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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. 

 



Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

 

5 

 

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 3ης 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. 24Α 

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   28 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

C025 Έρευνα, καινοτοµία: Αριθµός 
ερευνητών που εργάζονται σε 
βελτιωµένες εγκαταστάσεις 

ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναµα 
πλήρους 

απασχόλησης 

  4 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιηµένων 
δαπανών 

Ευρώ   6.300.000 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

Τ3401 Αριθµός ψηφιακών 
εφαρµογών 

Αριθµός   4 

 

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 
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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. 
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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 θεµατικές 
αιρεσιµότητες 

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 της επιχειρηµατικής ανακάλυψης στους τοµείς 
προτεραιότητας 
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 

Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 
Κατά τον σχεδιασµό της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια 
ολοκληρώθηκε διαδικασία ανάλυσης των επιµέρους κλάδων που συνθέτουν τις 
προτεραιότητες και τους τοµείς όπου θα επικεντρωθεί η Στρατηγική στο Νότιο 
Αιγαίο, καθώς και η χαρτογράφηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα 
πεδία αυτά. Παράλληλα, αποτυπώθηκαν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι 
προτάσεις φορέων έρευνας στους τοµείς προτεραιότητας.   
 
Για την έναρξη υλοποίησης των δράσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και 
την εφαρµογή των υπόλοιπων προβλεπόµενων δράσεων του ΠΕΠ έχει σχεδιαστεί η 
ενίσχυση της επιχειρηµατικής ανακάλυψης, η ενηµέρωση δηλαδή των επιχειρήσεων 
για τις αναπτυξιακές επιλογές της Περιφέρειας και τις επενδυτικές ευκαιρίες που 
υπάρχουν στους τοµείς προτεραιότητας. Θα υποστηριχθούν ενέργειες που 
προετοιµάζουν το έδαφος για την ανάπτυξη του τουρισµού εµπειρίας, της 
αγροδιατροφής και των υδατοκαλλιεργειών, συνδυάζοντας την έρευνα για τον 
προσδιορισµό των επιλογών και τον σχεδιασµό προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και 
τη διάχυση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για να 
υιοθετήσουν τις νέες υπηρεσίες.   

 
Αναλυτικότερα  περιλαµβάνονται δραστηριότητες όπως: 
• Εντοπισµός των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων που προσφέρονται στην 

Περιφέρεια για την ανάπτυξη µοναδικών ειδών εµπειρίας  
• Ανάδειξη των υπηρεσιών και παρεµβάσεων που είναι αναγκαίες για τη δηµιουργία 

του νέου τουριστικού προϊόντος 
• ∆ιάχυση και ενηµέρωση των εµπλεκόµενων στον τουρισµό για τις δυνατότητες που 

προσφέρει κάθε νησί µε βάση τα συµπεράσµατα της έρευνας 
• Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων του τουρισµού για τις δυνατότητες που 

προσφέρει η διαφοροποίηση και η συµµετοχή στη δηµιουργία του τοπικού µύθου 
• Σύνδεση αγροδιατροφής και τουρισµού 

 
Έµφαση επίσης θα πρέπει να δοθεί και στη διερεύνηση της ανάπτυξης 
συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άµεσα µε τις επιλεγµένες µορφές 
τουρισµού εµπειρίας και οι οποίες διαφοροποιούν την υπάρχουσα δραστηριότητα. 

 
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 

  40 ΟΧΙ ΝΑΙ 

  

 Αριθµός 
συµµετεχόντων σε 
πιλοτικά σχήµατα ή 
διεργασίες 
επιχειρηµατικής 
ανακάλυψης 

αριθµός 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

  150 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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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, Επιµελητήρια ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων. 

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

Ενέργεια Ηµεροµηνία 
Εκπλήρωση αιρεσιµότητας  Απρίλιος 2015 
Εκπλήρωση αυτοδέσµευσης    Απρίλιος 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   ∆’ τρίµηνο 2015 
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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   8.400.000 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

Κ201 Ενταγµένα Έργα Αριθµός   3 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

Κ206 Συµβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την υλοποίηση 

των έργων 

Αριθµός   6 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

Τ3404 Αριθµός χώρων που 
προστατεύονται και 

αναδεικνύονται 

Αριθµός   0 
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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 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 
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 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 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)        4.552.284 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       4.552.284 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 2.276.142 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 2.276.142 
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    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 2015 
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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)        3.500.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       3.500.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.750.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.750.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  



Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

 

19 

 

∆υνητικοί δικαιούχοι 
Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισµού. 

