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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΣ. Καράγιωργα 22, 841 00 ΕρμούποληΤηλ.: 2281360800

Telefax: 2281360860Ιστότοπος: www.pepna.gr 

E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες: Αγγ. Παλαιολόγου
 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκρισης Εγγράφων Εξειδίκευσης Περιφερειακού Προγράμματος 

«Νότιο Αιγαίο» 2021-2027

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου ΑιγαίουΈχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/A’/21-3-2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων και ιδίως τα άρθρα 8, 38, 39, 40, 75 και το Παράρτημα ΙΙΙ αυτού,
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής,
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013,

5. Τη με Α.Π. C(2021) 5617 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29-7-2021 για την έγκριση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με την Ελληνική Δημοκρατία,
6. Τη με αριθμό C(2022) 6252 final /29-8-2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα,
7. Τη με αριθ. 68317/5-7-2022 (ΦΕΚ 3597/Β’/8-7-2022) Υπουργική Απόφαση “Αναδιάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (Β’ 717) υπουργικής απόφασης”,

Ερìούπολη,  19/10/2022

Α.Π. 3829
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8. Τη με αριθ. 86884/12.09.2022 Εγκύκλιο σχετικά με την Εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η έκδοση των Εγγράφων Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 για τις Δράσεις:
 Δ.1.3 : Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού
 Δ.2.1: Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της ΠΝΑ
 Δ.2.3. Έργα προστασίας από τη διάβρωση ακτών
 Δ.2.6. Κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης, μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης τοπικής κλίμακας, δεξαμενές αποθήκευσης νερού και ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών
 Δ.3.1. Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό 

ΔΕΔ-Μ
 Δ.3.4. Βελτίωση παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας οδικού δικτύου
 Δ.4.1. Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 Δ.4.4. Κατασκευή / αναβάθμιση / επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής/φροντίδας
 Δ.5.5: Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας
 Δ.5.21: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

 

Συνημμένα:

10 Έγγραφα Εξειδίκευσης 

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Πρ/νο ΕΥΔ

    Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 

CCI Προγράμματος CCI 2021EL16FFPR018 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1 

Αριθμός Πρωτοκόλλου   3829/19.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 1 Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και 

έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής 

διασυνδεσιμότητας 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) ii Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους 

ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές 

ΣΠ 1 - ΕΣ ii- Δράση Δ.1.3 : Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του 

πολιτισμού και τουρισμού 

Περιγραφή δράσης  

Αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, για την ανάδειξη των τουριστικών πόρων και της 

μοναδικής πολιτισμικής ταυτότητας και του φυσικού πλούτου της Περιφέρειας. 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. 

Περιλαμβάνεται η ενίσχυση ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών προβολής των 

σημείων τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των πολιτιστικών δρώμενων, καθώς και 

ξενάγησης και πληροφόρησης των επισκεπτών. 

Πιο συγκεκριμένα, 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.  

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 

 

 

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση               Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ            ΟΧΕ-ΒΑΑ      ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση            X  Άλλο: Δημόσια Σύμβαση 

Αναγκαίοι πρόσφοροι 

όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος    ΝΑΙ      ΟΧΙ      Δεν αφορά  X 

Δικαιούχοι δράσης · Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

· Δήμοι ΠΝΑ 

· Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού & εποπτευόμενοι φορείς τους 
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Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 

Περιφέρειας* 

Ενωσιακή Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο  

γ=(α)+(β) 

Μετάβαση 1.500.000 1.500.000 3.000.000 

1% ενεργοποίησης δράσης**  

  *  Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

** Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο 

πλαίσιο της εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του 

κωδικού (ID) και της ονομασίας του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτε-

ραιότητα 

Στόχος 

Πολιτικής/ 

Ειδικός 

Στόχος 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφο-

ράς 

Ορόση-

μο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* 
Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 

(Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε €) ** 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 

(Ενωσιακή + 

εθνική 

συνεισφορά 

σε €) ** 

ID Ονομασία 
Κωδ. 

ΠΠ** 

Ονομασία 

ΠΠ** 

1     1.ii Μετάβασης 

Δ.1.3. Ανάπτυξη 

ψηφιακών 

εφαρμογών στους 

τομείς του 

πολιτισμού και 

τουρισμού 

3.000.000 

RCO 14 

Δημόσιοι οργανισμοί 

που υποστηρίζονται 

για την ανάπτυξη 

ψηφιακών υπηρεσιών, 

προϊόντων και 

διαδικασιών* 

δημόσιοι 

οργανισμοί 
  10 18 016 

Λύσεις 

διακυβέρνησης 

ΤΠΕ, 

ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και 

εφαρμογές 

1.500.000 3.000.000 

RCR 11 

Χρήστες νέων και 

αναβαθμισμένων 

δημόσιων ψηφιακών 

υπηρεσιών, προϊόντων 

και διαδικασιών* 

 

 

χρήστες/έτος 
0 2021  457.000 

 

 

016 

Λύσεις 

διακυβέρνησης 

ΤΠΕ, 

ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και 

εφαρμογές 

1.500.000 3.000.000 

  * Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ 

Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 

Αποτελεσμάτων 

1 ΣΠ1 ΕΤΠΑ       1.ii Δ.1.3 Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ RCO 14 RCR 11 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην εκτιμώμενη 

ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

 Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Ιούλιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) - 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτώβριος 2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο 2022 

 

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία (μήνας, 

έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 

Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία 

ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να 

διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, 

έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για την εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά τον οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, οι 

ενδεχομένως προγραμματισμένες διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 2: Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 2 Μια πιο πράσινη, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που μετατρέπεται 

σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική 

Ευρώπη 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 2. i Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου 

ΣΠ 2 - ΕΣ 2. i - Δράση Δ.2.1: Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού 

αποθέματος της ΠΝΑ 

Περιγραφή δράσης  

Αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και προσθήκης βιοκλιματικών 

χαρακτηριστικών, σε δημόσια/δημοτικά κτίρια (Διοικητήρια, Σχολεία, Πανεπιστήμια, Δικαστήρια, Νοσοκομεία, 

κ.λπ.) της ΠΝΑ, καθώς και σε κτίρια όπου στεγάζονται πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες (μουσεία, 

πολιτιστικά κέντρα, πολυχώροι, δημοτικά γυμναστήρια - κολυμβητήρια, κ.λπ.). 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν η ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων, 

η αναβάθμιση συστημάτων φυσικού/τεχνητού φωτισμού, η εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής 

διαχείρισης, η εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης 

(ΣΗΘΥΑ), η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια, κ.λπ. 

