισθωτοί στον ιδιωτικό τοµέα, αυτοαπασχολούµενοι 

(περιλαµβανοµένων αυτών που απασχολούνται στον πρωτογενή τοµέα) µε χαµηλά 

εισοδήµατα 

 

Τέλος, σε ότι αφορά τις δράσεις της παρούσας παρέµβασης σηµειώνεται ότι µε βάση τα 

αξιολογικά ευρήµατα σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της on-

going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑ∆ 2007-2013 και τα διδάγµατα της περιόδου 2007-2013, 

αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των γυναικών µέσω ολοκληρωµένων 

και στοχευµένων δράσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης και στην 

εξέλιξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας γυναικών που βαρύνονται µε ευθύνες 

φροντίδας εξαρτηµένων µελών. Επιπλέον, προέκυψαν συµπεράσµατα αναφορικά µε τη 

βελτίωση στο σχεδιασµό των επόµενων σχετικών δράσεων. Για τις δράσεις Εναρµόνισης 

Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής θα διατεθούν κατά την προγραµµατική περίοδο 

2014-2020 450 εκ. ΚΣ, εκ των οποίων 254,1 εκ ΚΣ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα. Τα Π.Ε.Π. θα εστιάσουν σε άτοµα κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή 

εργαζόµενες), ενώ το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση» θα εστιάσει την ενίσχυση του κυρίως σε άτοµα µε χαµηλό οικογενειακό 

εισόδηµα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόµενα µε επισφαλή θέση εργασίας, είτε 

άνεργα». 

 

Από την κατανοµή των πόρων της δράσης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, προκύπτει ότι 

από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για την περίοδο 2015-2022 αντιστοιχούν συνολικά 

πόροι ύψους 10,7 εκ. €.  

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

10501 Συµµετέχοντες 

που 

αποδεσµεύονται 

από τη φροντίδα 

εξαρτηµένων 

ατόµων        

Συµµετέ- 

χοντες 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

200 3.800 4.000 NAI ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 
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Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)  10.657.565 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)  10.657.565 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 5.328.782,5 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 5.328.782,5 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΕΤΑΑ. 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούλιος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης  Ιούλιος 2015 

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Ιούλιος 2018 
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∆ράση 9i.1.2.1  Αναβάθµιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά 

εργασίας ανέργων µε χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες    

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της απασχολησιµότητας ατόµων ευπαθών και λοιπών 

οµάδων του πληθυσµού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισµό. Συγκεκριµένα, οι ωφελούµενοι θα είναι άνεργοι χαµηλών εκπαιδευτικών 

προσόντων και η ενίσχυση της απασχολησιµότητας τους θα επιδιωχθεί µέσω της  

αναβάθµισης των επαγγελµατικών τους προσόντων και της συµβουλευτικής υποστήριξης 

για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 

Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελµατικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων χαµηλών εκπαιδευτικών προσόντων, 29-64 ετών και η 

απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις 

της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονοµίας µε προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η 
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παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής 

για ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, µε τη δράση αυτή αναµένεται να 

επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:  

� Η πρόληψη και η αντιµετώπιση της ανεργίας και ιδίως της µακροχρόνιας 

µέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε 

ειδικότητες κλάδων αιχµής, της παροχής συµβουλευτικής υποστήριξης και της 

πιστοποίησης των επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν 

στο πλαίσιο του προγράµµατος κατάρτισης  

� Η αύξηση της απασχολησιµότητας των ωφελουµένων ανέργων  

� Η ποιοτική αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουµένων 

µέσω προγραµµάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδοµένα  

 

Οι ωφελούµενοι της παρέµβασης εκτιµάται ότι θα είναι περί τα 200 άτοµα, 29-64 ετών, 

άνεργοι εγγεγραµένοι στον ΟΑΕ∆, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  Στόχος είναι οι ωφελούµενοι της παρέµβασης να 

προέρχονται ισόρροπα από τις περιφερειακές ενότητες της ΠΝΑ.  

Οι ενέργειες συµβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν µέσω 

διαγωνιστικών διαδικασιών, τηρουµένων των προβλεποµένων περί δηµοσίων 

συµβάσεων. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν σχέδιο δράσης όπου θα 

τεκµηριώνεται ο αποτελεσµατικός συντονισµός και διαχείριση των επιµέρους ενεργειών 

της δράσης, οι οποίες θα είναι: 

Α. Συµβουλευτική 

Β. Κατάρτιση 

Γ. Πιστοποίηση 

Περαιτέρω στοιχεία για τον τρόπο υλοποίησης των παραπάνω ενεργειών θα 

αποσαφηνιστούν στην πρόσκληση προς τους δυνητικούς δικαιούχους.  

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να τεκµηριώσουν και τον τρόπο µε τον οποίο η 

υλοποίηση της δράσης θα οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου (πχ. µέσω της επιλογής 

των ωφελουµένων, των αντικειµένων/πεδίων κατάρτισης κ.τ.λ.). 

Η δράση θα υλοποιηθεί από το δικαιούχο ως παροχή υπηρεσίας γενικού οικονοµικού 

συµφέροντος (ΥΓΟΣ). 

Η διαχείριση της δράσης και οι απαιτούµενες ενέργειες δηµοσιότητας προβλέπεται να 

υλοποιηθούν από το δικαιούχο µέσω αυτεπιστασίας. Στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας, η 

αποζηµίωση των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού θα γίνεται βάσει 

παραστατικών όπως προβλέπεται από την ΥΠΑΣΥ∆/ΦΕΚ3521/Β/01.11.2016., ενώ η 

κάλυψη των υπολοίπων επιλέξιµων δαπανών (έµµεσων και άµεσων πλην των αµοιβών 

προσωπικού) της πράξης θα γίνεται βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 30% επί των 

επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο θεσµικό 

πλαίσιο για τις επιλογές απλουστευµένου κόστους. 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Τιµή-στόχος (2023) 

∆είκτης 

πλαισίου 

∆είκτης 

RIS3 
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Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

CO01 Άνεργοι, 

συµπεριλαµβανοµένων 

των µακροχρόνια 

ανέργων 

Αριθµός 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

   NAI ΟΧΙ 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)  1.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)  1.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

 

∆υνητικοί δικαιούχοι: θεσµικοί κοινωνικοί εταίροι, κλαδικοί φορείς, τοπικά ή/και 

κλαδικά επιµελητήρια, οµοσπονδίες εργαζοµένων, σύνδεσµοι επιχειρήσεων, 

αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ 

 

 

 

 Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

 

 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο 

ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α τρίµηνο 2018 
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Θεµατικός στόχος 9 - Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii 

 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση 

της φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια) 

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονοµική ένταξη περιθωριοποιηµένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ροµά 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

   

Ειδικοί στόχοι Ενίσχυση των ατόµων περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ροµά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή 

τους 

∆είκτες αποτελέσµατος Μετανάστες, συµµετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, 

µειονότητες (συµπεριλαµβανοµένων 

περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµ) που 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που 

συµµετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν 

εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 

 

 

∆ράση 9ii.1.1.1  Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 
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Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση αφορά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ροµά στον οικισµό του Αγ. 

Βασιλείου στο ∆ήµο Κω µέσω της σύστασης και λειτουργίας Οµάδας Βελτίωσης 

Συνθηκών ∆ιαβίωσης και της προµήθειας εγκαταστάσεων ατοµικής υγιεινής και 

καθαρισµού ιµατισµού. 

Στον οικισµό αυτό, όπως και σε αντίστοιχους ανά την Ελλάδα, σηµαντικός αριθµός 

οικογενειών Ροµά δεν διαθέτει υποδοµές ατοµικής υγιεινής και καθαρισµού του 

ιµατισµού και έτσι προκύπτει ως επείγουσα η ανάγκη παροχής βασικών αγαθών κοινής 

ωφέλειας. 

Η παροχή υπηρεσιών και η λειτουργία των δοµών ατοµικής υγιεινής θα αναπτυχθεί στο 

πλαίσιο δοµηµένης οµάδας, η οποία θα συνεργάζεται µε όλες τις κοινωνικές και τοπικές 

υπηρεσίες, θα διευκολύνει το έργο και τη δράση των υγειονοµικών υπηρεσιών και των 

υπηρεσιών αποκοµιδής απορριµµάτων και θα φροντίζει τους κοινόχρηστους χώρους. 

Παράλληλα, θα ενηµερώνει, εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί τον πληθυσµό Ροµά για 

θέµατα ατοµικής και περιβαλλοντικής υγιεινής, καθώς και για θέµατα πολιτικής 

προστασίας και θα διευκολύνει την συµµετοχή των Ροµά σε δράσεις της ευρύτερης 

κοινότητας.  

Τέλος, η Oµάδα Βελτίωσης Συνθηκών διαβίωσης θα φροντίζει σε συνεργασία µε τις 

τοπικές κοινωνικές δοµές για την παροχή αναγκαίων υλικών ειδών ατοµικής υγιεινής σε 

οικογένειες και άτοµα που δεν µπορούν να τα εξασφαλίσουν από τα υφιστάµενα 

προγράµµατα αρωγής, καθώς και για την επιτήρηση των κοινόχρηστων δοµών και 

χώρων στις περιοχές παρέµβασης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα της δράσης. 

Οι παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν είτε στο χώρο του οικισµού, όταν το επιτρέπουν οι 

συνθήκες, είτε σε εύκολα προσβάσιµο χώρο ή κτίριο εντός του οικιστικού ιστού του 

δήµου. 

Η παρέµβαση έχει προσωρινό χαρακτήρα που στοχεύει, µέσω της βελτίωσης της 

ατοµικής και της περιβαλλοντικής υγιεινής, στη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και 

στην πρόσβαση των ειδικών κοινωνικών οµάδων που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού 

αποκλεισµού σε βασικά αγαθά κοινωνικής ωφέλειας. Επιπρόσθετα, σκοπός της 

παρέµβασης είναι η ατοµική φροντίδα και υγιεινή των παιδιών και η ενίσχυσή τους για 

την οµαλότερη ένταξή τους στο σχολείο. 

 

Η Οµάδα Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης θα µπορεί να στελεχώνεται από υπαλλήλους 

πλήρους ή µερικής απασχόλησης, ή µε την ιδιότητα του εξωτερικού/ής συνεργάτη και 

κατ΄ ελάχιστον από 3 εργαζοµένους από τις παρακάτω ειδικότητες:  

• 1 ΤΕ Επόπτης ∆ηµόσιας Υγείας             ,  

• 1 ∆Ε Τεχνικών (Υδραυλικών ή Ηλεκτρολόγων ή ∆οµικών Έργων) ή ΥΕ 

Επιστατών και  

• 1 Εργάτης/τρια κατηγορίας ΥΕ καθαριότητας, για τον οποίο δεν απαιτείται ο 

τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλά η γνώση της διαλέκτου Ροµανί.   

 

Οι εγκαταστάσεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο της προτεινόµενης Πράξης είναι: 

• Εγκαταστάσεις Ατοµικής Υγιεινής: Υγειονοµικά containers, τα οποία ανάλογα µε 

το µέγεθος του οικισµού και των αναγκών του πληθυσµού µπορεί να διαθέτουν 
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τουαλέτες, νιπτήρες και ντουζιέρες και βοηθητικούς χώρους που είναι απαραίτητοι 

για αποδυτήρια και αποθήκευση υλικών (πετσέτες, σαπούνι, σαµπουάν κλπ.) 

• Εγκαταστάσεις Καθαρισµού Ιµατισµού: Μονάδες πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ή 

κατασκευή δεξαµενών πλύσης ιµατισµού µε στέγαστρο 

 

Ο προϋπολογισµός του έργου περιλαµβάνει: 

- άµεσες δαπάνες προσωπικού για τα 3 άτοµα της οµάδας βελτίωσης συνθηκών 

διαβίωσης 

- απλοποιηµένο κόστος έως 30% επί των άµεσων δαπανών προσωπικού (Χρήση 

επιλογών απλουστευµένου κόστους, σύµφωνα µε το άρθρο 14.2 του Καν. του 

ΕΚΤ 1304/2013) 

- χρήση ρήτρας ευελιξίας σε ποσοστό έως 10% του προϋπολογισµού της πράξης 

για την αγορά του εξοπλισµού 

  

Ωφελούµενοι της πράξης θα είναι πολίτες Ροµά που διαβιούν στην περιοχή παρέµβασης 

ή/και απασχολούνται στην υλοποίηση των παρεµβάσεων.    

Η πράξη προτείνεται να έχει δύο υποέργα: ένα για τη λειτουργία της οµάδας και ένα για 

την αγορά και εγκατάσταση των containers.   

Η αξιολόγηση θα είναι άµεση.  

Ο δικαιούχος θα υλοποιήσει την πράξη µε ίδια µέσα.  

Η διάρκεια της δράσης ορίζεται στους 36 µήνες. 

 

Για την υλοποίηση της εν λόγω παρέµβασης απαιτείται έκδοση Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης σύµφωνα µε την παρ. 8 του αρ. 159 του Ν.4483/17. Η ΚΥΑ εγκρίνει όλες τις 

σχετικές παρεµβάσεις µετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης 

Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων, κατά παρέκκλιση της κείµενης πολεοδοµικής και άλλης 

ειδικής νοµοθεσίας και επέχει θέση άδειας για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδοµών 

και τη σύνδεση µε τα δίκτυα. 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

 05502   Αριθµός υποστηριζόµενων 

δοµών Αριθµός 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

05503 Αριθµός 

επωφελούµενων 

των 

υποστηριζόµενων 

δοµών 

Αριθµός Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες      ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         200.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        200.000 
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           Ενωσιακή Συνδροµή (γ)  100.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ)  100.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

∆ήµος Κω 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούλιος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης  Ιούλιος 2015 

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2018 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆΄Τρίµηνο 2018 

 

 

∆ράση 9ii.1.1.2  Οµάδες ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ροµά 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 
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 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 159 του Ν. 4483/2017 για την προσωρινή 

µετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών οµάδων, προβλέπεται η αδειοδότηση και 

λειτουργία οργανωµένων χώρων µετεγκατάστασης που αναπτύσσονται ως συγκροτήµατα 

κοινωνικής κατοικίας για την παροχή επείγουσας στεγαστικής συνδροµής στα µέλη των 

ειδικών κοινωνικών οµάδων που διαβιούν σε ακατάλληλες στεγαστικές συνθήκες. Η 

λειτουργία αυτών των χώρων απαιτεί -εκτός της διεπιστηµονικής στήριξης στο πεδίο των 

ωφελούµενων (µέσω των Κέντρων Κοινότητας- Παραρτηµάτων Ροµά)- καθηµερινή 

διαχειριστική µέριµνα και υποστήριξη τόσο για τα θέµατα συλλογικής διαχείρισης του 

χώρου (π.χ. επιτήρηση χώρων για αποτροπή υποβάθµισης, καταγραφή προβληµάτων, 

προώθηση λύσεων ή επί τόπου αντιµετώπιση, διασύνδεση µε τις αρµόδιες δηµοτικές, 

περιφερειακές ή άλλες δηµόσιες αρχές), όσο και για θέµατα ατοµικής/ οικογενειακής 

οικιακής διαχείρισης (π.χ. λογαριασµοί κοινής ωφέλειας, καθηµερινή συµβίωση – 

ειρηνική επίλυση των διαφορών). 

Η µέχρι σήµερα εµπειρία από την µετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών οµάδων σε νέους 

χώρους έχει δείξει ότι η όλη προσπάθεια υπονοµεύεται και αποτυγχάνει λόγω και της 

έλλειψης συστηµατικής διαχείρισης και επιτήρησης του νέου χώρου.  