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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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 

Άτοµα   300 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιηµένων 
δαπανών 

Ευρώ   11.900.000 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

Τ3405 Αριθµός λιµένων των οποίων 
αναπτύσσονται οι υποδοµές 

Αριθµός   1 

 

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 

- 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 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 
άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρµόζεται του 
άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
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 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 

• 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 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 

 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)        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 τα εµπροσθοβαρή έργα 1.250.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι  
 ΥΠΟΥΝΤ, Περιφέρεια, ∆ήµοι και ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία. 
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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) Ιούνιος 2015 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  
Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ Τρίµηνο 2015 
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Θεµατικός στόχος 7 - Επενδυτική Προτεραιότητα 7b 
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 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  ΝΑΙ 
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πλαίσιο επίδοσης  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. 

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 2.000.000. 

∆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 
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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 

      εκ της οποίας για 
τµηµατοποιηµένα έργα 

3.000.000 

    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) 

 

Επιλογή ΕΦ∆  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος 2015 
Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης A’ 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 

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 
δράσης 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 
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 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 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)  8.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)  8.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 4.000.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 4.000.000 

      εκ της οποίας για τα εµπροσθοβαρή έργα 5.800.000 

    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 Ιούνιος 2015 
Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ Τρίµηνο 2015 
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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 
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 θα αφορούν: 

• Κατασκευή και εξοπλισµό υποδοµών 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 

 Αριθµός 

 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

      120 NAI 

 
 
 

OXI 

 

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 
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 2015 
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4. 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  
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Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

   ΟΧΙ 

 

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 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)        7.000.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       7.000.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 3.500.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 3.500.000 

      εκ της οποίας για τα εµπροσθοβαρή έργα 3.600.000 

    Ιδιωτική Συµµετοχή (ε)  

∆υνητικοί δικαιούχοι 
Περιφέρεια, ∆ήµοι. 
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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 Γ΄Τρίµηνο 2015 
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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. 

∆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 

ανεπτυγµέ-
νες 

περιφέρειες 

    750 NAI 

 
 

OXI 
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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 
Υπουργείο, ΑΕΝ Σύρου 

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 2015 
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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 ∆∆) 43.019.780 

% 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   13.630.000 

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 µονοπρώσωπα 
νοικοκυριά µε 

συντηρούµενα τέκνα Ή 
µετανάστες, άτοµα µε 
αλλοδαπής προέλευσης, 

µειονότητες  

Συµµετέχοντες   7.900 

 

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 

- Κατάρτιση προσωπικού ∆Α 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. 
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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 
εφαρµόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
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 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 την διάθεση προς µητέρες (και πατέρες που έχουν την 
επιµέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 
2015-2016, 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 συµβάλει 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, µε ένα δικαιούχο, ο οποίος 
θα εκδώσει πρόσκληση προς δοµές και δυνητικά ωφελούµενες µητέρες. Ο δικαιούχος 
θα κάνει και τη σύζευξη µεταξύ παιδιών και θέσεων σε δοµές. Η διάθεση της θέσης 
πραγµατοποιείται προς τη γυναίκα ωφελούµενη µέσω «εντολής τοποθέτησης» 
(voucher) του τέκνου της. 

 
Βασικοί ωφελούµενοι (οµάδες στόχος) είναι άτοµα που 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 
αξιολογικά ευρήµατα σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της on-
going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑ∆ 2007-2013 καθώς και διδαγµάτων 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.  
 
Βάσει συµφωνίας των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δράση 
Εναρµόνισης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, και για το σύνολο της περιόδου 
2014-2020, θα διατεθούν 490 εκ. δηµόσια δαπάνη, εκ των οποίων τα 125 εκ. € έχουν 
ήδη διατεθεί για την χρονιά 2014-2015. Εποµένως για την περίοδο 2015-2020, 
διατίθενται µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ: 

• 240 εκ € µέσω των ΠΕΠ  (ΘΣ9), και µε εστίαση σε γυναίκες κάτω του ορίου της 
φτώχειας (άνεργες ή εργαζόµενες) 

• 125 εκ. € µέσω του ΕΠ ΑΝΑ∆-∆ΒΜ (ΘΣ8) και µε εστίαση κυρίως σε γυναίκες µε 
χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόµενες µε 
επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες. 