Προτεραιότητα δίνεται στα περισσότερο ενεργοβόρα δημόσια κτίρια και σε κτίρια που κατατάσσονται σε 

χαμηλή κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Ενεργειακή Απόδοση. Μέσω των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων προβλέπεται η βελτίωση της 

ενεργειακής κατάταξης των ενισχυόμενων δημόσιων κτιρίων κατά δύο τουλάχιστον ενεργειακές κατηγορίες, η 

οποία θα τεκμηριώνεται με βάση τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). 

Στο πλαίσιο παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, προτεραιότητα θα δοθεί στη μεγαλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση ΑΠΕ. 

Τα σχετικά έργα θα πρέπει να πληρούν μια εκ των κατωτέρω προϋποθέσεων: 

α) τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής, (η 

οποία ανακαίνιση οδηγεί σε 30%-60% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας) ή 

β) τουλάχιστον 30% μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις εκ 

των προτέρων εκπομπές. 

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 κτιριακές 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 λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.  

Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από 

Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.  

Σε περίπτωση εργασιών ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4122/2013, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) αυτές θα πρέπει να αναβαθμίζουν το κτίριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 

παρ.5 του ΚΕΝΑΚ 

Η δράση συνάδει:  

- με την «Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για την Ανακαίνιση του Κτιριακού Αποθέματος» (YA 

ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/20334/ 148/01.03.2021, ΦΕΚ Β’ 974), η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (ΟΕΑΚ – 2010/31/ΕΕ) 

-  με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που αποτελεί για την Ελλάδα ένα Στρατηγικό Σχέδιο 

για τα θέματα Κλίματος και Ενέργειας. 
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Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση                   Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ               ΟΧΕ-ΒΑΑ       ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση                Χ  Άλλο: Δημόσιες Συμβάσεις  

Αναγκαίοι πρόσφοροι 

όροι 

Α.Ο. ___2.1___ Εκπληρωμένος  ΝΑΙ  Χ   ΟΧΙ       Δεν αφορά  

Α.Ο. ___2.2___ Εκπληρωμένος  ΝΑΙ  Χ   ΟΧΙ       Δεν αφορά  

Δικαιούχοι δράσης Αναφέρονται οι δικαιούχοι που είναι αρμόδιοι να υλοποιήσουν έργα στο πλαίσιο 

της συγκεκριμένη δράσης. 

· Υπουργεία Υγείας, Ναυτιλίας και & Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικής Άμυνας, 

Δικαιοσύνης, Τουρισμού, εποπτευόμενοι φορείς τους 

· Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

· Δήμοι ΠΝΑ, 

· Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 

 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 

περιφέρειας* 

Ενωσιακή Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο  

γ=(α)+(β) 

Μετάβασης 7.000.000 7.000.000 14.000.000 

4,9% ενεργοποίησης δράσης**  

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο 

πλαίσιο της εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του 

κωδικού (ID) και της ονομασίας του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτε-

ραιότητα 

Στόχος 

Πολιτικής/ 

Ειδικός 

Στόχος 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφορ

άς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 

(ΠΠ)* Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 

(Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε €)** 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 

(Ενωσιακή + 

εθνική 

συνεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδ.

ΠΠ** 

Ονομασία 

ΠΠ** 

2 2.i Μετάβασης 

Δ.2.1. 

Ενεργειακή 

αναβάθμιση 

του 

δημόσιου 

κτηριακού 

αποθέματος 

της ΠΝΑ 

14.000.000 

RCO 19 

Δημόσια κτίρια με 

βελτιωμένη 

ενεργειακή 

απόδοση 

Τετραγωνικά 

μέτρα 
  12.3111 40.283 045 

Ανακαίνιση για 

ενεργειακή 

απόδοση ή 

μέτρα 

ενεργειακής 

απόδοσης σε 

δημόσια 

υποδομή,  

επιδεικτικά 

έργα και 

υποστηρικτικά 

μέτρα σε 

συμμόρφωση 

προς τα 

κριτήρια 

ενεργειακής 

απόδοσης 

7.000.000 14.000.000 

RCR 26 

Ετήσια κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας (εκ της 

οποίας: κατοικίες, 

δημόσια κτίρια, 

επιχειρήσεις, άλλα) 

MWh/έτος 

 
14.642 2021  8.785 045 7.000.000 7.000.000 14.000.000 

RCR 29 

Εκτιμώμενες 

εκπομπές αερίων 

του 

θερμοκηπίου* 

Τόνοι 

ισοδύναμο

υ CO2/έτος 

7.335,64 2021  4.401,29 045 7.000.000 7.000.000 14.000.000 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 
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** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

2 2 ΕΤΠΑ 2i Δ.2.1. Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ RCO 19 
RCR 26 

RCR 29 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην 

εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

 Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Ιούλιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) - 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτώβριος 2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο 2022 

 

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία 

(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο 

εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται 

από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα 

απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, 

έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για την εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά τον οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, οι 

ενδεχομένως προγραμματισμένες διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 

CCI Προγράμματος CCI 2021EL16FFPR018 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  3829/19.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 2: Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 2 Μια πιο πράσινη, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που 

μετατρέπεται σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

και ανθεκτική Ευρώπη 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) iv. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του 

κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη 

προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα 

ΣΠ 2 - ΕΣ iv- Δράση Δ.2.3. Έργα προστασίας από τη διάβρωση ακτών 

Περιγραφή δράσης  

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

παρέμβαση. 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 λόγους αυτούς 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. 