 

Με βάση τα ανωτέρω, στο πλαίσιο της παρούσας προτεινόµενης δράσης, προβλέπεται η 

λειτουργία Οµάδας ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης στο ∆ήµο 

Ρόδου η οποία θα αναλάβει διαχειριστικά καθήκοντα, θα υποστηρίζεται µέσω µιας 

οµάδας διαχειριστικής µέριµνας που θα εδρεύει στον χώρο προσωρινής 

µετεγκατάστασης και θα συνεργάζεται τόσο µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου 

Ρόδου, όσο και µε το Παράρτηµα Ροµά αλλά και άλλες κοινωνικές δοµές.  

 

Η λειτουργία της προτεινόµενης οµάδας αντιµετωπίζει τον κίνδυνο υποβάθµισης και 

απαξίωσης των υποδοµών του νέου χώρου, διασφαλίζει τη στήριξη και αποδοχή του 

πληθυσµού προς µετεγκατάσταση, µέσω της απασχόλησης ατόµων από την ίδια την 

οµάδα των ωφελούµενων, και αποτελεί υποστηρικτικό µηχανισµό για τα ζητήµατα 

διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης και µέριµνας του οργανωµένου χώρου.  

 

Η Οµάδα θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τέσσερα άτοµα, από τα οποία το ένα θα 

ασκεί και καθήκοντα συντονιστή. Αναλυτικότερα, η οµάδα προτείνεται να περιλαµβάνει:   

- 1 ΠΕ/ΤΕ Οικονοµικής – ∆ιοικητικής Κατεύθυνσης,  

- 1 ΤΕ/∆Ε Υπεύθυνο Τεχνικής Συντήρησης και  

- 2 άτοµα (ένα άνδρας Ροµά και µια γυναίκα Ροµά από τον πληθυσµό των 

ωφελούµενων) ∆Ε/ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. 

 

Ωφελούµενοι των Οµάδων ∆ιαχείρισης Οργανωµένων Χώρων Μετεγκατάστασης θα 

είναι πολίτες Ροµά που διαβιούν στην περιοχή παρέµβασης. 

Η αξιολόγηση θα είναι άµεση.  

Ο δικαιούχος θα υλοποιήσει την πράξη µε ίδια µέσα.  

Η διάρκεια της δράσης ορίζεται στους 36 µήνες. 
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Ο προϋπολογισµός του έργου περιλαµβάνει: 

- άµεσες δαπάνες προσωπικού  

- απλοποιηµένο κόστος έως 20% επί των άµεσων δαπανών προσωπικού (Χρήση 

επιλογών απλουστευµένου κόστους, σύµφωνα µε το άρθρο 14.2 του Καν. του 

ΕΚΤ 1304/2013) 

- δύναται να γίνει χρήση ρήτρας ευελιξίας σε ποσοστό έως 10% του 

προϋπολογισµού της πράξης σε περιπτώσεις απόλυτα τεκµηριωµένες (Οι δαπάνες 

για τη στεγαστική υποστήριξη µέσω της παροχής οικίσκων θα επιβαρύνουν το 

Π∆Ε) 

 

Για την προετοιµασία υλοποίησης της δράσης  

 

� έχει αξιοποιηθεί η εµπειρία από το σχεδιασµό και την υλοποίηση αντίστοιχων 

δράσεων για τη λειτουργία οµάδων  

� έχει εκδοθεί η αριθµ. οικ. ΡΟ 64 (ΦΕΚ412/12.02.2018) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση για τον καθορισµό των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεµάτων, 

αναγκαίων λεπτοµερειών και διαδικασιών για την προσωρινή µετεγκατάσταση 

ειδικών κοινωνικών οµάδων-Βελτίωση Συνθηκών ∆ιαβίωσης, και η τροποποίηση 

αυτής 

� έχει ολοκληρωθεί η χωροθέτηση των δράσεων και η εξειδίκευση σε απαιτήσεις 

υλοποίησης 

� έχει πραγµατοποιηθεί αναλυτική κοστολόγηση 

� έχει εξειδικευθεί η σύσταση και ο τρόπος λειτουργίας των Οµάδων (αρµοδιότητες 

και καθήκοντα ανά θέση). 

 

Προϋπόθεση εφαρµογής της παρούσας δράσης αποτελεί η έκδοση Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, για την 

έγκριση της προσωρινής µετεγκατάστασης του οικισµού των Ροµά του ∆ήµου Ρόδου, 

σύµφωνα µε το άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 4483/2017.   
  

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

 05502   Αριθµός υποστηριζόµενων 

δοµών Αριθµός 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

05503 Αριθµός 

επωφελούµενων 

των 

υποστηριζόµενων 

δοµών 

Αριθµός Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες      ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  
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 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         259.200 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        259.200 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ)  129.600 

           Εθνική Συµµετοχή (δ)  129.600 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

∆ήµος Ρόδου 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούλιος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης  Ιούλιος 2015 

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2018 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆΄ Τρίµηνο 2018 

 

 

 

∆ράση 9ii.1.1.3  Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ροµά - Επιδότηση ενοικίου 

 
Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

  

Στρατηγικός στόχος της Εθνικής Στρατηγικής καθώς και της Περιφερειακής Στρατηγικής 

για τους Ροµά είναι η εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν».  

Η δράση της επιδότησης ενοικίου αφορά πιλοτικό πρόγραµµα µετεγκατάστασης Ροµά 

από υπάρχοντες οικισµούς σε αυτόνοµες στεγαστικές λύσεις.  

Ωφελούµενοι της δράσης θα είναι οικογένειες που θα χρηµατοδοτηθούν για πρώτη φορά 

και η επιλογή τους θα πραγµατοποιηθεί µέσω συγκεκριµένων κριτηρίων (π.χ. να είναι 

δηµότες ή/και µόνιµοι κάτοικοι του δήµου, εγγεγραµµένοι στο Κέντρο Κοινότητας-

παράρτηµα Ροµά, χωρίς αστικοδηµοτικές εκκρεµότητες, χωρίς ακίνητη περιουσία, να 

έχουν εγγράψει τα παιδιά τους στα νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά σχολεία της περιοχής 

και να φοιτούν κανονικά σ’ αυτά, να παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης ή 

σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, να συµµετέχουν σε συµβουλευτική υποστήριξη, να απέχουν 

από παραβατικές συµπεριφορές κ.α.). 

Ο δικαιούχος αναλαµβάνει τον ρόλο του µεσολαβητή µεταξύ ενοικιαστή και εκµισθωτή. 

Εντοπίζει κατοικίες για µίσθωση και άτοµα-οικογένειες που µπορούν να 

µετεγκατασταθούν σε αυτόνοµες οικίες ή διαµερίσµατα στον αστικό ιστό και χορηγεί το 

µίσθωµα στον ιδιοκτήτη για προσυµφωνηµένη περίοδο χρόνου, χωρίς να παρεµβαίνει ο 

ωφελούµενος. 

Για να είναι επιτυχής η ένταξη του πληθυσµού Ροµά µέσα στον αστικό ιστό, η επιλογή 

των ωφελουµένων θα πραγµατοποιηθεί µετά από εξατοµικευµένη προσέγγιση τόσο πριν 

όσο και µετά την εγκατάσταση στη νέα οικία (ενδεικτικά, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 

συµβουλές χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, υποστήριξη της ένταξης στην αγορά 

εργασίας, διασύνδεση µε αρµόδιες υπηρεσίες). Επιπρόσθετα, τα µέλη της οικογένειας θα 

υποστηρίζονται από ένα ευρύ πλέγµα κοινωνικών υπηρεσιών που θα παρέχονται από τα 

Παραρτήµατα Ροµά ή/και τα Κέντρα Κοινότητας.  

Ενδεικτικά για την επιδότηση ενοικίου θα προωθηθούν αρχικά 30 οικογένειες στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η δράση αφορά ενδεικτικά στην επιδότηση ενοικίου µε 500 

€ ανά οικογένεια (ανάλογα µε τη γεωγραφική περιφέρεια, τον αριθµό των µελών της 

οικογένειας και τα τετραγωνικά µέτρα της κατοικίας) για 36 µήνες. Η επιδότηση θα 

καλύπτει το µηνιαίο µίσθωµα της κατοικίας και µε πρόσθετο κατ’ αποκοπή ποσοστό 

(20%), τους λογαριασµούς κοινής ωφέλειας και κοινοχρήστων.  

 

Η αξιολόγηση της δράσης θα είναι άµεση.  

Ο δικαιούχος θα υλοποιήσει την πράξη µε ίδια µέσα 
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 ∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

 CΟ15 Μετανάστες, συµµετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, 

µειονότητες 

(συµπεριλαµβανοµένων 

περιθωριοποιηµένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ροµ) 

συµµετέχ

οντες 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  30  ΟΧΙ ΟΧΙ 

05503 Αριθµός 

επωφελούµενων 

των 

υποστηριζόµενων 

δοµών 

Αριθµός Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες    30 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         540.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        540.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ)  270.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ)  270.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α’ βαθµού και συµπράξεις αυτών καθώς και φορείς που συστήνονται και 

εποπτεύονται από ΟΤΑ Α’ βαθµού 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούλιος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης  Ιούλιος 2015 

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2018 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆΄Τρίµηνο 2018 
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∆ράση 9ii.1.1.4  Προώθηση στην απασχόληση 

 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  Η πράξη θα υλοποιηθεί µε ΕΦ τον ΟΑΕ∆ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης. 

 

Οι δράσεις αφορούν στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων ή/και νέων θέσεων εργασίας 

καθώς και στην ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηµατικότητας των Ροµά των ∆ήµων Ρόδου 

και Κω.  

Οι προτεινόµενες δράσεις θα συνδέονται µε την τοπική οικονοµία και την αγορά 

εργασίας και θα στηρίζονται στα ευρήµατα του µηχανισµού ανίχνευσης αναγκών της 

αγοράς εργασίας. Παράλληλα, προβλέπεται η συνεργασία µε τα Παραρτήµατα Ροµά των 

Κέντρων Κοινότητας των ∆ήµων Ρόδου και Κω που θα παρέχουν υπηρεσίες 

υποστήριξης της απασχόλησης και επιχειρησιακή συµβουλευτική για εξατοµικευµένη 

προσέγγιση στους τοµείς της κοινωνικής ένταξης και της προώθησης στην απασχόληση 

καθώς και ένταξης στο µητρώο εργατικού δυναµικού και την τυπική αγορά εργασίας.  
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Η ανάπτυξη παρεµβάσεων για την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας θα πραγµατοποιηθεί 

σε µικτά σχήµατα (Ροµά και µη Ροµά) και ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στον πρωτογενή 

τοµέα (κτηνοτροφία, αγροτικές καλλιέργειες) καθώς και στον τοµέα της κυκλικής 

οικονοµίας / διαχείρισης αποβλήτων και γενικότερα σε τεχνικά επαγγέλµατα.  

Ωφελούµενοι της δράσης θα είναι: 

• Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας: Ροµά ηλικίας 20-39 ετών. 

• ∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων: 

1. Ατοµικές επιχειρήσεις: Ροµά ηλικίας 20-44 ετών  

2. Εταιρικά σχήµατα επιχειρήσεων: Ροµά ηλικίας 20-44 ετών και άνεργοι  

    άλλων οµάδων 

 

Ενδεικτικός αριθµός ατόµων για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων 

εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι: 

• 20 Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες 

• 10 Νέες Θέσεις Εργασίας 
 

Πρόκειται για δράση κρατικών ενισχύσεων, η οποία θα υλοποιηθεί µέσω Ενδιάµεσου 

Φορέα (ΟΑΕ∆).  

Η αξιολόγηση της πρότασης θα είναι άµεση.  

Ο ∆ικαιούχος θα υλοποιήσει την πράξη µε ίδια µέσα.  

Η διάρκεια υλοποίησης της δράσης θα είναι 18 µήνες. 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της ∆ράσης ανέρχεται στο ποσό των 566.000 €. 

Ειδικότερα: 

• Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας: 216.000 €  

Το κόστος αφορά στην κάλυψη 10 ΝΘΕ, 20-39 ετών, µε ενδεικτικό κόστος 

1.200€ για 18 µήνες 

• ∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων: 350.000 € (εκτίµηση 20 επιχειρήσεις) 

1. Ατοµικές επιχειρήσεις. Το κόστος αφορά στη επιδότηση Ροµά ηλικίας 20-44   

ετών µε 15.000€ για τη δηµιουργία κάθε νέας επιχείρησης. 

2. Εταιρικά σχήµατα επιχειρήσεων. Το κόστος αφορά στη επιδότηση του Ροµά 

ηλικίας 20-44 ετών µε 20.000€ για τη δηµιουργία κάθε νέας επιχείρησης δύο 

ατόµων, 25.000€ επιχείρησης τριών ατόµων κ.ο.κ.  

Τα εταιρικά σχήµατα επιχειρήσεων είναι σκόπιµο να απαρτίζονται από µικτό πληθυσµό 

συµπεριλαµβανοµένων και άλλων ανέργων. 
 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

 CΟ15 Μετανάστες, συµµετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, 

µειονότητες 

(συµπεριλαµβανοµένων 

περιθωριοποιηµένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ροµ) 

συµµετέχ

οντες 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  30  ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         566.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        566.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ)  283.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ)  283.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

 ΟΑΕ∆ 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούλιος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης  Ιούλιος 2015 

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2018 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίµηνο 2019 
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Θεµατικός στόχος 9 - Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση 

της φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια) 

Επενδυτική προτεραιότητα 9iii- Καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων και 

προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

Τ.09.1  

Ειδικοί στόχοι Βελτίωση της θέσης ανθρώπων που κινδυνεύουν από 

διακρίσεις, ιδίως των γυναικών καθώς και ατόµων µε 

µειωµένα προσόντα µε την αύξηση της 

απασχολησιµότητάς τους και την αντιµετώπιση 

προκαταλήψεων 

∆είκτες αποτελέσµατος Mειονεκτούντα άτοµα που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, που συµµετέχουν σε εκπαίδευση/ 

κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, συµπερ/µένης της αυτοαπασχόλησης, 

αµέσως µετά τη λήξη της συµµετοχής τους 

 

 

∆ράση 9iii.1.1.1 ∆ράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόµων που κινδυνεύουν από 

διακρίσεις - Συµβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 
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 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

  

Η δράση αφορά στη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Ρόδου και των  Συµβουλευτικών 

Κέντρων στη Σύρο, Ρόδο και Κω, αρχικά για τρία έτη (1/1/2016 – 31/12/2018) και µετά 

από παράταση για δύο έτη ακόµη (έως 31/12/2020).  
 

Η διετής παράταση κρίνεται σκόπιµη προκειµένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για 

την ολοκληρωµένη εφαρµογή του νέου αναβαθµισµένου πλαισίου λειτουργίας, αλλά 

επίσης  λόγω των αυξηµένων και συνεχιζόµενων αναγκών υποστήριξης των γυναικών 

προσφύγων θυµάτων βίας, ως συνέπεια της προσφυγικής κρίσης. Η αύξηση του π/υ της 

δράσης λόγω της διετούς παράτασης βασίζεται σε γραµµική αύξηση µε βάση τα στοιχεία 

της υλοποίησης των τριών πρώτων ετών λειτουργίας των δοµών. 

 

Αναλυτικότερα :  

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Ρόδου παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των γυναικών θυµάτων 

βίας και των παιδιών τους. 

 

Η λειτουργία του Ξενώνα απαιτεί την απασχόληση τουλάχιστον πέντε (5) στελεχών, τα 

προσόντα των οποίων περιλαµβάνουν τις ακόλουθες ειδικότητες: 

• ∆ιοικητικό στέλεχος – διαχειριστής/ίστρια (κατά προτίµηση µε ειδίκευση στην 

κοινωνική διοίκηση). 