 
∆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 

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 

  3.500 NAI ΟΧΙ 



Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

 

 

42 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 
Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 
Κατηγορίες 
Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)  3.600.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)  3.600.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 1.800.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 1.800.000 

    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 Γ’ τρίµηνο 2015 
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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 

 Λιγότερο ανεπτυγµένες 
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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 για τρία έτη (1/1/2016 – 
31/12/2018). 
 
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 
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   
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- 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 

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 

  3.500 NAI ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 
Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας / 
Κατηγορίες 
Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        1.300.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       1.300.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 650.000 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 650.000 

    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 
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 
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∆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 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. 
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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 είναι (Αύγουστος 2015-∆εκέµβριος 2018). 

 
∆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 

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 

  3.500 NAI ΟΧΙ 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 
Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας /  
Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        625.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       625.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 312.500 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 312.500 

    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 
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 Γ’ τρίµηνο 2015 
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∆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 
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. 
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Η δράση αφορά την διάθεση προς µητέρες (και πατέρες που έχουν την επιµέλεια), 
θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών µε αναπηρία για το έτος 
2015-2016, 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, µε ένα δικαιούχο, ο οποίος 
θα εκδώσει πρόσκληση προς δοµές και προς δυνητικές ωφελούµενες µητέρες. Ο 
δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη µεταξύ παιδιών και θέσεων σε δοµές. Η διάθεση 
της θέσης πραγµατοποιείται προς τη γυναίκα ωφελούµενη µέσω «εντολής 
τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της. 

  
Βασικοί ωφελούµενοι (οµάδες –στόχος) είναι άτοµα που 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. 

Βάσει συµφωνίας των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη 
δράση Εναρµόνισης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, και για το σύνολο της 
περιόδου 2014-2020, θα διατεθούν 490 εκ. δηµόσια δαπάνη, εκ των οποίων τα 125 
εκ. € έχουν ήδη διατεθεί για την χρονιά 2014-2015. Εποµένως για την περίοδο 2015-
2020, διατίθενται µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ: 
• 240 εκ € µέσω των ΠΕΠ  (ΘΣ9), και µε εστίαση σε γυναίκες κάτω του ορίου της 

φτώχειας (άνεργες ή εργαζόµενες) 
• 125 εκ. € µέσω του ΕΠ ΑΝΑ∆-∆ΒΜ (ΘΣ8) και µε εστίαση κυρίως σε γυναίκες µε 

χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόµενες µε 
επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες. 
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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 

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 

  3.500 NAI ΟΧΙ 

 

Χρηµατοδοτικό σχήµα 
Πίνακας 3: Προϋπολογισµός  

 Σύνολο Χώρας/ 
Κατηγορίες 
Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α)        545.000 

    ∆ηµόσια ∆απάνη (β)       545.000 

           Ενωσιακή Συνδροµή (γ) 272.500 

           Εθνική Συµµετοχή (δ) 272.500 

    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 Γ’ τρίµηνο 2015 
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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   6.900.000 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

Κ206 Συµβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την υλοποίηση 

των έργων 

Αριθµός   3 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

Τ3404 Αριθµός χώρων που 
προστατεύονται και 
αναδεικνύονται 

Αριθµός   0 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

Τ3405 Αριθµός λιµένων των 
οποίων αναπτύσσονται οι 

υποδοµές 

Αριθµός   1 

 

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: 
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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 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 τριτοβάθµια 
επεξεργασία) 

2. Πληθυσµός που εξυπηρετείται µε νερό κατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση 

 
∆ράση 6.β.2.1.2: ∆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 
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 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 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 
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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 
 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 2015 

 
∆ράση 6.γ.2.1.2: ∆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 
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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 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 
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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  
Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισµού 

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 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 1.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 

C014 

Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό µήκος 
ανακατασκευασµέ-
νων ή αναβαθµισµέ-
νων οδών 

χλµ 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

  16  ΟΧΙ 

 
 