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων /μέτρων για την προστασία ή/και αναστροφή 

των φαινομένων διάβρωσης σε παραλίες των νησιών της ΠΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις της 

Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ).      

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. 

  

 

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση                Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ         ΟΧΕ-ΒΑΑ          ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση            Χ Άλλο: Δημόσιες Συμβάσεις 

Αναγκαίοι πρόσφοροι 

όροι 

Α.Ο. ___2.4___ Εκπληρωμένος  ΝΑΙ Χ  ΟΧΙ   Δεν αφορά  

 

Δικαιούχοι δράσης · Δήμοι της Περιφέρειας 

· Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Περιφέρειας 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 

περιφέρειας* 

Ενωσιακή Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο  

γ=(α)+(β) 

Μετάβασης 2.500.000 2.500.000 5.000.000 

1,7% ενεργοποίησης δράσης**  

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της 

ονομασίας του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με 

τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτεραι

-ότητα 

Στόχος 

Πολιτικής

/ Ειδικός 

Στόχος 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδ

α 

μέτρησ

ης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφοράς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* 

Ποσό που 

αντιστοιχεί στο 

ΠΠ (Ενωσιακή 

συνεισφορά σε 

€)** 

Ποσό που 

αντιστοιχεί στο 

ΠΠ (Ενωσιακή 

+ εθνική 

συνεισφορά σε 

€)** 

ID Ονομασία 
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ** 

2 2.iv Μετάβασης 

Δ.2.3. 

Έργα 

προστασί

ας από τη 

διάβρωσ

η ακτών 

5.000.000 

RCO 121 Περιοχή που 

καλύπτεται από 

μέτρα προστασίας 

από φυσικές 

καταστροφές που 

συνδέονται με την 

κλιματική αλλαγή 

(εκτός των 

πλημμυρών και 

των ανεξέλεγκτων 

πυρκαγιών) 

Εκτάρι

α 

  
0,25 

 

3,15 

 
060 

Προσαρμογή στα 

μέτρα για την 

αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής 

και πρόληψη και 

διαχείριση των 

κινδύνων που 

συνδέονται με το 

κλίμα 

2.500.000 5.000.000 

RCR 37 Πληθυσμός που 

ωφελείται από 

μέτρα προστασίας 

από φυσικές 

καταστροφές που 

συνδέονται με την 

κλιματική αλλαγή 

(εκτός των 

πλημμυρών ή των 

ανεξέλεγκτων 

πυρκαγιών) 

Άτομα 

0 2021  2.969 060 

Προσαρμογή στα 

μέτρα για την 

αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής 

και πρόληψη και 

διαχείριση των 

κινδύνων που 

συνδέονται με το 

κλίμα 

2.500.000 5.000.000 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 
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Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 

Αποτελεσμάτων 

2 2 ΕΤΠΑ iv Δ.2.3 
· Κάτοικοι και επισκέπτες 

της ΠΝΑ 

RCO 121 RCR 37 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην εκτιμώμενη 

ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

 Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Ιούλιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) - 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Νοέμβριος 2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο 2022 

 

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία (μήνας, 

έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 

Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία 

ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να 

διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, 

έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για την εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά τον οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, οι 

ενδεχομένως προγραμματισμένες διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 

CCI Προγράμματος CCI 2021EL16FFPR018 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  3829/19.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 2 Μια πιο πράσινη, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που μετατρέπεται 

σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική 

Ευρώπη 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) v Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού 

ΣΠ 2 - ΕΣ v. - Δράση Δ.2.6. Κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων 

ύδρευσης, μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης τοπικής κλίμακας, δεξαμενές 

αποθήκευσης νερού και ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών 

Περιγραφή δράσης  

Αφορά στη χρηματοδότηση έργων επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών και δικτύων ύδρευσης σε περιοχές 

με οξυμένες ανάγκες σε πόσιμο νερό, λόγω της μειωμένης ποσότητας υδατικών πόρων που οφείλεται στα 

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, 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. 

Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν είναι οι εξής: 

- κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης για τη μείωση απωλειών ύδατος, 

- κατασκευή, επέκταση και αναβάθμιση μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης τοπικής κλίμακας με χρήση ΑΠΕ, 

- κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης νερού για ύδρευση, 

- ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων. 

Επισημαίνεται ότι οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν με βάση τις προτεραιότητες του Εθνικού 

Επιχειρησιακού Σχέδιου για το πόσιμο νερό και την σχετική εξειδίκευση του για την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου. 

  

 

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση                      Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ               ΟΧΕ-ΒΑΑ          ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση                   Χ Άλλο: Δημόσιες Συμβάσεις  

Αναγκαίοι 

πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Δικαιούχοι δράσης · Δήμοι Περιφέρειας,  

· Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας 

· Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 

περιφέρειας* 

Ενωσιακή Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο  

γ=(α)+(β) 

Μετάβασης 7.500.000 7.500.000 15.000.000 

4,9% ενεργοποίησης δράσης**  

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο 

πλαίσιο της εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του 

κωδικού (ID) και της ονομασίας του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτεραι- 

ότητα 

Στόχος 

Πολιτικής

/ Ειδικός 

Στόχος 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάση

ς/ 

αναφ

ο-ράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφο- 

ράς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* 
Ποσό που 

αντιστοιχε

ί στο ΠΠ 

(Ενωσιακή 

συνεισφορ

ά σε €)** 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 

(Ενωσιακή + 

εθνική 

συνεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδ. 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ** 