• Ψυχολόγο µε εµπειρία / εξειδίκευση σε θέµατα βίας ή µε επιµόρφωση σε θέµατα  

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συµβουλευτικής γυναικών / γυναικών θυµάτων 

βίας. 

• Κοινωνική/ό Λειτουργό µε εµπειρία/ εξειδίκευση σε θέµατα βίας ή/και  

ψυχοκοινωνικής στήριξης ή συµβουλευτικής γυναικών / γυναικών θυµάτων βίας, ή µε 

επιµόρφωση σε θέµατα υποστήριξης ή/και συµβουλευτικής γυναικών θυµάτων βίας. 

• Ψυχολόγο µε ειδίκευση ή/και εµπειρία στην Παιδοψυχολογία ή παιδαγωγό. 

• Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό.  

 

Επιπρόσθετα, κάθε Ξενώνας θα πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίζει τη φύλαξη του 

χώρου σε 24ωρη βάση. 

 

Τα Συµβουλευτικά κέντρα ενδεικτικά παρέχουν  

• Υπηρεσίες ενηµέρωσης και εξειδικευµένης πληροφόρησης. 

• Υπηρεσίες νοµικής συµβουλευτικής και πληροφόρησης για τα δικαιώµατα των 

θυµάτων  κλπ. 

• Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης.  

• Υπηρεσίες συµβουλευτικής για κοινωνική/εργασιακή ένταξη και σύνδεση µε τους 

φορείς προώθησης στην απασχόληση, µε σκοπό την εργασιακή επανένταξη µέσω 

οργανώσεων του κοινωνικού τοµέα της εργασίας π.χ. Αγροτική Οικονοµία, 

Τουρισµός, Νέα Τεχνολογία, Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα κλπ. σε διευρυµένο 

πληθυσµό ωφελούµενων, περιλαµβάνοντας όχι µόνο γυναίκες θύµατα όλων των 
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µορφών βίας, αλλά και γυναίκες που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και 

υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.  

• Υπηρεσίες παραποµπής ή συνοδείας (όταν απαιτείται) των θυµάτων. 

- Στην ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη 

και καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών 

- ∆ράσεις πρόληψης και ενηµέρωσης για την εξάλειψη της έµφυλης βίας κατά των 

γυναικών και  ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας   

- Παροχή, σε συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλλόγους, νοµικών υπηρεσιών 

(legal aid) σε γυναίκες – θύµατα βίας 

 

 ∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

 T3413 Αριθµός ενεργειών για την 

πρόληψη και την 

καταπολέµηση της βίας µε 

θύµατα γυναίκες 

Αριθµός 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  4 ΟΧΙ ΟΧΙ 

05502 Αριθµός 

υποστηριζόµενων 

δοµών 
Αριθµός 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  5 NAI ΟΧΙ 

05503 Αριθµός 

επωφελούµενων 

των 

υποστηριζόµενων 

δοµών 

Αριθµός Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες  650 650 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        2.100.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       2.100.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.050.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.050.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

ΟΤΑ και φορείς τους, Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων και Αστικές Μη 

Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ). 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούλιος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης  Ιούλιος 2015 

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση  
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δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄Τρίµηνο 2015 

 

∆ράση 9iii.1.1.2 ∆ράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόµων που κινδυνεύουν από 

διακρίσεις - Εξειδικευµένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη µαθητών µε 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1,  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην εξειδικευµένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη µαθητών στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα και τη διαρκή υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των 

µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η δράση η οποία εκτός των 

άλλων συµπεριλαµβάνει την υποστήριξη των µε αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης µαθητών 
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λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π. που φοιτούν σε σχολικές µονάδες καθώς και των 

µαθητών που χρήζουν συνεχούς υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο 

σχολικό περιβάλλον. Στόχος της πράξης είναι η ενσωµάτωση και η εξασφάλιση της 

προσβασιµότητας όλων των µαθητών µε αποτέλεσµα την αντιµετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισµού, την αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης  

του σχολείου. 

Στο πλαίσιο αυτό προσλαµβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για 

την εξυπηρέτηση των µαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για τους µαθητές που χρήζουν σχετικής υποστήριξης.  

  

Το χρονοδιάγραµµα της δράσης παρατείνεται για τρία χρόνια (Αύγουστος 2015 - 

∆εκέµβριος 2021). Ο π/υ της δράσης υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία υλοποίησης των 

πρώτων τριών σχολικών ετών και τις εκτιµήσεις της ∆/νσης Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ. 

 

 

 

 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

11501 Αριθµός σχολικών 

µονάδων που 

επωφελούνται από 

εκπαιδευτικές παρεµβάσεις 

Αριθµός    34   

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας /  

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        935.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       935.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 467.500 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 467.500 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

ΕΥΕ Εκπαιδευτικών ∆ράσεων / Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ ΥΠΟΠΑΙΘ  

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούλιος 2015 
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Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης  Ιούλιος 2015 

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ τρίµηνο 2017 

 

∆ράση 9iii.1.1.3 ∆ράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόµων που κινδυνεύουν από 

διακρίσεις – Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους µε νοητική 

υστέρηση ή /και αναπηρία 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1,  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της απασχολησιµότητας ατόµων ευπαθών και λοιπών 

οµάδων του πληθυσµού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισµό και έχουν την ευθύνη φροντίδας τέκνων, µε στόχο την εναρµόνιση της 
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οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή, µέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης 

οικογενειών σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά.  

  

Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν κατά κύριο λόγο άτοµα που έχουν τη φροντίδα 

ανήλικων τέκνων (κυρίως γυναίκες) µε χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα κάτω του ορίου 

της φτώχειας που επιδιώκουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, τη διατήρηση και τη 

βελτίωση των όρων απασχόλησης τους. 

 

Η δράση αφορά τη διάθεση προς µητέρες (και πατέρες που έχουν την επιµέλεια), θέσεων 

παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών µε αναπηρία στις ακόλουθες 

κατηγορίες δοµών (δηµόσιες και ιδιωτικές):  

• Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ολοκληρωµένης Φροντίδας για προνήπια µε αναπηρία και  

• Κέντρα  ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ.∆.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).  

 

Συµβάλλει στο στόχο του ΠΕΠ για ισότιµη πρόσβαση των ευπαθών οµάδων σε ποιοτικές 

κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσµευση των ωφελούµενων γονέων από 

τα εξαρτώµενα τέκνα τους µε αναπηρία. Επίσης, συµβάλλει στην αύξηση της 

απασχόλησης και την διατήρηση των ωφελούµενων γυναικών σε θέσεις εργασίας. 

Η δράση θα υλοποιηθεί µε ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, βάσει της υπ. αριθµ. 

5.18522/οικ.3.512/2015 (ΦΕΚ 1376/Β/3.7.2015) ΚΥΑ όπως ισχύει κάθε φορά. 

  

Βασικοί ωφελούµενοι (οµάδες –στόχος) είναι άτοµα µε χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα 

κάτω του ορίου της φτώχειας και φέρουν τη φροντίδα ανήλικων τέκνων και ενδεικτικά: 

• Αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, αρχηγοί οικογενειών χωρίς εργαζόµενα µέλη 

ή µε αυξηµένο αριθµό ανέργων µεταξύ των µελών τους µε χαµηλό οικογενειακό 

εισόδηµα, 

• Οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός που δυνητικά θα µπορούσε να επανενταχθεί 

στην αγορά εργασίας, µακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι µε χαµηλά εισοδήµατα 

(κυρίως γυναίκες) 

• Άτοµα (κυρίως γυναίκες) µε επισφαλή θέση εργασίας ή/και αυξηµένες 

οικογενειακές υποχρεώσεις που επιθυµούν να διατηρήσουν ή να ενισχύουν την 

απασχολησιµότητά τους, τα οποία εργάζονται ως µισθωτοί στον ιδιωτικό τοµέα, 

αυτοαπασχολούµενοι (περιλαµβανοµένων αυτών που απασχολούνται στον 

πρωτογενή τοµέα) µε χαµηλά εισοδήµατα. 

 

Για τις δράσεις Εναρµόνισης Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής θα διατεθούν κατά 

την προγραµµατική περίοδο 2014-2020  450 εκ. ΚΣ, εκ των οποίων 254,1 εκ ΚΣ από τα 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Τα Π.Ε.Π. θα εστιάσουν σε άτοµα κάτω του 

ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόµενες), ενώ το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» θα εστιάσει την ενίσχυση του κυρίως σε 

άτοµα µε χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόµενα µε 

επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργα». 

 

Από την κατανοµή των πόρων της δράσης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, προκύπτει ότι 

από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για την περίοδο 2015-2022 αντιστοιχούν συνολικά 

πόροι ύψους 1,6 εκ. €. 
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∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

10501 Άτοµα που 

αποδεσµεύονται από 

τη φροντίδα 

εξαρτώµενων ατόµων 

Συµµετέ- 

χοντες 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

4 162 166 NAI ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.655.357 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       1.655.357 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ)        827.678,50 

           Εθνική Συµµετοχή (δ)        827.678,50 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

ΕΕΤΑΑ. 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούλιος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης  Ιούλιος 2015 

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης    Ιούλιος 2018 

 

 

∆ράση 9iii.1.1.4 ∆ράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόµων που κινδυνεύουν από 

διακρίσεις – Κέντρα ∆ιηµέρευσης – Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 
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 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Τα Κέντρα ∆ιηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία παρέχουν 

υπηρεσίες φροντίδας σε άτοµα µε κινητικές αναπηρίες, µε αισθητηριακές αναπηρίες, µε 

νοητική υστέρηση, µε πολλαπλές αναπηρίες ή µε διαφορετικού είδους αναπηρία. 

Πρόκειται για συνέχιση της δράσης που συγχρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΑΝΑ∆ την 

προηγούµενη περίοδο. 

 

Η πράξη αφορά τη χρηµατοδότηση των δικαιούχων για τη λειτουργία των παρακάτω 

δοµών: 

α) Κέντρα ∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας Φροντίδας για Άτοµα µε Αναπηρίες, νοµικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν νοµίµως αδειοδοτηθεί και πληρούν τους όρους, 

τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, που ορίζονται στο Π.∆. 395/1993 καθώς και στο 

κεφάλαιο Γ της υπ’ αριθµ. Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης της Υφυπουργού Υγείας 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

β) Λοιπά Κέντρα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν νοµίµως αδειοδοτηθεί 

για την παροχή υπηρεσιών συναφών προς τα Κέντρα ∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας 

Φροντίδας.  

 

Στόχοι της πράξης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων µε αναπηρία που 

χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη 

φαινοµένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισµού. 
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Η πράξη σχεδιάστηκε να χρηµατοδοτηθεί αρχικά για 3 έτη και στη συνέχεια έχοντας 

υπόψη   τις ανάγκες και την λειτουργία των Κέντρων ∆ιηµέρευσης – Ηµερήσιας 

Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία (Κ∆ΗΦ) ανά την επικράτεια αποφασίστηκε να δοθεί 

τριετής παράταση µε αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισµού. 
 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων 

δομών  

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  1   

05503 Αριθμός επωφελουμένων 

των υποστηριζόμενων 

δομών 

 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  20   

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.152.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       1.152.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 576.000  

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 576.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

 

∆υνητικοί δικαιούχοι 
ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ενώσεις γονέων ατόµων µε Αναπηρία, κλπ) 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούλιος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης  Ιούλιος 2015 

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Απρίλιος 2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄Τρίµηνο 2016 

 

Θεµατικός στόχος 9 - Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση 

της φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια) 
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Επενδυτική προτεραιότητα 9iv- 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.09.1,  

Ειδικοί στόχοι Αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κοινωνικο-

οικονοµικής κρίσης στην υγεία του πληθυσµού της 

περιφέρειας και ειδικά των Ευπαθών Κοινωνικών 

Οµάδων 

∆είκτες αποτελέσµατος Mειονεκτούντα άτοµα που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, που συµµετέχουν σε εκπαίδευση/ 

κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν 

θέση απασχόλησης, συµπερ/µένης της αυτοαπασχόλησης, 

αµέσως µετά τη λήξη της συµµετοχής τους 

 

 

∆ράση 9iv.1.1.1 ∆ράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας από 

Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)  
 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 
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Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Στόχος της δράσης είναι η δωρεάν και καθολική υγειονοµική κάλυψη του πληθυσµού, η 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ανάλογα µε τις ανάγκες του πληθυσµού µε 

εξωστρεφή λειτουργία των δοµών της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), η 

ολιστική ανθρωποκεντρική προσέγγιση και η έµφαση στην πρόληψη των νόσων και στην 

αγωγή και προαγωγή της υγείας της κοινότητας.  

 

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας µέσω της δηµιουργίας 

Τοπικών Οµάδων Υγείας (ΤΟΜΥ). Η ΤΟΜΥ συγκροτείται ώστε να παρέχει υπηρεσίες 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) (πρόληψη, προαγωγή και αγωγή υγείας, 

διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση) σε άτοµα, οικογένειες και στην κοινότητα και 

είναι το βασικό κύτταρο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ). Οι ΤΟΜΥ έχουν την 

ευθύνη  - µε την εποπτεία της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) – για την 

παροχή καθολικής, προσβάσιµης, κατάλληλης, αποτελεσµατικής, αποδοτικής και 

ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας υψηλής ποιότητας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται 

αφορούν: 

• Συστηµατική παρακολούθηση της υγείας του συνολικού πληθυσµού ευθύνης 

• Κλινική αντιµετώπιση – διαχείριση περιστατικών (επειγόντων, εκτάκτων, 

χρόνιων προβληµάτων υγείας, ψυχικής υγείας σε διασύνδεση µε τις αντίστοιχες 

δοµές, αναπτυξιακών διαταραχών) 

• Κοινωνική φροντίδα 

• Φροντίδα κατ’ οίκον 

• Εκτίµηση και διαχείριση κινδύνου νοσηµάτων και καταστάσεων υψηλού 

επιπολασµού 

• Φυσική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη 

• Αγωγή υγείας 

• Υγεία µητέρας και παιδιού (νεογνική, παιδική και εφηβική υγεία) 

• Πληθυσµός και κοινότητα 

• Εκτίµηση των αναγκών υγείας και κοινότητας 

• Σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων (πρόληψης νοσηµάτων, προαγωγής της 

υγείας) 

 

Στο σύνολο των επτά ΥΠΕ και µε Χωροθέτηση και στις 13 Περιφέρειες της χώρας 

σχεδιάστηκε να συγκροτηθούν και θα λειτουργήσουν έως 239 ΤΟΜΥ. Με την απόφαση 

συγκρότησης κάθε ΤΟΜΥ καθορίζεται η περιοχή ευθύνης της, ο πληθυσµός της οποίας 

κυµαίνεται από 10.000 έως 12.000 κατοίκους. Σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως σε περιοχές 

µε πληθυσµιακές, ηλικιακές, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (π.χ νησιά, ορεινές και 

αποµονωµένες περιοχές), ο πληθυσµός ευθύνης των ΤΟΜΥ µπορεί, δυνάµει απόφασης 

της αρµόδιας ∆ΥΠΕ, να είναι µεγαλύτερος ή µικρότερος. 
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Οι ΤΟΜΥ θα λειτουργούν µε ανθρώπινο δυναµικό πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης έως δώδεκα (12) ατόµων. Στελεχώνονται από επαγγελµατίες υγείας και 

λοιπό προσωπικό, µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ως 

ορίζεται στο άρθρο 106 του Ν.4461/2017)  

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα λειτουργήσουν 8 ΤΟΜΥ (3 στη Ρόδο, 2 στην Κω 

και από 1 σε Κάλυµνο, Νάξο και Σύρο)  

 

Επιλέξιµες δαπάνες της δράσης είναι: 

Α. Άµεσες δαπάνες προσωπικού (µισθοδοσία). Το µέγιστο κόστος µισθοδοσίας ανά έτος 

για κάθε ΤΟΜΥ δεν θα ξεπερνά το ποσό των 291.858 €, το οποίο αφορά 12 άτοµα. 