ΟΧΙ 

 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)        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 
∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία,  ∆ήµοι και 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 Ιούνιος 2015 
Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης ∆’ Τρίµηνο 2015 
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.2.2: ∆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  
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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 
  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 

∆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 
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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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5. 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  
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Σύνδεση µε αυτοδεσµεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

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 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)  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 
Περιφέρεια, ∆ήµοι. 
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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 Γ’ τρίµηνο 2015 
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Πίνακας 4 : Ανάλυση προϋπολογισµού (σε δηµόσια δαπάνη-∆∆) 

ΑΠ ∆∆ ΘΣ ∆∆ 
Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

∆∆  Ειδ. 
στόχος 

∆∆ 
Κωδ. 

∆ράσης/ 
πρόσκλησης 

∆∆ Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδ. 
πεδίου 

παρέµβασης 
∆∆ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 22.382.206 1 4.476.442 1β 3.403.246  1.β.1 3.403.246 1.β.1.1  200.000 

Περισσότερο 
ανεπτυγ-
µένη 

  200.000  

2 
33.529.790 

6 
14.727.710 6β 4.552.284  6.β.1 4.552.284 6.β.1.1 4.552.284 20,021 4.552.284  

6γ 6.000.000  6.γ.1 6.000.000 6.γ.1.1 3.500.000 94,095 3.500.000  
3 41.143.624 7 19.033.446 7α 9.603.460  7.α.1 9.603.460 7.α.1.1 5.000.000 39 5.000.000  

7β 9.429.986  7.β.1 9.429.986 7.β.1.2 3.000.000 40 3.000.000  
9 12.125.088 9α 12.125.088  9.α.1 12.125.088 9.α.1.1 8.000.000 53 8.000.000  

9.α.1.2 3.000.000 55 3.000.000  
10 9.985.090 10α 9.985.090  10.α.1 9.985.090 10.α.1.1 7.000.000 51,52 7.000.000  

10.α.1.2 500.000 50 500.000  
4 43.019.780 9 39.749.084 9i 13.315.316   9i.1  13.315.316  9i.1.1.1  3.600.000 109 3.600.000  

9iii 5.494.308   9iii.1  5.494.308  9iii.1.1.1  1.300.000 111 1.300.000  
 9iii.1.1.2  625.000 111 625.000  
 9iii.1.1.3  545.000 111 545.000  

5 25.000.000 6 9.000.000 6β 4.500.000  6.β.2 4.500.000 6.β.2.1.2 3.000.000 20,21 3.000.000  
6γ 4.500.000  6.γ.2 4.500.000 6.γ.2.1.2 2.500.000 94 2.500.000  

7 8.000.000 7β 8.000.000  7.β.2 8.000.000 7.β.2.1 4.500.000 40 4.500.000  
9 3.000.002 9α 3.000.000  9.α.2 3.000.020 9.α.2.2 1.200.000 55 1.200.000  
10 4.999.998 10α 4.999.998  10.α.2 4.999.998 10.α.2.1 5.000.000 52 5.000.000  

6 2.288.542                     
7 806.620                     

  168.170.562   125.096.860   98.908.776    98.908.796   57.022.284     57.022.284  
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Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων 
 

Κωδικός 
∆ράσης 

Χαρακτηρισµός 
δράσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας ∆∆ Τρόπος υλοποίησης 

δράσης ∆∆ 

∆∆ που 
συνεισφέρ

ει στο 
πλαίσιο 
επίδοσης 

∆∆ µη 
εκπληρούµενων 
θεµατικών 

αιρεσιµοτήτων 

∆∆ µη 
εκπληρού-
µενων 

αυτοδεσµεύ-
σεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.β.1.1  ∆ηµόσια έργα ΠΑ      200.000   Μη επιστρ. Επιχ/γηση  200.000   200.000     
6.β.1.1 ∆ηµόσια έργα ΠΑ   4.552.284   Μη επιστρ. Επιχ/γηση 4.552.284  4.552.284     4.552.284    4.552.284   
6.γ.1.1 ∆ηµόσια έργα ΠΑ 3.500.000  Μη επιστρ. Επιχ/γηση 3.500.000  3.500.000      