2 2.v Μετάβασης  

Δ.2.6. Κατασκευή, 

επέκταση ή / και 

αντικατάσταση 

παλαιών δικτύων 

ύδρευσης, μονάδων 

αφαλάτωσης και 

διύλισης τοπικής 

κλίμακας, 

δεξαμενές 

αποθήκευσης νερού 

και ανάπτυξη 

συστημάτων 

ελέγχου διαρροών 

10.000.000 

RCO 30 Μήκος νέων ή 

αναβαθμι-σμένων 

σωλήνων για τα 

συστήματα 

διανομής των 

δημόσιων δικτύων 

ύδρευσης 

Χιλ/τρα 

  0 41 062 

Παροχή νερού για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση   

2.250.000 4.500.000 

RCO 30 Μήκος νέων ή 

αναβαθμι-σμένων 

σωλήνων για τα 

συστήματα 

διανομής των 

δημόσιων δικτύων 

ύδρευσης 

Χιλ/τρα 

  0 95 063 

Παροχή νερού για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση  

 

5.250.000 10.500.000 

RCR 41 Πληθυσμός 

συνδεδεμένος σε 

βελτιωμένο 

δημόσιο δίκτυο 

ύδρευσης 

άτομα 

 

0 2021  17.045 062 

Παροχή νερού για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση   

2.250.000 4.500.000 

RCR 41 Πληθυσμός 

συνδεδεμένος σε 

βελτιωμένο 

δημόσιο δίκτυο 

ύδρευσης 

άτομα 

 

0 2021  39.773 063 

Παροχή νερού για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση       

5.250.000 10.500.000 

  * Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 
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Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτων 

2 2 ΕΤΠΑ V Δ.2.6 
 

Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ 
RCO 30 

 

RCR 41 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην εκτιμώμενη 

ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

 Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Ιούλιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση  

Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση) 

Σεπτέμβριος 2023 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Νοέμβριος 2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο 2022 

 

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία (μήνας, 

έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 

Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία 

ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να 

διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, 

έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για την εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά τον οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, οι 

ενδεχομένως προγραμματισμένες διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 

CCI Προγράμματος CCI 2021EL16FFPR018 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  3829/19.10.2022  

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 3. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και 

ενίσχυση  της κινητικότητας 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 3 Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) i Ανάπτυξη ενός ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου 

και διατροπικού ΔΕΔ-Μ 

ΣΠ 3 - ΕΣ i. - Δ.3.1. Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών που περιλαμβάνονται 

στο αναλυτικό ΔΕΔ-Μ 

Περιγραφή δράσης  

 

Με τη δράση επιδιώκεται η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που 

περιλαμβάνονται στο αναλυτικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 

Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών και την περιφερειακή εξειδίκευσή του, με σκοπό τη βελτίωση της 

οργάνωσης και λειτουργίας των λιμένων, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της επιβατικής ζήτησης και των αναγκών για μεταφορά 

εμπορευμάτων, καθώς και τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών. 

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση των λιμενικών πυλών εισόδου - εξόδου της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, στο πλαίσιο της πράσινης στρατηγικής μεταφορών για προώθηση ενός καθαρότερου, ασφαλέστερου 

και ανθεκτικότερου στην κλιματική αλλαγή συστήματος μεταφορών, και θα είναι σύμφωνες με τις 

προτεραιότητες που τίθενται στο Περιφερειακό Σχέδιο Μεταφορών ενώ το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τις 

Μεταφορές θα επικαιροποιηθεί ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα μείωσης του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος των Μεταφορών.  

Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις:  

-βελτίωσης και επέκτασης λιμενικών υποδομών, όπως κατασκευή προβλητών, κρηπιδωμάτων και 

κυματοθραυστών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των σύγχρονων μεταφορικών μέσων,  

 -βελτίωσης και επέκτασης χερσαίων υποδομών (συμπλήρωση κτιριακών υποδομών, διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου, αναδιάταξη εσωτερικού οδικού δικτύου, κατασκευή στεγάστρων, κ.λπ.), εφόσον αυτές 

κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα,  

 -εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις εγκεκριμένων Σχεδίων 

Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), βάσει των κατευθύνσεων του Κώδικα ISPS,  

-παρεμβάσεις για την προώθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της λειτουργίας των λιμένων, όπως δράσεις 

προώθησης της χρήσης ΑΠΕ και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των λιμένων, σύμφωνα και με 

τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

 

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση                      Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ               ΟΧΕ-ΒΑΑ          ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση                  Χ  Άλλο: Δημόσιες Συμβάσεις  

Αναγκαίοι 

πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ___3.1____ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  X  Δεν αφορά  

Δικαιούχοι δράσης · Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

· Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Περιφέρειας 
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Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 

περιφέρειας* 

Ενωσιακή Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο  

γ=(α)+(β) 

Μετάβασης 3.000.000 3.000.000 6.000.000 

2,1% ενεργοποίησης δράσης**  

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης. 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο 

πλαίσιο της εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του 

κωδικού (ID) και της ονομασίας του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτεραι- 

ότητα 

Στόχος 

Πολιτικής

/ Ειδικός 

Στόχος 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάση

ς/ 

αναφ

ο-ράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφο- 

ράς 

Ορόσ

ημο 

(2024

) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* 
Ποσό που 

αντιστοιχε

ί στο ΠΠ 

(Ενωσιακή 

συνεισφορ

ά σε €)** 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 

(Ενωσιακή + 

εθνική 

συνεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδ. 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ** 

3 3.i Μετάβασης  

Δ.3.1. Δράσεις 

αναβάθμισης των 

λιμενικών 

υποδομών που 

περιλαμβάνονται 

στο αναλυτικό ΔΕΔ-

Μ 

6.000.000 

PSO908 Λιμενικές 

υποδομές που 

υποστηρίζονται 

Λιμενικές 

υποδομές   2 2 110 
Θαλάσσιοι λιμένες 

(ΔΕΔ-Μ) 
3.000.000 6.000.000 

  

PSR908a 

Επιβατική 

κίνηση λιμένα 

Επιβάτες/έ

τος 

2.39

8.83

8 

2019  2.878.605 110 
Θαλάσσιοι λιμένες 

(ΔΕΔ-Μ) 
3.000.000 6.000.000 

PSR908b Διακίνηση 

εμπορευμάτων 

τόνοι/ 

έτος 

555.