Β. Λοιπές δαπάνες, οι οποίες, ενδεικτικά, περιλαµβάνουν: 

� κόστος δράσεων πρόληψης µε παρεµβάσεις της διεπιστηµονικής µονάδας στο 

σύνολο του πληθυσµού ευθύνης ή σε µέρος αυτού 

� δαπάνες ενοικίου 

� κόστος µετακινήσεων προσωπικού 

� µικροπροµήθειες και αναλώσιµα αναγκαία για τη λειτουργία 

� πληρωµές έναντι τρίτων 

� κόστος υποστήριξης λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων 

� κόστος δράσεων δηµοσιότητας και επικοινωνίας 

� πρόσθετη επιβάρυνση από ΟΚΩ 

� πρόσθετα διοικητικά έξοδα 

Η αποζηµίωση των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού θα γίνεται βάσει 

παραστατικών όπως προβλέπεται στη µε αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 

(ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση. 

Η κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών (έµµεσων και άµεσων πλην των αµοιβών του 

προσωπικού) της πράξης θα γίνεται βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 15% επί των 

επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο θεσµικό 

πλαίσιο για τις επιλογές απλουστευµένου κόστους. 

 

Βάσει των παραπάνω, το µέγιστο κόστος ανά δοµή ετησίως διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Πράξη Προσωπικό Άµεση ∆απάνη 

Προσωπικού (max) 

Λοιπές δαπάνες 

(15%) 

Συνολικός Π/Υ 

ανά έτος 

ΤΟΜΥ 12 άτοµα 291.858 43.778 335.636 
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∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

11202 Αριθμός ατόμων που πλήττονται 

από τη φτώχεια και ωφελούνται 

από τις υπηρεσίες των Τoπικών 

Ομάδων Υγείας (TOMY) 

αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   28.560 ΟΧΙ ΟΧΙ 

11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας 

(TOMY) που λειτουργούν αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  8 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        8.055.282 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       8.055.282 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 4.027.641  

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 4.027.641 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

2 Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων και Επιτελική ∆οµή Υπ. Υγείας 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄Τρίµηνο 2018 
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∆ράση 9iv.1.1.2 ∆ράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα 
 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Οι δράσεις αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα σύµφωνα 

µε τον Ν. 2716/1999. Σύµφωνα µε την Εθνική Στρατηγική Υγείας για την Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου προτείνονται: 

Εισαγωγή καινοτόµων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθµια φροντίδα 

υγείας (πρόληψη - προαγωγή) 

• Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας και 

ενίσχυση κινητών µονάδων µε παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες. 

Οι υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας του άρθρου 6 

του Ν. 2716/1999 παρέχονται από τις τοµεοποιηµένες µονάδες Ψ.Υ. σε παιδιά, εφήβους 

και ενήλικες µε ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συµπεριφοράς ή διαταραχές αυτιστικού 

τύπου για την πρόληψη την έγκαιρη παρέµβαση την αποφυγή της κρίσης ή της 

υποτροπής της νόσου και την διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας. 
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Στόχος των υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας είναι η αποφυγή του εγκλεισµού, η µη 

αποµάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, η στήριξη της οικογένειας του ασθενούς, 

η καταπολέµηση του στίγµατος κ.λ.π. 

Οι προϋποθέσεις και η λειτουργία της πράξης ορίζονται αναλυτικά στο ΦΕΚ τ. Β’ 

664/31-5-2001. 

Η θεραπευτική οµάδα θα είναι µέρος της υπάρχουσας δοµής µονάδας ψυχικής υγείας 

(συνήθως κέντρου ψυχικής υγείας, κινητής µονάδας κ.λ.π.), η οποία θα συµπληρωθεί 

κατάλληλα µε προσωπικό (έως και 4 άτοµα) και εξοπλισµό ώστε να παρέχει τις 

περιγραφόµενες υπηρεσίες της ΥΑ.  

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προβλέπεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κατ’ 

οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε 4 τουλάχιστον υπάρχουσες 

δοµές ψυχικής υγείας και η ενίσχυση 4 κινητών µονάδων µε παιδοψυχιατρικές 

υπηρεσίες. 

 

Επιλέξιµες δαπάνες των παραπάνω δράσεων είναι: 

Α. άµεσες δαπάνες προσωπικού (µισθοδοσία). 

Β. λοιπές δαπάνες, οι οποίες, ενδεικτικά, περιλαµβάνουν: 

� κόστος δράσεων παρέµβασης της διεπιστηµονικής µονάδας στην περιοχή ευθύνης 

της 

� δαπάνες ενοικίου 

� κόστος µετακινήσεων προσωπικού 

� µικροπροµήθειες και αναλώσιµα αναγκαία για τη λειτουργία 

� κόστος υποστήριξης λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων  

� κόστος δράσεων δηµοσιότητας και επικοινωνίας 

� πρόσθετη επιβάρυνση από ΟΚΩ 

� πρόσθετα διοικητικά έξοδα. 

Η αποζηµίωση των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού θα γίνεται βάσει 

παραστατικών όπως προβλέπεται από την ΥΠΑΣΥ∆/ΦΕΚ3521/Β/01.11.2016.  

Η κάλυψη των υπολοίπων επιλέξιµων δαπανών (έµµεσων και άµεσων πλην των αµοιβών 

προσωπικού) της πράξης θα γίνεται βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 15% επί των 

επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο θεσµικό 

πλαίσιο για τις επιλογές απλουστευµένου κόστους. 

 

Βάσει των παραπάνω, το µέγιστο κόστος ανά δράση για 18 µήνες διαµορφώνεται 

ενδεικτικά ως εξής:  

• Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας, 325.000 €    

• Ενίσχυση κινητών µονάδων µε παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, 260.000 € 
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∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

11204 Αριθμός ατόμων που 

ωφελούνται από 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  300  ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         585.000  

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        585.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ)   292.500 

           Εθνική Συµµετοχή (δ)  292.500 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι: Εποπτευόµενοι φορείς ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ από το Υπουργείο Υγείας  

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄Τρίµηνο 2018 
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∆ράση 9iv.1.1.3 ∆ράσεις για την καταπολέµηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα 
 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες παρέµβασης: την 

πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, δίνοντας παράλληλα έµφαση στη 

µείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών αλλά και στην αντιµετώπιση 

των επιµέρους προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα άτοµα.   

Όλες οι νέες υπηρεσίες θα λειτουργούν σε δίκτυο µε τις υφιστάµενες δοµές κατά των 

εξαρτήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και µε τις υπόλοιπες δοµές υγείας/ 

κοινωνικής φροντίδας (Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 

Κοινωνικές Υπηρεσίες ∆ήµων, Κοινωνικά Ιατρεία κ.α). 

Σύµφωνα µε την Εθνική Στρατηγική Υγείας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

προτείνονται υπηρεσίες θεραπείας ως εξής: 

 

• Πολυδύναµο Κέντρο 
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Τα Πολυδύναµα Κέντρα (ΠΚ) έχουν ως στόχο να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθµιας 

υποστήριξης και βραχείας παρέµβασης σε όλες τις επιµέρους οµάδες εξαρτηµένων 

ατόµων ανάλογα µε τις ανάγκες τους (εξαρτηµένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί 

χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτοµα µε διπλή διάγνωση κ.α.) και να παραπέµπουν σε πιο 

εξειδικευµένες δοµές (προγράµµατα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, µονάδες 

ψυχικής υγείας, µονάδες αποτοξίνωσης κ.λ.π.), εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 

Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολείται στις εν λόγω δράσεις αποτελείται από 

4-8 µέλη προσωπικού από ειδικότητες που γενικά απασχολούνται στον κλάδο των 

εξαρτήσεων, όπως ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α. 

 

• Κινητή µονάδα 

Οι Κινητές Μονάδες (ΚΜ) για παρέµβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού θα 

απευθύνονται στον πληθυσµό των ατόµων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή 

αντιµετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συµπεριφορές και διαµένουν σε περιοχές εκτός 

αστικού ιστού ή σε περιοχές µε έλλειψη υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων. Βασική 

στόχευση των υπηρεσιών θα αποτελούν η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόµων σε 

πρωτοβάθµιες υπηρεσίες αντιµετώπισης των εξαρτήσεων και η παραποµπή σε πιο 

εξειδικευµένες υπηρεσίες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.  

Οι ΚΜ θα συνεργάζονται και µε υπηρεσίες που εµπλέκονται στην συνολικότερη 

αντιµετώπιση του προβλήµατος της εξάρτησης, όπως υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης, 

δικαστικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήµατα κ.α. Θα έχουν την έδρα τους σε 

περιοχές που παράλληλα αναπτύσσονται Πολυδύναµα Κέντρα (ΠΚ) ή εδρεύουν 

σταθερές δοµές των δικαιούχων και θα λειτουργούν συµπληρωµατικά ως προς τις 

υπηρεσίες αυτές.  

Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολείται στις εν λόγω δράσεις αποτελείται από 

12 µέλη προσωπικού από ειδικότητες που γενικά απασχολούνται στον κλάδο των 

εξαρτήσεων, όπως ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α. 

 

• Προγράµµατα υπηρεσιών πρόληψης 

Οι δράσεις αυτές αφορούν στην ενίσχυση και τον εµπλουτισµό των παρεµβάσεων 

πρόληψης των εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές 

συµπεριφορές σε εθνικό επίπεδο, µε προγράµµατα καθολικής και επικεντρωµένης 

πρόληψης που απευθύνονται σε γενικό πληθυσµό και ειδικές οµάδες (άνεργοι, 

µετανάστες, άποροι και κοινωνικά περιθωριοποιηµένοι, µονογονεϊκές οικογένειες, άτοµα 

µε σοβαρά προβλήµατα υγείας κ.α.) ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές 

ανάγκες. 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες πρόληψης µπορούν να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο και στη 

διασύνδεση των δοµών κατά των εξαρτήσεων µε αυτές της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ), ιδιαίτερα µε την ευαισθητοποίηση του υγειονοµικού προσωπικού ώστε 

να αναγνωρίζει, να παρέχει πρωτοβάθµιες υπηρεσίες και να διασυνδέει τον πληθυσµό 

στόχο µε εξειδικευµένες δοµές.  

Οι παρεµβάσεις πρόληψης θα περιγραφούν αναλυτικά από τον δικαιούχο φορέα ανάλογα 

µε τις ιδιαίτερες ανάγκες σε τοπικό επίπεδο και ενδεικτικά θα περιλαµβάνουν δράσεις: 

� Πρόληψης νέων µορφών εξάρτησης, 

� Έγκαιρης Παρέµβασης στο Φοιτητικό Πληθυσµό, σε συνεργασία µε τους 

Συµβουλευτικούς Σταθµούς των Πανεπιστηµίων  

� Οργάνωση δικτύου έγκαιρης παρέµβασης στη σχολική κοινότητα. 
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Επιλέξιµες δαπάνες των παραπάνω δράσεων είναι: 

Α. άµεσες δαπάνες προσωπικού (µισθοδοσία). 

Β. λοιπές δαπάνες, οι οποίες, ενδεικτικά, περιλαµβάνουν: 

� κόστος δράσεων παρέµβασης της διεπιστηµονικής µονάδας στην περιοχή ευθύνης 

της 

� δαπάνες ενοικίου 

� κόστος µετακινήσεων προσωπικού 

� µικροπροµήθειες και αναλώσιµα αναγκαία για τη λειτουργία 

� πληρωµές έναντι τρίτων  

� κόστος υποστήριξης λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων  

� κόστος δράσεων δηµοσιότητας και επικοινωνίας 

� πρόσθετη επιβάρυνση από ΟΚΩ 

� πρόσθετα διοικητικά έξοδα. 

Η αποζηµίωση των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού θα γίνεται βάσει 

παραστατικών όπως προβλέπεται από την ΥΠΑΣΥ∆/ΦΕΚ3521/Β/01.11.2016.  

Η κάλυψη των υπολοίπων επιλέξιµων δαπανών (έµµεσων και άµεσων πλην των αµοιβών 

προσωπικού) της πράξης θα γίνεται βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστού 15% επί των 

επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο θεσµικό 

πλαίσιο για τις επιλογές απλουστευµένου κόστους. 

∆ιάρκεια δράσεων 24 µήνες 

Βάσει των παραπάνω, το µέγιστο κόστος ανά δοµή έχει ενδεικτικά ως εξής: 

 

Πράξη Προσωπικό Μισθοδοσία Συνολικός Π/Υ 

Πολυδύναµο κέντρο 4-8 άτοµα 253.218 291.200 

Κινητή µονάδα 4-8 άτοµα 253.218 291.200 

Προγράµµατα 

υπηρεσιών πρόληψης 

  300.000 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

11205 Αριθμός ατόμων που 

ωφελούνται από 

υπηρεσίες υγείας για 

εξαρτήσεις 

αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  50 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  
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 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)         882.400 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        882.400 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ)  441.200 

           Εθνική Συµµετοχή (δ)  441.200  

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι: Εποπτευόµενοι φορείς ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ από το Υπουργείο Υγείας, 

ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄Τρίµηνο 2018 
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∆ράση 9iv.1.2.1 ∆ράσεις Βελτίωσης των παρεχοµένων κοινωνικών υπηρεσιών – 

Κέντρα Κοινότητας 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

  

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δοµές για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των 

πολιτών µε όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην 

περιοχή παρέµβασης. Ο στόχος των συγκεκριµένων δοµών είναι να συγκεντρώσουν ένα 

ευρύ φάσµα κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να 

επιτευχτεί η ολιστική παρέµβαση σε πολλές ευπαθείς οµάδες πληθυσµού. 

 

Τα Κέντρα Κοινότητας προσφέρουν ένα µεγάλο εύρος υπηρεσιών για την προώθηση 

στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη που µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

εξής:  

α) Πύλη Εισόδου για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά µε τα προγράµµατα 

πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης που υλοποιούνται σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και την υποστήριξή τους για να ενταχθούν σε αυτά. 
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β) ∆ιασύνδεση µε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και άλλες  

κοινωνικές υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια της περιοχής παρέµβασής τους. Κεντρικό 

ρόλο έχει η δικτύωση µε τις υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ για τη διασφάλιση της άµεσης 

παραποµπής των ωφελουµένων ατόµων, αλλά και την πρόσβαση στην πληροφόρηση 

για προγράµµατα και δράσεις προώθησης στην απασχόληση τα οποία είναι ενεργά ή 

προγραµµατίζεται να ενεργοποιηθούν. 

γ) Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών όπως παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης, παροχή 

συµβουλευτικής αγωγής σε θέµατα νοµικού χαρακτήρα, ανάπτυξη ∆ικτύου 

Εθελοντισµού, ανάπτυξη δράσεων δηµιουργικής απασχόλησης και µαθησιακής 

στήριξης, διοργάνωση εκδηλώσεων µε επιµορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό 

περιεχόµενο, µεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, 

προγράµµατα για τη δηµιουργία ευκαιριών για νέους κ.α.   

 

Mέσω των προαναφερόµενων (α –γ) υπηρεσιών, τα Κέντρα Κοινότητας συµβάλλουν 

στην επίτευξη και των τριών πυλώνων του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος και  της 

στόχευσης του Θ.Σ. 9 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Παράλληλα, συµβάλλουν 

στον στόχο του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασµού για την διασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής, την προώθηση της ένταξης ευπαθών και ευάλωτων οµάδων, την 

άρση εµποδίων πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και την 

ενεργοποίηση για πρόσβαση στην απασχόληση. 