                  
7.α.1.1 ∆ηµόσια έργα ΠΑ 5.000.000 Μη επιστρ. Επιχ/γηση 5.000.000 5.000.000     
7.β.1.2 Τµηµατοποιηµένη ΠΑ 3.000.000 Μη επιστρ. Επιχ/γηση 3.000.000 3.000.000     
9.α.1.1 ∆ηµόσια έργα ΠΑ 8.000.000 Μη επιστρ. Επιχ/γηση 8.000.000 8.000.000     
9.α.1.2 ∆ηµόσια έργα ΠΑ 3.000.000 Μη επιστρ. Επιχ/γηση 3.000.000 3.000.000     
10.α.1.1 ∆ηµόσια έργα ΠΑ 7.000.000 Μη επιστρ. Επιχ/γηση 7.000.000 7.000.000     
10.α.1.2 ∆ηµόσια έργα ΠΑ 500.000 Μη επιστρ. Επιχ/γηση 500.000 500.000     
 9i.1.1.1  ∆ηµόσια έργα ΕΚΤ ΠΑ 3.600.000 Επιχορήγηση (grant) 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 
 iii.1.1.1  ∆ηµόσια έργα ΕΚΤ ΠΑ 1.300.000 Επιχορήγηση (grant) 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 
 iii.1.1.2  ∆ηµόσια έργα ΕΚΤ ΠΑ 625.000 Επιχορήγηση (grant) 625.000 625.000 625.000 625.000 
9iii.1.1.3 ∆ηµόσια έργα ΕΚΤ ΠΑ 545.000 Επιχορήγηση (grant) 545.000 545.000 545.000 545.000 

         
6.β.2.1.2 ∆ηµόσια έργα ΠΑ 3.000.000 Μη επιστρ. Επιχ/γηση 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
6.γ.2.1.2 ∆ηµόσια έργα ΠΑ 2.500.000 Μη επιστρ. Επιχ/γηση 2.500.000 2.500.000     
7.β.2.1 ∆ηµόσια έργα ΠΑ 4.500.000 Μη επιστρ. Επιχ/γηση 4.500.000 4.500.000     
9.α.2.2 ∆ηµόσια έργα ΠΑ 1.200.000 Μη επιστρ. Επιχ/γηση 1.200.000 1.200.000     
10.α.2.1 ∆ηµόσια έργα ΠΑ 5.000.000 Μη επιστρ. Επιχ/γηση 5.000.000 5.000.000     
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Ενότητα ∆: Προγραµµατισµός 
Πίνακας 6: Προγραµµατισµός ετήσιων στόχων Ποσά σε € 

ΑΠ /  
Κωδ. 
∆ράσης 

Συνολική 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
(ευρώ) 

ΠΟΣΟ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

∆ΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΈΤΟΥΣ 2015 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

∆∆ %  ∆∆ %  ∆∆ % ∆∆ %  ∆∆ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΑΠ1 22.382.206 200.000 0,89% 200.000 0,89% 200.000 0,89% 200.000 0,89% 0 0,00% 

ΕΠ 1β 3.403.246 200.000 5,88% 200.000 6% 200.000 5,88% 200.000 5,88% 0 0,00% 

 1.β.1.1 200.000 200.000 100,00% 200.000 100% 200.000 100,00% 200.000 100,00% 0 0,00% 

ΑΠ2 33.529.790 8.052.284 24,02% 8.052.284 24% 6.000.000 17,89% 0 0,00% 0 0,00% 

ΕΠ 6β 4.552.284 4.552.284 100,00% 4.552.284 100% 3.000.000 65,90% 0 0,00% 0 0,00% 

6.β.1.1 4.552.284 4.552.284 100,00% 4.552.284 100% 3.000.000 65,90% 0 0,00% 0 0,00% 

ΕΠ 6γ 6.000.000 3.500.000 58,33% 3.500.000 58% 3.000.000 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 6.γ.1.1 3.500.000 3.500.000 100,00% 3.500.000 100% 3.000.000 85,71% 0 0,00% 0 0,00% 

ΑΠ3 41.143.624 26.500.000 64,41% 23.500.000 57% 14.400.000 35,00% 7.200.000 17,50% 2.300.000 5,59% 

ΕΠ 7α 9.603.460 5.000.000 52,06% 5.000.000 52% 1.200.000 12,50%   0,00%   0,00% 

7.α.1.1 9.603.460 5.000.000 52,06% 5.000.000 52% 1.200.000 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 