871. 
2020  633.073 110 

Θαλάσσιοι λιμένες 

(ΔΕΔ-Μ) 
3.000.000 6.000.000 

           

  * Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτων 

3 3 ΕΤΠΑ i Δ.3,1, 
 

Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ 
PSO908 

PSR908a 

PSR908b 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην εκτιμώμενη 

ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

 Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Ιούλιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)  - 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Ιανουάριος  2023 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων ****     1o  τρίμηνο 2023 

 

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία (μήνας, 

έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 

Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία 

ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να 

διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, 

έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για την εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά τον οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, οι 

ενδεχομένως προγραμματισμένες διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
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Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  3829/19.10.2022  

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 3. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και 

ενίσχυση  της κινητικότητας 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 3 Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) ii Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και 

διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη 

πρόσβαση στη ΔΕΔ-Μ και στη διασυνοριακή κινητικότητα 

ΣΠ 3 - ΕΣ i. - Δ.3.4. Βελτίωση παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας οδικού δικτύου 

Περιγραφή δράσης  

 

Σημαντική πρόκληση για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί η βελτίωση της ασφάλειας του οδικού 

δικτύου της, με δεδομένο ότι παρουσιάζει το δεύτερο υψηλότερη δείκτη ατυχημάτων ανά 1 εκατ. κατοίκους 

για το 2019 (1.258,6 ατυχήματα), ενώ ήταν πρώτη στην κατάταξη με βάση το δείκτη του αριθμού νεκρών ανά 1 

εκατ. Κατοίκους (113,4), με τους αντίστοιχους δείκτες για το σύνολο της χώρας να ανέρχονται σε 998,8 

ατυχήματα και 64,2 νεκρούς ανά 1 εκατ. κατοίκους, αντίστοιχα. 

 

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη χρήση του οδικού 

δικτύου της Περιφέρειας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς οι τουριστικές εισροές στα νησιά είναι 

πολλαπλάσιες του πληθυσμού τους, βασική προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης 

της οδικής ασφάλειας και μείωσης του αριθμού των ατυχημάτων, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του 

Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών και την περιφερειακή εξειδίκευσή του και του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται παρεμβάσεις  

α) ενεργητικής/ παθητικής οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας και κυρίως στις προσβάσεις,    

     τόσο στους τουριστικούς προορισμούς, όσο και στις πύλες εισόδου - εξόδου (λιμένες και αερολιμένες) της  

     ΠΝΑ.  

β) επεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις του οδικού δικτύου, βελτίωση σήμανσης, βελτίωση οδοστρωμάτων,   

     βελτίωση στηθαίων ασφαλείας, βελτίωση ηλεκτροφωτισμού, κ.λπ.)  

γ) μέτρα βελτίωσης της αστυνόμευσης για τον έλεγχο του ορίου ταχύτητας και της οδηγικής συμπεριφοράς 

 

Από τις παραπάνω παρεμβάσεις Επιδιώκεται κυρίως η βελτίωση των δεικτών οδικής ασφάλειας της χώρας για 

μείωση των θανάτων / βαριά τραυματιών κατά 50% μέχρι το έτος 2030, όπως περιγράφονται στο Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας. 

 

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση                      Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ               ΟΧΕ-ΒΑΑ          ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση                 Χ Άλλο: Δημόσιες Συμβάσεις  

Αναγκαίοι 

πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ___3.1____ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  X  Δεν αφορά  

Δικαιούχοι δράσης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  
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Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 

περιφέρειας* 

Ενωσιακή Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο  

γ=(α)+(β) 

Μετάβασης 2.614.548 2.614.548 5.229.096 

1,8% ενεργοποίησης δράσης**  

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης. 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο 

πλαίσιο της εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του 

κωδικού (ID) και της ονομασίας του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτεραι- 

ότητα 

Στόχος 

Πολιτικής

/ Ειδικός 

Στόχος 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάση

ς/ 

αναφ

ο-ράς 

Έτος 

βάση

ς/ 

αναφ

ο- 

ράς 

Ορόσημ

ο (2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* 
Ποσό που 

αντιστοιχε

ί στο ΠΠ 

(Ενωσιακή 

συνεισφορ

ά σε €)** 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 

(Ενωσιακή + 

εθνική 

συνεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδ. 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ** 

3 3.ii Μετάβασης  

Δ.3.4. Βελτίωση 

παθητικής και 

ενεργητικής 

ασφάλειας 

οδικού δικτύου 

5.229.096 

PSO900 Μήκος οδών με 

βελτιωμένη 

ασφάλεια 

Χιλιόμετρα 

  81,05 102 093 

Άλλες 

ανακατασκευές και 

εκσυγχρονισμοί 

οδών 

(αυτοκινητοδρόμων

, εθνικών, 

περιφερειακών ή 

τοπικών οδών) 

2.614.548 5.229.096 

PSR900 Οδικά 

ατυχήματα 

 

Ατυχήματα

/έτος 

10. 2019  7 093 

Άλλες 

ανακατασκευές και 

εκσυγχρονισμοί 

οδών 

(αυτοκινητοδρόμων

, εθνικών, 

περιφερειακών ή 

τοπικών οδών) 

2.614.548 5.229.096 

  * Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτων 

3 3 ΕΤΠΑ ii Δ.3.4. 
 

Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ 
PSO900 PSR900 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην 

εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

 Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Ιούλιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)   

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Ιανουάριος  2023 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων ****     1o  τρίμηνο 2023 

 

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία 

(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο 

εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση 

καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον 

χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη 

πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη 

ΦοΔΣΑ, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για την εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά τον οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, οι 

ενδεχομένως προγραμματισμένες διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 

 



 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 
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Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  3829/19.10.2022  

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 4. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 4 Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) ii Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης 

προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 

της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ΣΠ 4 - ΕΣ ii - Δράση Δ.4.4. Κατασκευή / αναβάθμιση / επέκταση 

εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής/φροντίδας 

Περιγραφή δράσης  

Η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης και συμπλήρωσης των υποδομών προσχολικής 

αγωγής και φροντίδας (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί) και περιλαμβάνει:  

α) κατασκευή / αναβάθμιση / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων,  

β) προμήθεια σχετικού εξοπλισμού λειτουργίας,  

προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση των παιδιών της Περιφέρειας σε δομές παιδικής φροντίδας και να 

καλυφθούν οι διογκούμενες ανάγκες, λόγω των θετικών δημογραφικών τάσεων, καθώς και της σημαντικής 

αύξησης του πληθυσμού προσχολικής ηλικίας στην Περιφέρεια. 