 

Ωφελούµενοι των Κέντρων Κοινότητας θα είναι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή 

παρέµβασης των «Κέντρων Κοινότητας» και συγκεκριµένα ωφελούµενοι του 

Προγράµµατος «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα», άτοµα και οικογένειες που διαβιούν 

σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις 

αποκλεισµού, ευπαθείς οµάδες πληθυσµού κ.λπ.  

 

Σε εθνικό επίπεδο,  λαµβάνοντας υπόψη την πληθυσµιακή συγκέντρωση στα αστικά 

κέντρα και τις περιφερειακές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, προβλέπεται η δηµιουργία 

περίπου 200 µε 250 κέντρων.   

 

Σε περιφερειακό επίπεδο, η χωροθέτηση των Κέντρων Κοινότητας, γίνεται βάσει 

πληθυσµιακών δεδοµένων των οµάδων στόχου και λαµβάνοντας υπόψη όσα 

προβλέπονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, και κυρίως ο µικρός αριθµός κατοίκων αρκετών 

νησιών επιβάλλει επιλογές στο επίπεδο της χωροθέτησης όπως και της διεύρυνσης των 

παρεχόµενων υπηρεσιών συµπεριλαµβάνοντας και τη διανοµή βασικών αγαθών στις 

περισσότερες περιπτώσεις. Στόχος είναι η δηµιουργία επαρκούς αριθµού Κέντρων 

Κοινότητας για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσµού της Περιφέρειας σε όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερο εύρος, σε ότι αφορά τόσο τον πληθυσµό όσο και τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες. 

 

Με βάση τα παραπάνω προβλέπεται η δηµιουργία ενός Κέντρου Κοινότητας στην 
έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή, στα νησιά Άνδρο, Θήρα, Κάλυµνο, 

Κάρπαθο, Κέα, Κω, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σύρο και Τήνο και σε ∆ήµους 

άνω των 5.000 κατοίκων που δεν είναι έδρα Περιφερειακής Ενότητας δηλαδή στο ∆. 

Λέρου 

 
Τα Κέντρα Κοινότητα θα καλύπτουν τις ανάγκες και των κατοίκων των µικρότερων 

νησιών της οικείας περιφερειακής ενότητας.  
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Σε δύο περιπτώσεις, στην Κω και τη Ρόδο τα Κέντρα Κοινότητας σχεδιάζονται 

διευρυµένα, λόγω ύπαρξης κοινοτήτων ροµά, συµπεριλαµβάνοντας και παράρτηµα το 

οποίο θα εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών στη συγκεκριµένη οµάδα στόχο.  

 

Τα Κέντρα Κοινότητας επίσης µπορούν να διευρύνουν και να εξειδικεύσουν τις 

υπηρεσίες τους µέσω της πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού, µε στόχο την υποστήριξη 

των οικογενειών, που αντιµετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβληµα (κακοποίηση, δυσαρµονία 

σχέσεων γονέων-παιδιών, προβλήµατα προσαρµογής των παιδιών στο σχολικό 

περιβάλλον και τη µαθησιακή διαδικασία κ.λ.π.), συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην 

πρόληψη της ιδρυµατοποίησης και επιδρώντας θετικά στην αντιµετώπιση της 

υπογεννητικότητας (Κέντρα Στήριξης Οικογένειας –ΚΣΟΙ). Τέλος τα Κέντρα 

Κοινότητας µπορούν επίσης να παρέχουν υπηρεσίες παρακολούθησης του συστήµατος 

Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκληρωµένο σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας για Ηλικιωµένους) το 

οποίο θα συνδέει υπό ενιαίο διοικητικό εργαλείο και εποπτεία τις τρεις µορφές φροντίδας 

των ατόµων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας που υπάρχουν σήµερα (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

Βοήθεια στο Σπίτι), ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης συντονισµός ενεργειών και 

οικονοµίες κλίµακας. 

 

Η δράση σχεδιάστηκε αρχικά για 3 έτη και δόθηκε η δυνατότητα τριετούς παράτασης της 

χρηµατοδότησης µε αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισµού. 

  

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

CO22 Αριθμός έργων που 

αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες 

υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο 

αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  10   

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων 

δομών  

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  10   

05503 Αριθμός επωφελουμένων 

των υποστηριζόμενων 

δομών 

 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

     

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        5.540.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       5.540.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 2.770.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 2.770.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  
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∆υνητικοί δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α΄ βαθµού, ∆ηµοτικά ΝΠ∆∆, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ∆ήµων, λοιποί 

δηµοτικοί φορείς  

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούλιος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης  Ιούλιος 2015 

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Απρίλιος 2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄Τρίµηνο 2016 

 

∆ράση 9iv.1.2.2 ∆ράσεις Βελτίωσης των παρεχοµένων κοινωνικών υπηρεσιών – 

∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Παροχή Συσσιτίου,  

Κοινωνικά Φαρµακεία 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 



Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

 

 
152 

 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η πράξη ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών αφορά τη λειτουργία των παρακάτω δύο 

δοµών 

α) ∆οµή Σίτισης και βασικών αγαθών, και β) Κοινωνικό Φαρµακείο 

 

Η πρώτη περιλαµβάνει τη λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων και των 
∆οµών Παροχής Συσσιτίων.  

Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία είναι δοµές διανοµής τροφίµων, ειδών παντοπωλείου, ειδών 

ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, 

παιχνιδιών, cd, κλπ, σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούµενα άτοµα και οικογένειες 

που τα έχουν ανάγκη. 

Η ∆οµή Παροχής Συσσιτίων παρέχει γεύµατα, σε σταθερή και τακτική βάση, σε 

ωφελούµενα άτοµα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Οι δοµές Σίτισης και Βασικών 

Αγαθών επιδιώκεται να λειτουργήσουν σε συνέργεια µε το ΤΕΒΑ µε ελάχιστο αριθµό 

ωφελουµένων τα 100 νοικοκυριά ανά δοµή. 

Προβλέπεται η δηµιουργία δοµών σε δήµους µε πληθυσµό άνω των 20.000 κατοίκων, οι 

οποίες  θα  παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής γευµάτων. Στις 

περιπτώσεις µικρότερων δήµων, έχει προβλεφθεί η παροχή υπηρεσιών διανοµής βασικών 

αγαθών στο πλαίσιο των Κέντρων Κοινότητας. 

 

Η δεύτερη, αφορά στην εκ νέου συγχρηµατοδότηση των κοινωνικών φαρµακείων 

στα νησιά Άνδρο, Θήρα, Κάλυµνο, Κάρπαθο, Κέα, Κω, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, 

Πάρο, Ρόδο, Σύρο και Τήνο.  
Υποστηρίζεται η παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρµάκων, υγειονοµικού 

υλικού και παραφαρµακευτικών προϊόντων σε ωφελούµενα άτοµα που τα έχουν ανάγκη. 

Το σχετικό φαρµακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται µέσω συγκεκριµένων 

συνεργασιών µε φαρµακοβιοµηχανίες και τοπικούς φαρµακευτικούς συλλόγους, καθώς 

και από τη συµµετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. 

Η συγχρηµατοδότηση θα είναι για 3 έτη. 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

CO22 Αριθμός έργων που 

αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες 

υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο 

αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  8   

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων 

δομών  

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  8   
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05503 Αριθμός επωφελουμένων 

των υποστηριζόμενων 

δομών 

 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

     

Τ3411 Μειονεκτούντα άτοµα (δηλ. 

συµµετέχοντες που ζουν σε 

νοικοκυριά ανέργων Ή ζουν 

σε νοικοκυριά ανέργων µε 

συντηρούµενα τέκνα Ή που 

ζουν σε µονοπρόσωπα 

νοικοκυριά µε 

συντηρούµενα τέκνα Ή 

µετανάστες, άτοµα µε 

αλλοδαπής προέλευσης, 
µειονότητες 

Συµµετέ- 

χοντες 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 
  13.500 NAI ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.582.920 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       1.582.920 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 791.460  

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 791.460  

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

ΟΤΑ α΄ βαθµού, ∆ηµοτικά ΝΠ∆∆, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ∆ήµων ή ΜΚΟ 

(πιστοποιηµένες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2646/98) που συνάπτουν 

µνηµόνιο συνεργασίας µε τον ∆ήµο  

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούλιος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης  Ιούλιος 2015 

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Απρίλιος 2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄Τρίµηνο 2016 
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∆ράση 9iv.1.2.3 ∆ράσεις Βελτίωσης των παρεχοµένων κοινωνικών υπηρεσιών – 

Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων 
 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.09.1 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Τα ΚΗΦΗ παρέχουν υπηρεσίες ηµερήσιας φροντίδας σε ηλικιωµένα άτοµα µη δυνάµενα 

να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ). Η εν λόγω δράση 

είναι συνέχιση δράσης που συγχρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΑΝΑ∆ την προηγούµενη 

περίοδο στα νησιά Τήνο, Νάξο, Πάρο και Ρόδο. 

 

Η δράση σχεδιάστηκε αρχικά για 1 έτος, παρατάθηκε σε τρία έτη και δόθηκε η 

δυνατότητα νέας τριετούς παράτασης της χρηµατοδότησης µε αντίστοιχη αύξηση του 

προϋπολογισµού. 
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∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

CO22 Αριθμός έργων που αφορούν 

δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες 

υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  4   

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 

 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  4   

05503 Αριθμός επωφελουμένων των 

υποστηριζόμενων δομών  

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

     

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        3.160.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       3.160.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.580.000  

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.580.000  

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

∆ήµοι και ΝΠ∆∆ των ∆ήµων, ∆ηµοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ή ΝΠΙ∆ µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Ιούλιος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης  Ιούλιος 2015 

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Απρίλιος 2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄Τρίµηνο 2016 

.
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∆ράση 9iv.1.2.4.∆ράσεις για τη βελτίωση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών –

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4445/2016) 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες   

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Με το Ν. 4445/2016 προβλέπεται η σύσταση και η λειτουργία του Εθνικού Μηχανισµού 

Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης 

και Κοινωνικής Συνοχής. Ο Εθνικός Μηχανισµός σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, 

περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, τις ήδη υπάρχουσες ∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Μέριµνας των 

Περιφερειών και τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης που 

συστήνονται µε αυτόν το νόµο. Τα Παρατηρητήρια στοχεύουν: 

α. στην αποτελεσµατική παρακολούθηση και το συντονισµό των στόχων, οι οποίοι 

εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., 
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β. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέµατα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, 

πρόνοιας και αλληλεγγύης,  

γ. στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.Γ.Π.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού, 

δ. στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισµού. 

Tα ζητήµατα, που σχετίζονται µε την οργανωτική διάρθρωση και το προσωπικό των 

Παρατηρητηρίων, ρυθµίζονται µε τους Οργανισµούς των Περιφερειών, κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 241 του Ν. 3852/2010.  

Σε επίπεδο Περιφέρειας, το βασικό όργανο που θα συµµετέχει στον ΕΜ είναι η 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας. Αυτή η ∆ιεύθυνση, θα συνεργάζεται µε άλλες 

αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας, αλλά και υπηρεσίες των δήµων για τη χάραξη 

της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) καθώς και µε τον ΕΜ. 

Θα έχει συντονιστικό ρόλο στην εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

θεµάτων κοινωνικής πολιτικής µεταξύ των δήµων εντός των ορίων της Περιφέρειας. 

Συγκεκριµένα, θα συγκεντρώνει και θα διαχέει τις απαραίτητες και κατάλληλες 

πληροφορίες, θα δίνει κατευθύνσεις στους δήµους και θα παρέχει την αναγκαία 

τεχνογνωσία. 

Πέραν των µονίµων στελεχών της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου που θα επιφορτιστούν τις σχετικές λειτουργίες, εκτιµάται ότι απαιτείται: 

1. Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες µε κατάλληλα προσόντα, εξειδίκευση και 

σχετική επαγγελµατική εµπειρία. 

2. Προµήθεια υπηρεσιών όπως έρευνες και µελέτες που θα είναι απαραίτητες για τη 

συγκέντρωση στοιχείων και ενηµέρωση του Εθνικού Μηχανισµού. 

3. Προµήθεια εξοπλισµού (hardware και software), και διάφορες άλλες ενέργειες για την 

υποστήριξη της λειτουργία του Παρατηρητηρίου, όπως ενέργειες προβολής και 

δηµοσιότητας κ.α 
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∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

11201 Δημιουργία Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής 

Ένταξης 
αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        200.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       200.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 100.000  

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 100.000  

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέµβριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’Τρίµηνο 2018 
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Θεµατικός στόχος 9 - Επενδυτική Προτεραιότητα 9v 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση 

της φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια) 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v- Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και 

της επαγγελµατικής ενσωµάτωσης σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγυο οικονοµία 

ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

   

Ειδικοί στόχοι Ενίσχυση της απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών 

οµάδων µε την αξιοποίηση κοινωνικών επιχειρήσεων 

∆είκτες αποτελέσµατος Κοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος µετά τη λήξη της παρέµβασης 

 

∆ράση 9v.1.1.1. Επιχορήγηση Υφιστάµενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.) 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  Η πράξη θα υλοποιηθεί µε ΕΦ την Επιτελική 

∆οµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τοµέα 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονοµίας  

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες   
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Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση αφορά την επιχορήγηση Υφιστάµενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.).  

Η δράση στοχεύει: 

• Στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρηµάτων αυτοδιαχείρισης και 

της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. 

• Στη µείωση της ανεργίας. 

• Στην ενίσχυση της απασχόλησης µε τη δηµιουργία νέων θέσεων  εργασίας.  

• Στη βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας των υφιστάµενων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονοµίας. 

• Στην ενίσχυση της βιωσιµότητας και ανταγωνιστικότητας των υφιστάµενων 

φορέων Κ.ΑΛ.Ο.  

• Στη µεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δηµιουργούν. 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηµατικά σχέδια για υφιστάµενες 

επιχειρήσεις/φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. 

Ως υφιστάµενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο για τις ανάγκες της δράσης νοούνται οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο 

που είναι εγγεγραµµένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και παρουσιάζουν οικονοµική δραστηριότητα. 

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατόν να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας. 

Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 18 

µήνες. 

Η δράση θα υλοποιηθεί µέσω ΠΣΚΕ, βάσει του Κανονισµού (ΕΕ) 1407/2013, σχετικά µε 

την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis), όπως εκάστοτε ισχύει. 

H δράση θα υλοποιηθεί µέσω εκχώρησης αρµοδιοτήτων και πόρων στην Επιτελική ∆οµή 

ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

τοµέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονοµίας η οποία θα οριστεί Ενδιάµεσος Φορέας 

(ΕΦ) σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία ∆V_1:Ορισµός Ενδιάµεσου φορέα του Σ∆Ε και θα 

κάνει την επιλογή δικαιούχου. 

Η δράση, είναι συµπληρωµατική δράσης που θα υλοποιηθεί στις υπόλοιπες περιφέρειες 

της χώρας (εκτός Αττικής) µε πόρους του ΕΠΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ. 
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∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και νέων φορέων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας 

αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  30 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.500.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       1.500.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ)    750.000  

           Εθνική Συµµετοχή (δ)    750.000  

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Φορείς ΚΑΛΟ, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παρ.1 του Ν. 4430/2016 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο 

ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Νοέµβριος 2018 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2018 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’Τρίµηνο 2018 
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∆ράση 9v.1.1.2. Επιχορήγηση νέων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.) 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα ΕΚΤ 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  Η πράξη θα υλοποιηθεί µε ΕΦ  

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες   

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά σε υποστήριξη νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την έναρξη οικονοµικής  

δραστηριότητας και για τη δηµιουργία τουλάχιστον 1 θέσης εργασίας.  

Οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. συστήνονται και λειτουργούν µε βάση τα οριζόµενα στο 

Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α). Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηµατικά σχέδια 

νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. συνολικού προϋπολογισµού 10.000 έως 150.000 ευρώ. Το 

ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται ανάλογα µε το ύψος του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού. 

Στην κατηγορία νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας εµπίπτουν οι 

Φορείς Κ.ΑΛ.Ο., οι οποίοι έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την 01.01.2018 και µεταγενέστερα. 

Η υλοποίηση των επιχειρηµατικών σχεδίων ξεκινά από την ηµεροµηνία ένταξής τους και 

µπορεί να διαρκέσει έως και 18 µήνες. 

 H  δράση στοχεύει: 
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• Στη δηµιουργία παραγωγικών εγχειρηµάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής 

κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

• Στη µείωση της ανεργίας µέσω της χρηµατοδότησης νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. για 

τη δηµιουργία κοινωνικής επιχείρησης 

• Στην ενίσχυση της απασχόλησης µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στις 

δηµιουργούµενες επιχειρήσεις 

 

Η δράση υλοποιείται µε επιλογή ενδιάµεσου Φορέα µέσω του Πληροφοριακού 

Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.),  

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και νέων φορέων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας 

αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  53 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        2.500.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       2.500.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ)    1.250.000  

           Εθνική Συµµετοχή (δ)    1.250.000  

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Φορείς ΚΑΛΟ, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παρ.1 του Ν. 4430/2016 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο 

ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Νοέµβριος 2018 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2018 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’Τρίµηνο 2019 
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Άξονας Προτεραιότητας 5:  Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής 

Θεµατικοί στόχοι (ΘΣ) -Θ.Σ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση 

της βιώσιµης χρήσης των πόρων. 

-Θ.Σ. 7: Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση 

των εµποδίων σε βασικές υποδοµές δικτύων. 

-Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης. 

-Θ.Σ. 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 

Προϋπολογισµός (σε ∆∆) 25.000.000 

% Κοινοτικής συµµετοχής 50 %  

 

Αποθεµατικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριµένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάµεσοι στόχοι 

όπως προκύπτουν από το εγκεκριµένο ΕΠ: 

 

Πίνακας 2: Πλαίσιο επίδοσης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

 

Κωδικός ∆είκτη 

ή βασικού 

σταδίου 

υλοποίησης 

∆είκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

µέτρησης 

κατά 

περίπτωση 

Ορόσηµο για το 2018 

Άνδρες 
Γυναί

-κες 
Σύνολο 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

C035 Παιδική µέριµνα και 

εκπαίδευση: ∆υναµικότητα 

ενισχυόµενων υποδοµών 

παιδικής µέριµνας ή  

εκπαίδευσης 

Άτοµα   150 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιηµένων δαπανών Ευρώ   4.266.760 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

Κ206 Συµβάσεις που έχουν υπογραφεί για 

την υλοποίηση των έργων 
Αριθµός   2 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

Τ3404 Αριθµός χώρων που 

προστατεύονται και αναδεικνύονται 
Αριθµός   0 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

CO18 Πρόσθετος πληθυσµός που 

εξυπηρετείται από βελτιωµένη 

παροχή νερού 

Άτομα   700 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ∆Α προκειµένου να επιτευχθούν οι ενδιάµεσοι 

στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης είναι, µεταξύ 

άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

- Ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δοµές κλπ.) για τη 

συµβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήµων του 2018 και κατ’ επέκταση για 

την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης 
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- Κατάρτιση προσωπικού ∆Α και 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 6 - Επενδυτική Προτεραιότητα 6α 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

βιώσιµης χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6α- Επενδύσεις στον τοµέα των αποβλήτων, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 

κεκτηµένου της Ένωσης και να αντιµετωπιστούν οι 

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για 

επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

 T.06.2 

Ειδικοί στόχοι Βελτίωση της ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων µε 

βάση τον ΠΕΣ∆Α 

∆είκτες αποτελέσµατος Ποσοστό αστικών στέρεων απόβλητων που οδηγούνται 

σε ασφαλή διάθεση 

 

 

∆ράση 6.α.2.1: ∆ράσεις εφαρµογής Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕΣ∆Α) στα µικρά νησιά 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται  για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 
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εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες T.06.2 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

  Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαπιστώνονται αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης 

έργων για την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α), του 

Εθνικού Στρατηγικού Σχέδιου Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων, καθώς και του 

Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) και δεδοµένου του ότι οι 

προβλεπόµενες από τον ΠΕΣ∆Α παρεµβάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων δε δύναται 

να ενισχυθούν εξ΄ολοκλήρου από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ (όπως αρχικά προβλεπόταν), 

προκύπτει η ανάγκη χρηµατοδότησης µέρους των σχετικών παρεµβάσεων από το ΕΠ 

Νοτίου Αιγαίου. 

Ενδεικτικές δράσεις:  

• προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο όπως: 

� οργάνωση δικτύων οικιακής κοµποστοποίησης  

� οργάνωση δικτύου επιτόπιας µηχανικής κοµποστοποίησης 

� ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και υποδοµές δικτύων 

επεξεργασίας βιοαποβλήτων,  

• δηµιουργία πράσινων σηµείων και δικτύωσή τους 

• υποδοµές δικτύου ΣΜΑΥ 

• δράσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΧΥΤΥ, ΣΜΑ, ΣΜΑΑ 

αναβάθµιση υφιστάµενων ΧΥΤ κτλ.) 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

Τ4414 Έργα στο πλαίσιο 

εφαρµογής του 

ΕΣ∆Α/ΠΕΣ∆Α 

Άτοµα 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  3 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  
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 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        4.500.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       4.500.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 2.250.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 2.250.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια, ∆ήµοι.   

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Μάιος 2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 

2019 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίµηνο 2019 
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Θεµατικός στόχος 6 - Επενδυτική Προτεραιότητα 6β 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

βιώσιµης χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6β- Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 

κεκτηµένου της Ένωσης και να αντιµετωπιστούν οι 

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη για 

επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

Τ.06.1, Τ.06.2 

Ειδικοί στόχοι Ολοκληρωµένη διαχείριση αστικών λυµάτων και 

ικανοποίηση αναγκών για πόσιµο νερό στα µικρά νησιά 

της Περιφέρειας 

∆είκτες αποτελέσµατος 1. Πληθυσµός που εξυπηρετείται από συστήµατα 

διαχείρισης λυµάτων (Α, Β και Γ’βάθµια 

επεξεργασία) 

2. Πληθυσµός που εξυπηρετείται µε νερό κατάλληλο για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

 

 

∆ράση 6.β.2.1.: ∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος στα 

µικρά νησιά της Περιφέρειας 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσιο έργο 

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  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι 

φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 

και όπου εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 



Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

 
169 

 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.06.1, Τ.06.2 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις   ΝΑΙ Σηµειώνεται ότι µέχρι να εγκριθεί και 

τεθεί σε εφαρµογή το Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

Λεκανών Απορροής του Υδατικού 

∆ιαµερίσµατος Νήσων Αιγαίου, δεν θα 

χρηµατοδοτηθούν έργα υπό την παρούσα 

επενδυτική προτεραιότητα. 

ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 Η Περιφέρεια έχει οξυµένες ανάγκες σε πόσιµο νερό, λόγω της µειωµένης ποσότητας 

υδατικών πόρων που οφείλεται στα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της, όσο και λόγω 

της αύξησης του πληθυσµού της κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, εξαιτίας του µεγάλου 

αριθµού επισκεπτών που δέχεται και ιδιαίτερα στις περισσότερο τουριστικές περιοχές. 

Η ορθολογικότερη διαχείριση του νερού µε καλύτερη διανοµή του, έλεγχο της ποιότητάς 

του και διασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας ακόµη και στην περίοδο της τουριστικής 

αιχµής αποτελεί τον απώτερο στόχο. 

Ενδεικτικές δράσεις είναι έργα συλλογής, διανοµής, επεξεργασίας και διαχείρισης 

πόσιµου νερού, όπως: 

• κατασκευή νέων και επέκταση υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης   

• αντικατάσταση παλαιών δικτύων για τη µείωση απωλειών ύδατος και για τη βελτίωση 

της ποιότητας του νερού 

• κατασκευή αγωγών µεταφοράς και δεξαµενών αποθήκευσης νερού 

• κατασκευή µονάδων αφαλάτωσης και διύλισης και των συνοδών τους έργων για 

µετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλµυρου νερού σε πόσιµο 

• ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποσότητας και 

ποιότητας υδάτων (συµπεριλαµβανοµένων και συστηµάτων ΤΠΕ) 

 

 ∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

C018 

Ύδρευση: Πρόσθετος 

πληθυσµός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωµένες 

υπηρεσίες ύδρευσης 

Άτοµα 
Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  1.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

C019 

Επεξεργασία λυµάτων: 

Πρόσθετος 

πληθυσµός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωµένη 

επεξεργασία λυµάτων 

Ισοδύναµος 

πληθυσµος 

  

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

    600 ΟΧΙ OXI 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  
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 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)       9.100.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)      4.550.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 4.550.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 2.500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

 Περιφέρεια, ∆ήµοι, ∆ΕΥΑ 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

 Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Σεπτέµβριος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ τρίµηνο 2017 

 

 

 

∆ράση 6.β.2.2.: ∆ράσεις για την βελτίωση των υποδοµών συλλογής, επεξεργασίας και 

διάθεσης λυµάτων στα µικρά νησιά της Περιφέρειας 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσιο έργο 

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  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι 
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φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 

και όπου εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες Τ.06.1, Τ.06.2 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις   ΝΑΙ Σηµειώνεται ότι µέχρι να εγκριθεί και 

τεθεί σε εφαρµογή το Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

Λεκανών Απορροής του Υδατικού 

∆ιαµερίσµατος Νήσων Αιγαίου, δεν θα 

χρηµατοδοτηθούν έργα υπό την παρούσα 

επενδυτική προτεραιότητα. 

ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η ολοκληρωµένη διαχείριση λυµάτων στα µικρά νησιά της Περιφέρειας, παρόλο που 

αφορά µικρούς οικισµούς, είναι ύψιστης σηµασίας λαµβάνοντας υπόψη το είδος των 

αποδεκτών (κυρίως παράκτια ύδατα) όπου καταλήγουν τα λύµατα και την ανάγκη για 

την προστασία τους, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και 

του Προσχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υ∆ Νήσων Αιγαίου. Για τον λόγο 

αυτό προβλέπονται δράσεις για την συµπλήρωση των απαραίτητων υποδοµών στα µικρά 

νησιά της Περιφέρειας µε σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης λυµάτων. 

Ενδεικτικές δράσεις είναι 

• έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων, 

• έργα κατασκευής, αναβάθµισης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων 

και οµβρίων κλπ. 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

C019 

Επεξεργασία λυµάτων: 

Πρόσθετος 

πληθυσµός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωµένη 

επεξεργασία λυµάτων 

Ισοδύναµος 

πληθυσµος 

  

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

    600 ΟΧΙ OXI 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες 
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Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)       2.500.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)      2.500.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.250.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.250.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

 Περιφέρεια, ∆ήµοι, ∆ΕΥΑ 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

 Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Σεπτέµβριος 2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Μάιος  2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ τρίµηνο 2017 
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Θεµατικός στόχος 6 - Επενδυτική Προτεραιότητα 6γ 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

βιώσιµης χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6γ - ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

 

Ειδικοί στόχοι Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονοµιάς για την υποστήριξη του τουρισµού 

εµπειρίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης 

Εξειδίκευσης  

∆είκτες αποτελέσµατος Επισκεψιµότητα σε οργανωµένους χώρους πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος 

 

 

∆ράση 6.γ.2.1.: ∆ράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς των µικρών νησιών της Περιφέρειας  

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι 

φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 

και όπου εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 
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 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Τα µικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν ιδιαίτερα πλούσια 

πολιτιστική κληρονοµιά, η οποία χρήζει συστηµατικής προστασίας, ανάδειξης και 

προβολής, λόγω του ότι αποτελούν σηµαντικό πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον 

κόσµο. Οι δράσεις αυτές συµβάλλουν στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της 

Περιφέρειας και εµπλουτίζει την τουριστική προσφορά αξιοποιώντας τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας. 

 Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

 

• αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων που αποτελούν 

παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά σύµφωνα µε την UNESCO. 

• προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προβολή µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων 

επιλεγµένων µε αυστηρά κριτήρια (πχ. ιστορική σηµασία, ύπαρξη περιβαλλοντικών 

κινδύνων, κλπ.) και µε έµφαση στις περιοχές που εντάσσονται στους θαλάσσιους 

δρόµους του τουρισµού της κρουαζιέρας 

• ενίσχυση µουσειακών υποδοµών και µουσειακών συλλογών     

  

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί

-κες 
Σύνολο 

CO09 

Αειφόρος Τουρισµός: 

Αύξηση του 

αναµενόµενου 

αριθµού επισκέψεων 

σε ενισχυόµενες 

τοποθεσίες 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  10.000 ΟΧΙ 
 

ΟΧΙ 

 Τ3404 

Αριθµός χώρων που 

προστατεύονται και 

αναδεικνύονται 

 Αριθµός 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

    6 NAI OXI 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα  

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        4.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       4.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 2.000.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 2.000.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι  

Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισµού 
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Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ Τρίµηνο 2016 
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∆ράση 6.γ.2.2: ∆ράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς 

των µικρών νησιών της Περιφέρειας  

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι 

φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 

και όπου εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η φυσική κληρονοµιά αποτελεί µέγιστο τουριστικό θέλγητρο, ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη 

του φυσιολατρικού και οικολογικού τουρισµού. Η εντατική ή ανεπαρκής όµως διαχείριση 

του τουρισµού και της σχετικής µε αυτόν ανάπτυξης µπορεί να βλάψει τη φύση, την 

ακεραιότητα και τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των στοιχείων αυτών. Η οικολογική δοµή, 

µπορεί επίσης να υποβαθµιστεί, όπως άλλωστε και η εµπειρία του επισκέπτη από τον τόπο 

αυτό. 

 

Με στόχο τη βελτίωση και αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος και σε συνάφεια µε τη 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης µπορούν να υλοποιηθούν έργα υποδοµής για την 

προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς και επικουρικά δράσεις προµήθειας-

εξοπλισµού, προβολής-προώθησης και ενηµέρωσης κοινού, 

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι παρακάτω: 

• η ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη 
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µοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως στοιχεία 

της φυσικής κληρονοµιάς, περιλαµβανοµένου του αγροτικού τοπίου, 

• η ανάδειξη φυσικών µνηµείων (δάση, σπήλαια, κτλ.), 

• η ανάδειξη - προστασία και αποκατάσταση ευαίσθητων περιοχών – τοπίων, ώστε 

να λειτουργήσουν ως πόροι φυσιολατρικού τουρισµού και γεωτουρισµού, 

• η δηµιουργία υποδοµών παρατήρησης και ερµηνείας της φύσης, 

• η δηµιουργία υποδοµών οικοτουρισµού και οι δράσεις προώθησης του 

οικοτουρισµού (πχ. καταφύγια, δίκτυα πεζοπορικών διαδροµών και ποδηλάτων, 

κλπ.), 

 

Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις πράξεων η υλοποίηση των οποίων συνεπάγεται 

επιπτώσεις στις ακτές και το θαλάσσιο περιβάλλον, προϋπόθεση αποτελεί η διασφάλιση 

της περιβαλλοντικής ασφάλειας 

 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί

-κες 
Σύνολο 

CO09 

Αειφόρος Τουρισµός: 

Αύξηση του 

αναµενόµενου 

αριθµού επισκέψεων 

σε ενισχυόµενες 

τοποθεσίες 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  1.500 ΟΧΙ 
 

ΟΧΙ 

 Τ3404 

Αριθµός χώρων που 

προστατεύονται και 

αναδεικνύονται 

 Αριθµός 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

    2 NAI OXI 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα  

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       1.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

  

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου   
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Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίµηνο 2017 

 

 

∆ράση 6.γ.2.3: ∆ράσεις προβολής φυσικής κληρονοµιάς, πολιτισµού και τουρισµού 

των µικρών νησιών της Περιφέρειας 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια έργα 

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 επιχορήγηση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

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 

 

Με στόχο τη βελτίωση, αναβάθµιση και υποστήριξη του τουρισµού εµπειρίας, την 

εξωστρέφεια των επιχειρήσεων καθώς και την ανάδειξη και διάδοση των παραδοσιακών 

προϊόντων των µικρών νησιών της περιοχής του Νοτίου Αιγαίου και σε συνάφεια µε τη 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, µπορούν να υλοποιηθούν δράσεις προβολής της 

φυσικής κληρονοµιάς του πολιτισµού και του τουρισµού της Περιφέρειας.  