 

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση             Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ           ΟΧΕ-ΒΑΑ     ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση         Χ Άλλο: Δημόσιες Συμβάσεις 

Αναγκαίοι πρόσφοροι 

όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος  ΝΑΙ   ΟΧΙ   Δεν αφορά  Χ 

  

Δικαιούχοι δράσης Δήμοι της Περιφέρειας 

 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 

περιφέρειας* 

Ενωσιακή Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο  

γ=(α)+(β) 

Μετάβασης 3.000.000 3.000.000 6.000.000 

2,1% ενεργοποίησης δράσης**  

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο 

πλαίσιο της εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του 

κωδικού (ID) και της ονομασίας του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτεραι-

ότητα 

Στόχος 

Πολιτικής

/ Ειδικός 

Στόχος 

Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 

βάσης/ 

αναφοράς 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* 
Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 

(Ενωσιακή 

συνεισφορά 

σε €)** 

Ποσό που 

αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 

(Ενωσιακή + 

εθνική 

συνεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικός 

ΠΠ** 

Ονομασία 

ΠΠ** 

4 4.ii Μετάβασης  

Δ.4.4. Κατασκευή / 

αναβάθμιση / 

επέκταση 

εγκαταστάσεων 

προσχολικής 

αγωγής/φροντίδας 

6.000.000 

RCO 

66 

Χωρητικότητα 

τάξεων νέων ή 

εκσυγχρονισμένω

ν εγκαταστάσεων 

παιδικής 

φροντίδας 

Άτομα 

  83 338 121 

Υποδομές για 

προσχολική 

εκπαίδευση 

και φροντίδα 

3.000.000 6.000.000 

RCR 

70 

Ετήσιος αριθμός 

χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένω

ν εγκαταστάσεων 

παιδικής 

φροντίδας 

 

Χρήστες/

έτος 
        0 2021  321 121 

Υποδομές για 

προσχολική 

εκπαίδευση 

και φροντίδα 

3.000.000 6.000.000 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτων 

4 4 ΕΤΠΑ ii Δ.4.4 ΟΤΑ της Περιφέρειας  
 

RCO 66 

 

RCR 70 



 

 

Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην 

εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

 Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Ιούλιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) - 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Νοέμβριος 2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο 2022 

 

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η 

ημερομηνία (μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν 

περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα 

εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα 

πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου 

συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη 

ΦοΔΣΑ, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για την εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά τον οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, οι 

ενδεχομένως προγραμματισμένες διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 
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Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  3829/19.10.2022 
 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 4. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών 
Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 4 Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) ii Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές 
υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ΣΠ 4 - ΕΣ ii - Δράση Δ.4.1. Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση 
κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Περιγραφή δράσης  

Προβλέπονται παρεμβάσεις : 

α) κατασκευής / επέκτασης / αναβάθμισης / αναδιαρρύθμισης / στατικής ενίσχυσης κτιριακών 
εγκαταστάσεων μονάδων της πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία) και δευτεροβάθμιας 
(γυμνάσια, λύκεια) εκπαίδευσης  

β) εξασφάλισης της προσβασιμότητας των υποδομών 

γ) προμήθειας εξοπλισμού εργαστηρίων και εξοπλισμού ΤΠΕ  

 

Στόχος είναι η κάλυψη των στεγαστικών εκπαιδευτικών αναγκών και τη βελτίωση των παρεχόμενων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με την ιεράρχηση των αναγκών σε εκπαιδευτικές υποδομές των 
νησιών της Περιφέρειας 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κάλυψη των αναγκών σε κτιριακές υποδομές που προκύπτουν από την 
καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία), στη διασφάλιση 
της προσβασιμότητας ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες, στην αναβάθμιση και εμπλουτισμό του 
τεχνολογικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα για την ενίσχυση της εξ αποστάσεως και της 
διαδικτυακής εκπαίδευσης και τη βελτίωση των εσωτερικών δικτύων των εκπαιδευτικών μονάδων, 
καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών μάθησης και την αποσυμφόρηση του μαθητικού πληθυσμού. 

 

 

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση             Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ     ΟΧΕ-ΒΑΑ           ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση         Χ Άλλο: Δημόσιες Συμβάσεις  

Αναγκαίοι πρόσφοροι 
όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος   ΝΑΙ  ΟΧΙ  Χ  Δεν αφορά   

Δικαιούχοι δράσης • Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

• Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Ενωσιακή Συνεισφορά σε € 
(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   
(β) 

Σύνολο  
γ=(α)+(β) 

Μετάβασης 5.000.000 5.000.000 10.000.000 

3,5% ενεργοποίησης δράσης**  
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 
Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του Προγράμματος και 
συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της ονομασίας του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους 
συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτεραι-
ότητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* 
Ποσό που 

αντιστοιχεί 
στο ΠΠ 

(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή + 

εθνική 
συνεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδ. 
ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

4 4.ii Μετάβασης  

Δ.4.1. Βελτίωση / 
αναβάθμιση / 
συμπλήρωση 
κτιριακών 
υποδομών και 
εξοπλισμού 
πρωτοβάθμιας 
και 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

10.000.000 

RCO 67 Χωρητικότητα 
τάξεων νέων ή 
εκσυγχρονισμέν
ων 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων 