Ενδεικτικά οι δράσεις αφορούν στην προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού, προώθηση 

τουριστικών πόρων (φυσικών και πολιτιστικών), συµµετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, 

στοχευόµενες διαφηµιστικές καµπάνιες, παραγωγή προωθητικού υλικού, αξιοποίηση 

διαδικτύου,  διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λ.π. 

Για την υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής απαιτείται σύµφωνη γνώµη του 

Υπουργείο Τουρισµού σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006) και 

τη σχετική Εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. 514666/24.12.2014 (Α∆Α: ΩΥ09469ΗΙΖ-Ε08) 

  

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

CO09 

Αειφόρος 

Τουρισµός: Αύξηση 

του αναµενόµενου 

αριθµού επισκέψεων 

σε ενισχυόµενες 

τοποθεσίες 

πολιτιστικής και 

φυσικής 

κληρονοµιάς και 

πόλους έλξης 

επισκεπτών 

Επισκέψεις 

/ έτος 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  10.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        500.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       500.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 250.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 250.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

∆ικαιούχος των ανωτέρω δράσεων είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου   
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Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 2017 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίµηνο 2017 
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Θεµατικός στόχος 7 - Επενδυτική Προτεραιότητα 7β 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση των 

εµποδίων σε βασικές υποδοµές δικτύων 

Επενδυτική προτεραιότητα 7β - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας µέσω της 

σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων µε τις 

υποδοµές ∆Ε∆-Μ, περιλαµβανοµένων των πολυτροπικών 

κόµβων 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

 Τ.07.1 

Ειδικοί στόχοι Αναβάθµιση των λιµενικών υποδοµών, βελτίωση της 

σύνδεσης της ενδοχώρας των νησιών µε τις πύλες εισόδου-

εξόδου και τα Εθνικά / ∆ιεθνή εµπορικά κέντρα και 

βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου  

∆είκτες αποτελέσµατος Αριθµός επιβατών/έτος 

 

∆ράση 7.β.2.1: Ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθµιση διαπεριφερειακών και 

ενδοπεριφερειακών λιµενικών συνδέσεων των µικρών νησιών της Περιφέρειας 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

∆ηµόσια έργα 

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  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

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 

Θα ενισχυθεί ο σχεδιασµός και η υλοποίηση κατάλληλων δράσεων που θα συµβάλλουν 

στην αντιµετώπιση των προβληµάτων σύνδεσης των µικρών νησιών µε τις πύλες 

εισόδου-εξόδου της Περιφέρειας ή και της Χώρας. Οι δράσεις αποβλέπουν στην 

περαιτέρω βελτίωση των λιµενικών εγκαταστάσεων µε στόχο την άρση της αποµόνωσης 

των νησιών και την αναβάθµιση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών 

λιµενικών συνδέσεων. Βασικός στόχος είναι η προώθηση της ισόρροπης χωρικής 

ανάπτυξης και η εξασφάλιση ισοδύναµης µεταφορικής εξυπηρέτησης των πολιτών των 

µικρών νησιών, που εξάλλου είναι και εθνικός στόχος όπως αποτυπώνεται στο ΣΕΣ. 

 

θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις: 

• βελτίωσης, επέκτασης λιµενικών υποδοµών, όπως κατασκευή προβλητών, 

κρηπιδωµάτων και κυµατοθραυστών προσαρµοσµένων στις απαιτήσεις των 

σύγχρονων µεταφορικών µέσων 

• κατασκευής κτιριακών έργων λιµενικής ζώνης όπως κατασκευή επιβατικών 

σταθµών, στεγάστρων και βοηθητικών κτιρίων 

• βελτίωσης των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων, όπως αγορά µέσων (πλοίων), 

• δηµιουργίας υποδοµών υδατοδροµίων 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί

-κες 
Σύνολο 

 Τ3405 

 Αριθµός λιµένων 

των οποίων 

αναπτύσσονται οι 

υποδοµές 

 Αριθµός 

  

 Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

    2 NAI 

 

 

OXI 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        7.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       7.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 3.500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 3.500.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία, ∆ήµοι και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 



Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

 
183 

 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίµηνο 2017 
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∆ράση 7.β.2.2: Βελτίωση ασφάλειας του οδικού δικτύου των µικρών νησιών της 

Περιφέρειας 

 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

∆ηµόσια έργα 

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  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι 

φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 

και όπου εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

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 

Το επαρχιακό οδικό δίκτυο των µικρών νησιών, το οποίο συµβάλλει στην άρση της 

αποµόνωσης, αλλά και στη διάχυση της τουριστικής κίνησης, περιλαµβάνει τµήµατα που 

πρέπει να βελτιωθούν προκειµένου να ικανοποιούνται οι κανόνες οδικής ασφάλειας. 

Οι δράσεις που προβλέπονται είναι: 

• η βελτίωση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου 

• η βελτίωση της κάθετης και οριζόντιας σήµανσης του οδικού δικτύου και η 

τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί

-κες 
Σύνολο 

C014 

Οδικό δίκτυο: Συνολικό 

µήκος ανακατασκευα-

σµένων ή αναβαθµισµέ-

νων οδών 

χλµ 
Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 
  16  ΟΧΙ 

 

 

ΟΧΙ 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        3.500.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       3.500.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.750.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.750.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ∆ήµοι και ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ. 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ Τρίµηνο 2016 
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Θεµατικός στόχος 9  - Επενδυτική Προτεραιότητα 9α 

 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της 

φτώχειας και κάθε διάκρισης και 

Επενδυτική προτεραιότητα 9α - 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 

 

Ειδικοί στόχοι Άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στους τοµείς 

της υγείας και της πρόνοιας για την εξασφάλιση συνθηκών 

πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας σχετικές υπηρεσίες µε 

την επέκταση και τη βελτίωση των υποδοµών 

∆είκτες αποτελέσµατος Επισκέψεις σε µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

∆ράση 9.α.2.1: Κατασκευή, επέκταση και αναβάθµιση υποδοµών πρωτοβάθµιας   

υγείας  στα µικρά νησιά της Περιφέρειας 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσια Έργα 

Ενέργειες που θα 

αναληφθούν για τα 

εµπροσθοβαρή, τα µεγάλα 

και τα τµηµατοποιηµένα  

έργα 

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. 

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 τη 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  
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 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάµεσοι φορείς  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς βάσει του 

άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρµόζεται του 

άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

  Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε 

αυτοδεσµεύσεις 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 Προβλέπεται η ανάπτυξη νέων υποδοµών υγείας και η ενίσχυση των ήδη υφισταµένων 

στα µικρά νησιά της Περιφέρειας. Βασικός στόχος των παρεµβάσεων είναι η 

ολοκλήρωση του δικτύου υποδοµών υγείας και η αναβάθµιση του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισµού, ώστε να µειωθούν οι ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για 

κατοίκους των αποµακρυσµένων µικρών νησιών, σε συµφωνία µε τον αντίστοιχο εθνικό 

στόχο όπως αποτυπώνεται στο ΣΕΣ. Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις θα αφορούν: 

• Κατασκευή και επέκταση κτιριακών υποδοµών  

• Αναδιαρρύθµιση, εκσυγχρονισµός υφιστάµενων µονάδων υγείας  

• Προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού  

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί- 

κες 
Σύνολο 

 C036 

Υγεία: 

Πληθυσµός που 

καλύπτεται από 

βελτιωµένες 

υπηρεσίες υγείας 

 Αριθµός 

  

 Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

    3.000 OXI OXI 
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Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)  1.800.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)  1.800.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 900.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 900.000 

      εκ της οποίας για τα εµπροσθοβαρή έργα   

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Φορείς Υπουργείου Υγείας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ∆ήµοι, Κτιριακές Υποδοµές 

ΑΕ. 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Οκτώβριος 2016 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίµηνο 2017 

 

 

 



Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

 
189 

 

∆ράση 9.α.2.2: ∆ηµιουργία και αναβάθµιση υποδοµών πρόνοιας στα µικρά νησιά της 

Περιφέρειας 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

∆ηµόσια έργα 

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  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι 

φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 

και όπου εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες  

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

  Χρηµατοδοτούνται παρεµβάσεις για τη δηµιουργία νέων υποδοµών κοινωνικής πρόνοιας 

και την επέκταση και αναβάθµιση ήδη υφισταµένων µε στόχο τη βελτίωση της 

πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε 

εκείνων που ευρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας. 

  Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις αφορούν: 

• κατασκευή και εξοπλισµό δοµών φροντίδας παιδιών όπως παιδικοί και 

βρεφονηπιακοί σταθµοί 

• Επέκταση / αναβάθµιση υφιστάµενων δοµών φροντίδας παιδιών 
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∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

C035 Παιδική µέριµνα και 

εκπαίδευση: 

∆υναµικότητα 

ενισχυόµενων 

υποδοµών παιδικής 

µέριµνας ή 

εκπαίδευσης 

Άτοµα Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  40 ΝΑΙ  

 C036 Υγεία: Πληθυσµός 

που καλύπτεται 

από βελτιωµένες 

υπηρεσίες υγείας 

Αριθµός  

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

    3.000 OXI OXI 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.200.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)        1.200.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 600.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 600.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια, ∆ήµοι. 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ τρίµηνο 2015 
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Θεµατικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10α.2 
 

Θεµατικός στόχος (ΘΣ) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 

και τη διά βίου µάθηση. 

Επενδυτική προτεραιότητα 10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και 

την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση 

δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση µε την ανάπτυξη 

υποδοµών κατάρτισης και εκπαίδευσης 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

 

Ειδικοί στόχοι Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της 

ελκυστικότητας της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης 

∆είκτες αποτελέσµατος Μαθητές/σπουδαστές που καλύπτονται από νέες ή/και 

βελτιωµένες υποδοµές εκπαίδευσης 

 

∆ράση 10.α.2.1: Αναβάθµιση των υποδοµών εκπαίδευσης - προσχολική αγωγή 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

∆ηµόσια έργα 

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  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι φορείς 

βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 

εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

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 

Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν αφορούν στη συµπλήρωση των υποδοµών της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε βάση τις προτεραιότητες του 

Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και αφορούν 

στην : 

• Κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής 

• Κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων δηµοτικών σχολείων, γυµνασίων 

και λυκείων   

• Αναβάθµιση / αναδιαρρύθµιση / στατική ενίσχυση (όχι συντήρηση) υφιστάµενων 

κτιριακών εγκαταστάσεων 

• Προµήθεια εξοπλισµού 

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) ∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

 C035 

Παιδική 

µέριµνα και 

εκπαίδευση: 

∆υναµικότητα 

ενισχυόµενων 

υποδοµών 

παιδικής 

µέριµνας ή 

εκπαίδευσης 

 Αριθµός 

 
Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

    300 NAI 

 

 

OXI 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)  8.500.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)  8.500.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 4.250.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 4.250.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια, ∆ήµοι, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων και φορείς αυτού 
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Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ τρίµηνο 2017 
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Άξονας Προτεραιότητας 6:  Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ 

Ταµείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

  

Προϋπολογισµός (σε ∆∆) 2.288.542 

% Κοινοτικής συµµετοχής 50 %  

∆ράση Τ.Β. 1 :  Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσιο έργο 

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  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι 

φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 

και όπου εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες   

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις   ΝΑΙ    

  ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Πρόκειται για ενέργειες υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π., της 

∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. καθώς και δικαιούχων για την προετοιµασία, 

παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο δράσεων του Προγράµµατος 

Αναλυτικότερα οι ενέργειες αφορούν : 
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Προπαρασκευή, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος 
  

• ενέργειες βελτίωσης της υποδοµής και αναβάθµισης ηλεκτρονικών συστηµάτων και 

γενικότερα ενέργειες που είναι απαραίτητες για την οργάνωση, παρακολούθηση και 

έλεγχο των συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΤΠΑ πράξεων του Προγράµµατος 

• ενέργειες βελτίωσης της οργάνωσης - διαχείρισης και των µεθόδων αξιολόγησης των 

προτεινοµένων πράξεων ΕΤΠΑ και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις 

πρακτικές που ακολουθούνται στον τοµέα αυτόν 

• ενέργειες υποστήριξης εταίρων ή και των δυνητικών δικαιούχων για την εφαρµογή 

των δράσεων ΕΤΠΑ, µελέτες, εµπειρογνωµοσύνες και υπηρεσίες συµβούλων / 

εµπειρογνωµόνων 

• µελέτες που συνδέονται µε την εξειδίκευση των στόχων της στρατηγικής Ε2020 

προκειµένου να σχεδιαστούν ειδικές δράσεις για την Περιφέρεια  

• µελέτες και συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη διοικητική και τεχνική ωρίµανση έργων 

/ πράξεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν τόσο στο ΕΣΠΑ 2014-2020, όσο και σε επόµενη 

προγραµµατική περίοδο 

• αξιολόγηση του Προγράµµατος και επιµέρους πράξεων 

• υλοποίηση παρεµβάσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 

δικαιούχων, ιδιαιτέρως εκείνων που υλοποιούν πράξεις για τα µικρά νησιά, ώστε να 

βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσµατικότητα, την καταλληλότητα της 

οργανωτικής τους δοµής και την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και 

διοίκησής τους, προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των έργων 

που αναλαµβάνουν 

• ενέργειες υποστήριξης της λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και της 

∆ιαχειριστικής Αρχής  

 

Ενέργειες δηµοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης 
  

• δράσεις δηµοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης, που έχουν ως στόχο τους 

εταίρους, τους δικαιούχους και το ευρύ κοινό  

• δράσεις για τη δικτύωση, την προαγωγή της συνεργασίας και την ανταλλαγή 

εµπειριών σε ολόκληρη την Κοινότητα. 