Άτομα 

  225 2.114 122 

Υποδομές για 
πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

5.000.000 10.000.000 

RCR 71 Ετήσιος 
αριθμός 
χρηστών νέων ή 
εκσυγχρονισμέν
ων 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων 
 

 
Χρήστες/

έτος 

1.677 2021  2.008 122 

Υποδομές για 
πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

5.000.000 10.000.000 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτων 

4 4 ΕΤΠΑ ii Δ.4.1 Εκπαιδευτική κοινότητα, πολίτες, φορείς RCO 67 RCR 71 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην 
εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

 Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Ιούλιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**  (Χαρτογράφηση δομών) Έγκριση Απρίλιος 2022 
Επικαιροποίηση Σεπτέμβρης 2022  

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Νοέμβριος 2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο 2022 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία 
(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο 
εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται 
από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα 
απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης (DNSH). 
** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, 
έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 
*** Για την εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 
συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 
**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά τον οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, οι 
ενδεχομένως προγραμματισμένες διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
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Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  3829/19.10.2022 
 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 5: Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη 
Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 4 Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 

Ταμείο ΕΚΤ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4θ Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, 
περιλαμβανομένων των μεταναστών 

ΣΠ 4 - ΕΣ 4θ - Δράση Δ.5.5: Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης των υπηκόων 

τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας 

Περιγραφή δράσης  

Η Πράξη επιδιώκει την υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι 
επικουρικής προστασίας) και προσωρινής προστασίας, για την ένταξή τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή 
και την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διευκολύνοντας παράλληλα την αυτόνομη και 
ανεξάρτητη διαβίωσή τους και προάγοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. 

Επιλέξιμοι/ες ως ωφελούμενοι/ες της Πράξης θεωρούνται οι Πρόσφυγες Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) που είναι 

α) δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (ήτοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και 

β) οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας (ήτοι τα εκπατρισμένα άτομα από την Ουκρανία που είναι είτε 
πολίτες Ουκρανίας είτε δικαιούχοι διεθνούς προστασίας στους οποίους αναγνωρίστηκε το καθεστώς από 
την Ουκρανία). 

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν κυρίως: 

-Ενίσχυση και διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, μέσω ομαδικών και εξατομικευμένων 
συνεδριών εργασιακής συμβουλευτικής, παροχής επαγγελματικής κατάρτισης σε τομείς απασχόλησης που 
βρίσκονται σε ζήτηση, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των ωφελουμένων και ανάπτυξης δικτύων 
μεταξύ εργοδοτών και επαγγελματικών ενώσεων. 

-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας ένταξης για την αύξηση της αλληλεπίδρασης με τις τοπικές κοινωνίες και για την αυτόνομη 
πρόσβαση στις κοινωνικές και δημόσιες υπηρεσίες. 

-Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με έμφαση σε επαγγελματικό λεξιλόγιο και ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων. 

-Προσφορά προσιτών λύσεων στέγασης με σκοπό τη βελτίωση της ολοκληρωμένης ένταξης στην αγορά 
εργασίας, καθώς και παροχή στεγαστικής υποστήριξης. 

-Ενίσχυση της ικανότητας για αυτόνομη διαβίωση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. 

-Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής και των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο και στην ενημέρωσή τους γύρω από τα οφέλη της ένταξης.   

-Εποπτεία της ένταξης των ωφελούμενων, προκειμένου να υποστηριχθεί συνολικά η αποτελεσματικότητα 
της Πράξης και να εφαρμοστούν επιτυχώς τα ενταξιακά έργα. 

Επιλέξιμες από την πράξη είναι και οι ενέργειες διαχείρισης, συντονισμού της πράξης, εντοπισμού, 
προσέγγισης και εγγραφής των ωφελουμένων. 

 

 

 

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση            Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ          ΟΧΕ-ΒΑΑ     ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευςη         Χ   Άλλο: Πράξη ΕΚΤ+ 

Αναγκαίοι πρόσφοροι 
όροι 

Α.Ο. __4.4___ Εκπληρωμένος ΝΑΙ Χ   ΟΧΙ  Δεν αφορά   
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Δικαιούχοι δράσης Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Ενωσιακή Συνεισφορά σε € 
(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   
(β) 

Σύνολο  
γ=(α)+(β) 

Μετάβασης 1.920.000 1.920.000 3.840.000 

1,3% ενεργοποίησης δράσης**  
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο 
πλαίσιο της εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του 
κωδικού (ID) και της ονομασίας του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτεραι-
ότητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* 
Ποσό που 

αντιστοιχεί 
στο ΠΠ 

(Ενωσιακή 
συνεισφορά 

σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή + 

εθνική 
συνεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδ. 
ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

5 ΣΠ4 Μετάβασης 

Δ.5.5. 
Ολοκληρωμέ
νες δράσεις 
ένταξης των 

υπηκόων 
τρίτων χωρών 

στην αγορά 
εργασίας 

3.840.000 

ΕΕCO13 
υπήκοοι τρίτων 
χωρών 

αριθμός 
ατόμων 

  90 300 156 

Ειδικές δράσεις 
για την αύξηση 
της συμμετοχής 
των υπηκόων 
τρίτων χωρών 
στην 
απασχόληση 

1.920.000 3.840.000 

PSR790 

υπήκοοι τρίτων 
χωρών που 
αναζητούν ή 
που βρίσκουν 
απασχόληση 
αμέσως μετά τη 
συμμετοχή τους 

αριθμός 
ατόμων 

228 2021  240 156 

Ειδικές δράσεις 
για την αύξηση 
της συμμετοχής 
των υπηκόων 
τρίτων χωρών 
στην 
απασχόληση 

1.920.000 3.840.000 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών 
Δείκτες 

Αποτελεσμάτων 

5 ΣΠ4 ΕΚΤ 4θ Δ.5.5 

Άτομα υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και 
δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) 
Δικαιούχοι προσωρινής προστασίας εκπατρισμένοι πολίτες 
Ουκρανίας 