  

∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

12104 
 Υπηρεσίες συμβούλων 

τεχνικής υποστήριξης 

Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  5  ΟΧΙ ΟΧΙ 

12201 Μελέτες, 

εμπειρογνωμοσύνες, 

έρευνες, αξιολογήσεις 

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων 

  

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  5   
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12103 Υποστηρικτικά 

εργαλεία για την 
οργάνωση της 
διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός Έργων 
  

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  2   

12105 Δικαιούχοι, φορείς 

πράξεων που 

υποστηρίζονται 

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων 

  

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

     10 ΟΧΙ OXI 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)       3.038.542 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)      3.038.542 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.519.271 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.519.271 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥ∆ ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

 Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης ∆εκέµβριος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ τρίµηνο 2018 
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Άξονας Προτεραιότητας 7:  Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ 

Ταµείο ΕΚΤ 

Σύνδεση µε θεµατικές 

αιρεσιµότητες 

  

Προϋπολογισµός (σε ∆∆) 806.620 

% Κοινοτικής συµµετοχής 50 %  

 

∆ράση Τ.Β. 2 :  Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ 

Χαρακτηρισµός δράσης  Εµπροσθοβαρής 

 Τµηµατοποιηµένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 ∆ηµόσιο έργο 

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  ∆εν προβλέπονται για τη δράση ενδιάµεσοι 

φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 

και όπου εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγµένες 

 Σε µετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 

Σύνδεση µε αιρεσιµότητες   

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις   ΝΑΙ    

  ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Πρόκειται για ενέργειες υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π., της 

∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. καθώς και δικαιούχων για την προετοιµασία, 

παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο δράσεων του Προγράµµατος 

Αναλυτικότερα οι ενέργειες αφορούν : 
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Προπαρασκευή, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος 
• ενέργειες βελτίωσης της υποδοµής και αναβάθµισης ηλεκτρονικών συστηµάτων και 

γενικότερα ενέργειες που είναι απαραίτητες για την οργάνωση, παρακολούθηση και 

έλεγχο των συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ πράξεων του Προγράµµατος 

• ενέργειες βελτίωσης της οργάνωσης - διαχείρισης και των µεθόδων αξιολόγησης των 

προτεινοµένων πράξεων ΕΚΤ και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις πρακτικές 

που ακολουθούνται στον τοµέα αυτόν 

• ενέργειες υποστήριξης εταίρων ή και των δυνητικών δικαιούχων για την εφαρµογή 

των δράσεων ΕΚΤ, µελέτες, εµπειρογνωµοσύνες και υπηρεσίες συµβούλων / 

εµπειρογνωµόνων 

• µελέτες που συνδέονται µε την εξειδίκευση των στόχων της στρατηγικής Ε2020 

προκειµένου να σχεδιαστούν ειδικές δράσεις για την Περιφέρεια  

• µελέτες και συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη διοικητική και τεχνική ωρίµανση έργων 

/ πράξεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν τόσο στο ΕΣΠΑ 2014-2020, όσο και σε επόµενη 

προγραµµατική περίοδο 

• αξιολόγηση του Προγράµµατος και επιµέρους πράξεων 

• υλοποίηση παρεµβάσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 

δικαιούχων, ιδιαιτέρως εκείνων που υλοποιούν πράξεις για τα µικρά νησιά, ώστε να 

βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσµατικότητα, την καταλληλότητα της 

οργανωτικής τους δοµής και την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και 

διοίκησής τους, προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των έργων 

που αναλαµβάνουν. 

• ενέργειες υποστήριξης της λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και της 

∆ιαχειριστικής Αρχής  

 

Ενέργειες δηµοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης 
  

• δράσεις δηµοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης, που έχουν ως στόχο τους 

εταίρους, τους δικαιούχους και το ευρύ κοινό  

• δράσεις για τη δικτύωση, την προαγωγή της συνεργασίας και την ανταλλαγή 

εµπειριών σε ολόκληρη την Κοινότητα. 

 

 ∆είκτες εκροής 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
∆είκτης 

Μονάδα 

µέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιµή-στόχος (2023) 
∆είκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 

∆είκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο 

Τ3420 

 Σύμβουλοι 

δημοσιότητας/ 

επικοινωνιακά σχέδια 

δράσης / ενέργειες   

Αριθμός 

υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ3421 Μελέτες, 

εμπειρογνωμοσύνες, 

έρευνες, αξιολογήσεις 

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 
συμβάσεων 

  

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  2 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ3422 Υποστηρικτικά 
εργαλεία για την 
οργάνωση της 
διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός Έργων 
  

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ3423 Τελικοί δικαιούχοι που Αριθμός       4 ΟΧΙ OXI 
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υποστηρίζονται υπογεγραμμένων 
συμβάσεων 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 

Κατηγορίες 

Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)       806.620 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)      806.620 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 403.310 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 403.310 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥ∆ ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών 

 Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ηµεροµηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιµότητας    

Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης   

∆ιευθέτηση εκκρεµοτήτων δεικτών εκροής (Συµπλήρωση 

δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή 

τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης ∆εκέµβριος 2015 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ τρίµηνο 2015 
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Γ2. ∆ράσεις Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης 
 

Οι Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωµένης 

χωρικής ανάπτυξης για την εφαρµογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριµένων 

χωρικών ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριµένα προβλήµατα που 

πρέπει να αντιµετωπιστούν µε συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σηµαντικές 

αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν και να µεγιστοποιηθούν 

µε βάση ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχέδιο. 

Ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης 

εξασφαλίζεται µε τη συµπληρωµατικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόµενων 

δράσεων, καθώς και µε την αντιπροσωπευτικότητα του συστήµατος διακυβέρνησης.  

 

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαµβάνονται η βελτίωση της 

οικονοµικής κατάστασης και απασχόλησης, η µε κοινωνικούς όρους βελτίωση της 

καθηµερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δοµηµένου 

περιβάλλοντος µε βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

 

Οι Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τα Ταµεία 

ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής, µέσω συνδυασµένων επενδύσεων, µε αναφορά σε δύο 

τουλάχιστον Άξονες Προτεραιότητας και µε συνδυασµό µίας ή περισσοτέρων 

συµπληρωµατικών επενδυτικών προτεραιοτήτων από διαφορετικούς θεµατικούς 

στόχους,  ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

 

Στο πλαίσιο του εγκεκριµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 2014-2020, περιλαµβάνεται η υλοποίηση Ολοκληρωµένων Χωρικών 

Επενδύσεων (ΟΧΕ) για Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξης (ΒΑΑ). 

 

Ως γενικές προκλήσεις για το ΒΑΑ εντοπίζονται  

• η αποκατάσταση του οικονοµικού ιστού και η λειτουργία ως κινητήριας δύναµης 

στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του,  

• η αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθµισης των αστικών 

περιοχών, ιδίως των περιοχών συγκέντρωσης µειονεκτικών κοινωνικών οµάδων, 

των υποβαθµισµένων εµπορικών κέντρων και των εγκαταλελειµµένων 

βιοµηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελµατικών ζωνών,  

• η άµεση αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, µε την 

αναζωογόνηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δηµιουργούν θέσεις 

απασχόλησης και την ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδοµών,  

• η προώθηση της σύνδεσης καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας στο αστικό 

περιβάλλον, µε αιχµή τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. 

 

Οι ειδικές προκλήσεις αφορούν στην 

• Προστασία και ανάδειξη του αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

• Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών στον αστικό χώρο 

• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµησης της φτώχειας 

• Ενίσχυση της απασχόλησης και αναζωογόνηση της τοπικής οικονοµίας 

• Προώθηση καινοτοµίας για το αστικό περιβάλλον, τον τουρισµό και τον 

πολιτισµό. 

 

Ως Θεµατικοί Στόχοι που αφορούν στη ΒΑΑ στο πλαίσιο του ΕΠ, ορίζονται οι ΘΣ1, 2, 3, 

6, 7 και οι ΕΠ του 8.  
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Με δεδοµένη την παρουσία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενός σηµαντικού αστικού 

κέντρου στην πόλη της Ρόδου που συγκεντρώνει πληθυσµό περίπου 50.000 κατοίκων και 

ο οποίος παρουσιάζει χαρακτηριστικά αστικής υποβάθµισης, καθώς και των 

περιορισµένων πόρων του ΕΠ, εγκρίθηκε από την 2
η
 Συνεδρίαση της Επιτροπή 

Παρακολούθησης η επιλογή της αστικής περιοχής της Ρόδου για την υλοποίηση 

ολοκληρωµένου Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης.    

 

O διαθέσιµος προϋπολογισµός από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για την  

Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ανέρχεται σε 

3.975.426  €   
 

Η κατανοµή ανά Άξονα Προτεραιότητας δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, χωρίς να 

περιορίζεται το ύψος του συνολικού προϋπολογισµού του προτεινόµενου σχεδίου ΒΑΑ, 

δεδοµένου ότι ενθαρρύνεται η χρήση και άλλων πηγών χρηµατοδότησης και κυρίως η 

µόχλευση ιδιωτικών πόρων. 

 

Άξονας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα  Π/Υ 

3α: Προαγωγή της 

επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη 

διευκόλυνση της οικονοµικής 

αξιοποίησης νέων ιδεών και 

ενίσχυσης της δηµιουργίας νέων 

επιχειρήσεων, µεταξύ άλλων και 

µέσω θερµοκοιτίδων 

επιχειρήσεων 

Ενδεικτικές δράσεις:  

• Ενίσχυση της ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων µε έµφαση στην 

καινοτοµία και την εξωστρέφεια 

στους τοµείς προτεραιότητας 

της Περιφέρειας 

•  Ενίσχυση ανάπτυξης και 

εφαρµογής επιχειρηµατικών 

σχεδίων υφιστάµενων 

επιχειρήσεων για ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών 

500.000 

 

 

Άξονας 2: Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα  π/υ 

6ε: Ανάληψη δράσης για τη 

βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, για την ανάπλαση 

των πόλεων, αναζωογόνησης και 

απολύµανσης των 

υποβαθµισµένων περιβαλλοντικά 

εκτάσεων (συµπεριλαµβανοµένων 

των προς ανασυγκρότηση 

περιοχών), τη µείωση της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την 

προώθηση µέτρων για τον 

περιορισµό του θορύβου 

Ενδεικτικές δράσεις:  

• αναπλάσεις περιοχών,  

• διαµόρφωση 

δηµόσιων/κοινόχρηστων 

χώρων και η ενίσχυση 

χώρων πρασίνου µε 

έµφαση στη βιοκλιµατική 

αναβάθµιση του αστικού 

χώρου,  

• εκσυγχρονισµός δικτύων 

υποδοµής,  

• δηµιουργία δηµοτικών 

3.175.426 
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χώρων στάθµευσης,  

• ανάδειξη και προστασία 

αρχαιολογικών χώρων και 

µνηµείων εντός του 

αστικού ιστού,  

• ανακαίνιση κτιρίων για 

την εγκατάσταση 

δραστηριοτήτων 

εξυπηρέτησης πολιτών, η 

ανακαίνιση διατηρητέων 

και παραδοσιακών κτιρίων 

και η ένταξή τους στις 

λειτουργίες του αστικού 

κέντρου    

• εξασφάλιση υποδοµών 

σύγχρονου πολιτισµού και 

έκφρασης των πολιτών.  

• επέκταση των δικτύων 

πεζοδρόµων και 

ποδηλατοδρόµων,  

• εφαρµογή σε µικρή 

κλίµακα συστηµάτων 

µεταφοράς καθαρής 

τεχνολογίας,  

• δηµιουργία/βελτίωση 

υποδοµών 

προσβασιµότητας 

(πεζοδρόµια, ράµπες 

πρόσβασης, θέσεις 

στάθµευσης) των ΑµεΑ 

κλπ.)  

 

Άξονας 4: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα  π/υ 

8.iii: Προαγωγή βιώσιµης και 

ποιοτικής απασχόλησης και 

στήριξη της κινητικότητας του 

εργατικού δυναµικού µε: την 

αυτοαπασχόληση, την 

επιχειρηµατικότητα και τη 

δηµιουργία επιχειρήσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων 

καινοτόµων πολύ µικρών, µικρών 

και µεσαίων επιχειρήσεων 

∆ράσεις στήριξης νέων 

επιχειρηµατιών και 

αυτοαπασχολουµένων  

(στήριξη της υγιούς 

επιχειρηµατικότητας και 

παροχή συµβουλευτικής 

υποστήριξης και mentoring ) 

100.000 

9.i: Ενεργός ένταξη µε σκοπό, 

µεταξύ άλλων, την προώθηση της 

ισότητας των ευκαιριών και της 

Ολοκληρωµένες δράσεις  / 

παρεµβάσεις για ευπαθείς 

οµάδες  οι οποίες µπορούν να 

200.000 
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ενεργού συµµετοχής, και της 

βελτίωσης της απασχολησιµότητας 

περιλαµβάνουν πλέγµα 

δράσεων (συµβουλευτική, 

mentoring, επαγγελµατικός 

προσανατολισµός, 

απασχόληση, κατάρτιση, 

ευαισθητοποίηση, 

δηµοσιότητα κλπ) 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα κληθεί η Αστική Αρχή να καταθέσει πλήρες / αναλυτικό σχέδιο της 

Στρατηγικής Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο θα περιλαµβάνει 

το ακριβές και αναλυτικό περιεχόµενο του ΒΑΑ, τη στρατηγική και τους στόχους, τη 

λογική παρέµβασης, τις αναλυτικές δράσεις σε συσχέτιση µε τους Άξονες 

Προτεραιότητας και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-

2020, τον αναλυτικό προϋπολογισµό των δράσεων / πράξεων, τους δείκτες εκροών και 

αποτελεσµάτων, τη συµπληρωµατικότητα µε χρηµατοδοτικά εργαλεία και τυχόν 

συµµετοχή άλλων προγραµµάτων. 

 

Παράλληλα θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση της θεσµικής και διαχειριστικής ικανότητας 

του προτεινόµενου ΕΦ σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του Σ∆Ε. 

 

Η Αστική Αρχή της Ρόδου αναλαµβάνει ρόλο Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) του 

ΒΑΑ, µε αρµοδιότητα µόνο όσον αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των 

πράξεων της Στρατηγικής. Ως εκ τούτου θα κληθεί να τεκµηριώσει τη διαχειριστική της 

ικανότητα ως προς την απρόσκοπτη εφαρµογή των καθηκόντων της σύµφωνα µε 

συγκεκριµένα κριτήρια λαµβάνοντας υπόψη τις βασικές κατευθύνσεις περί µη 

σύγκρουσης συµφερόντων.  

 

Γενικά τα κριτήρια που θα εφαρµοστούν για την αξιολόγηση και έγκριση του σχεδίου 

ΒΑΑ και τη διαχειριστική ικανότητα του ΕΦ∆ είναι: 

 

• Συµφωνία µε τις προϋποθέσεις και τους όρους της πρόσκλησης (ορθότητα 

συµπλήρωσης εντύπου, επιλεξιµότητα αστικής αρχής, π/υ, χρονοδιάγραµµα κ.λ.π)  

• Σαφής προσδιορισµός της περιοχής παρέµβασης (συνοπτική παρουσίαση 

υφιστάµενης κατάστασης, κυριότερα προβλήµατα, οικονοµικά, κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά, κρισιµότητα προβλήµατος) 

• Σαφήνεια ως προς το περιεχόµενο, τη δοµή της στρατηγικής, την ανταπόκριση 

στις προκλήσεις, τα προβλήµατα και τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα της 

(σαφήνεια και ωριµότητα δράσεων, καταλληλότητα/αρµοδιότητα δικαιούχων, 

ρεαλιστικότητα π/υ και χρονοδιαγράµµατος). 

• Συµβατότητα µε το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και άλλα αναπτυξιακά σχέδια 

/ κείµενα αναφοράς (RIS3, χωροταξικά, πολεοδοµικά, τοπικά αναπτυξιακά 

σχέδια, κλπ.). 

• Εταιρικό Σχήµα και δυνατότητα του φορέα να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του 

(θεσµική και διαχειριστική ικανότητα σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι του µε αρ. 

40134/ΕΥΘΥ 373/12-04-2016 εγγράφου) ως ΕΦ. 

 

Ο  αιτούµενος προϋπολογισµός για τις προτεινόµενες Πράξεις του σχεδίου ΒΑΑ δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει το 30% του διατιθέµενου για ΒΑΑ προϋπολογισµού του 

αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτικής Προτεραιότητας του ΕΠ όπως 

αποτυπώνεται παραπάνω.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ενότητα ∆: Προγραµµατισµός 
Πίνακας 6: Προγραµµατισµός ετήσιων στόχων
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