ΕΕCO13 PSR790 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην 
εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

 Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Ιούλιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) - 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτώβριος 2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο 2022 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία 
(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο 
εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται 
από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα 
απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης (DNSH). 
** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, 
έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 
*** Για την εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 
συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 
**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά τον οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, οι 
ενδεχομένως προγραμματισμένες διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 
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Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  3829/19.10.2022 
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Προτεραιότητα 5: Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη 
Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 4 Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 

Ταμείο ΕΚΤ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4ια Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν 
την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον 
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική 
προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της 
προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της 
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψη 

ΣΠ 4 - ΕΣ 4ια - Δράση Δ.5.21: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους 
στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, 
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 

Περιγραφή δράσης   

Η δράση υλοποιείται σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 104 του Ν.4941/2022 με την οποία 
καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για τη πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε 
υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων 
με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών 
πρακτικών και δραστηριοτήτων εκτός σχολικού ωραρίου.  

Έχει παιδοκεντρικό χαρακτήρα και σκοπεί στην διασφάλιση της πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και 
παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας καθώς 
και ποιοτικές υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. 

Στις ομάδες στόχους της δράσης εντάσσονται ιδίως βρέφη, νήπια και παιδιά που προβλέπονται στη 
Σύσταση ΕΕ 2021/1004 (ΕΕΕΕ L 223/14/22.6.2021) για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα παιδιά. 

Τα «Ωφελούμενα»,  βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης καθώς και τα παιδιά σχολικής 
ηλικίας, έφηβοι και άτομα με αναπηρία επιλέγονται σύμφωνα με διαδικασίες και κριτήρια που 
καθορίζονται από Κοινή Υπουργική Απόφαση προκειμένου να λάβουν «αξία τοποθέτησης» (voucher) και 
εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση του Δικαιούχου. 

Η δράση υλοποιείται σε ετήσιους κύκλους που αντιστοιχούν σε σχολικά έτη μέγιστης διάρκειας 11 μηνών. 
Ο ετήσιος π/υ καθορίζεται στην παραπάνω αναφερόμενη ΚΥΑ και αφορά στις αξίες τοποθέτησης σε 
βρεφικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς καθώς και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών.  

Για τη δράση θα διατεθούν συνολικά, κατά την ΠΠ 2021-2027 έως €500 εκ. ΔΔ από τα 13 ΠεΠ, σε 3 κύκλους 
υλοποίησης, 2022-2023, 2023-2024 & 2024-25. Η δράση θα υλοποιηθεί προσανατολισμένη στην Πολιτική 
«Εγγύηση για τα Παιδιά» και στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, με το ΕΚΤ+ να υποστηρίζει τα πιο 
ευάλωτα παιδιά στη βάση εκ των προτέρων προσδιορισμένων κριτηρίων σε εθνικό επίπεδο. Μετά την 
ολοκλήρωση και του τρίτου κύκλου, η χρηματοδότηση της δράσης θα αναληφθεί εξολοκλήρου από 
εθνικούς πόρους 

 

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση              Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ           ΟΧΕ-ΒΑΑ      ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση         Χ  Άλλο: Δράση ΕΚΤ+ 

Αναγκαίοι πρόσφοροι 
όροι 

Α.Ο. __4.4___ Εκπληρωμένος   ΝΑΙ Χ  ΟΧΙ     Δεν αφορά  
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Δικαιούχοι δράσης Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Ενωσιακή Συνεισφορά σε € 
(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   
(β) 

Σύνολο  
γ=(α)+(β) 

Μετάβασης 5.250.000 5.250.000 11.040.000 

1,4% ενεργοποίησης δράσης**  
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο 
πλαίσιο της εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του 
κωδικού (ID) και της ονομασίας του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτερ
αι-

ότητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση 
π/υ 

δρά-σης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς 

Ορόσημ
ο (2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* 
Ποσό που 

αντιστοιχεί 
στο ΠΠ 

(Ενωσιακή 
συνεισφορά 

σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή + 

εθνική 
συνεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδ. 
ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

5 ΣΠ4 Μετάβασης 

Δ.5.21. Προώθηση 
και υποστήριξη 
παιδιών για την 

ένταξή τους στην 
προσχολική 

εκπαίδευση καθώς 
και για τη 

πρόσβασή παιδιών 
σχολικής ηλικίας, 

εφήβων και ατόμων 
με αναπηρία, σε 

υπηρεσίες 
δημιουργικής 
απασχόλησης 

11.040.
000 

PSO79
2 

αριθμός ληπτών 
voucher για την 
ένταξη παιδιών σε 
δομές φροντίδας 
και δημιουργικής 
απασχόλησης 

αριθμός 
ατόμων 

  3.140 4.711 148 

Στήριξη της 
προσχολικής 
εκπαίδευσης 
και φροντίδας 
(εξαιρουμένων 
των υποδομών) 

5.520.000 11.040.000 

PSR792 

αριθμός παιδιών 
που ωφελούνται 
από την ένταξη σε 
δομές φροντίδας 
και δημιουργικής 
απασχόλησης 

αριθμός 
ατόμων 

5.837 2021  5.837  

Στήριξη της 
προσχολικής 
εκπαίδευσης 
και φροντίδας 
(εξαιρουμένων 
των υποδομών) 

5.520.000 11.040.000 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

5 ΣΠ4 ΕΚΤ 4ια Δ.5.21 
• Παιδιά σε κίνδυνο φτώχειας 

• ΑμεΑ 
PSO792 PSR792 

 

 



 

 

Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην 
εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

 Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Ιούλιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) - 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτώβριος 2022 

Άλλο: _________________________________________*** - 

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο 2022 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η 
ημερομηνία (μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν 
περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα 
εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα 
πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου 
συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 
** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη 
ΦοΔΣΑ, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 
*** Για την εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 
συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 
**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά τον οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, οι 
ενδεχομένως προγραμματισμένες διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
 
 
 