ΕΠ 7β 9.429.986 3.000.000 31,81%   0%   0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

7.β.1.2 3.000.000 3.000.000 100,00% 0 0% 0 0,00%   0,00%   0,00% 

ΕΠ 9α 12.125.088 11.000.000 90,72% 11.000.000 91% 7.700.000 63,50% 5.700.000 47,01% 1.500.000 12,37% 

9.α.1.1 8.000.000 8.000.000 100,00% 8.000.000 100% 5.700.000 71,25% 5.700.000 71,25% 1.500.000 18,75% 

9.α.1.2 4.125.088 3.000.000 72,73% 3.000.000 73% 2.000.000 48,48% 0 0,00% 0 0,00% 

ΕΠ 10α 9.985.090 7.500.000 75,11% 7.500.000 75% 5.500.000 55,08% 1.500.000 15,02% 800.000 8,01% 

10.α.1.1 9.485.090 7.000.000 73,80% 7.000.000 74% 5.000.000 52,71% 1.500.000 15,81% 800.000 8,43% 

10.α.1.2 500.000 500.000 100,00% 500.000 100% 500.000 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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ΑΠ /  
Κωδ. 
∆ράσης 

Συνολική 
∆ηµόσια 
∆απάνη 
(ευρώ) 

ΠΟΣΟ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

∆ΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΈΤΟΥΣ 2015 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

∆∆ %  ∆∆ %  ∆∆ % ∆∆ %  ∆∆ % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΑΠ4 43.019.780 6.070.000 14,11% 6.070.000 14% 6.070.000 14,11% 6.070.000 14,11% 4.266.000 9,92% 

ΕΠ 9i 13.315.316 3.600.000 27,04% 3.600.000 27% 3.600.000 27,04% 3.600.000 27,04% 3.600.000 27,04% 

9i.1.1.1 5.300.000 3.600.000 67,92% 3.600.000 68% 3.600.000 67,92% 3.600.000 67,92% 900.000 16,98% 

ΕΠ 9iii 5.494.308 2.470.000 44,96% 2.470.000 45% 2.470.000 44,96% 2.470.000 44,96% 666.000 12,12% 

9iii.1.1.1 1.300.000 1.300.000 100,00% 1.300.000 100% 1.300.000 100,00% 1.300.000 100,00% 380.000 29,23% 

9iii.1.1.2 625.000 625.000 100,00% 625.000 100% 625.000 100,00% 625.000 100,00% 150.000 24,00% 

9iii.1.1.3 545.000 545.000 100,00% 545.000 100% 545.000 100,00% 545.000 100,00% 136.000 24,95% 

ΑΠ5 25.000.000 16.199.998 64,80% 16.199.998 65% 7.500.000 30,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ΕΠ 6β 4.500.000 3.000.000 66,67% 3.000.000 67% 1.500.000 33,33%   0,00%   0,00% 

6.β.2.1.2 3.000.000 3.000.000 100,00% 3.000.000 100% 1.500.000 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ΕΠ 6γ 4.500.000 2.500.000 55,56% 2.500.000 56% 1.500.000 33,33%   0,00%   0,00% 

6.γ.2.1.2 2.500.000 2.500.000 100,00% 2.500.000 100% 1.500.000 60,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ΕΠ 7β 8.000.000 4.500.000 56,25% 4.500.000 56% 2.000.000 25,00%   0,00%   0,00% 

7.β.2.1 4.500.000 4.500.000 100,00% 4.500.000 100% 2.000.000 44,44% 0 0,00% 0 0,00% 

ΕΠ 9α 3.000.002 1.200.000 40,00% 1.200.000 40% 500.000 16,67%   0,00%   0,00% 

9.α.2.2 1.200.000 1.200.000 100,00% 1.200.000 100% 500.000 41,67% 0 0,00% 0 0,00% 

ΕΠ 10α 4.999.998 4.999.998 100,00% 4.999.998 100% 2.000.000 40,00%   0,00%   0,00% 

10.α.2.1 4.999.998 4.999.998 100,00% 4.999.998 100% 2.000.000 40,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ΑΠ6 2.288.542   0,00%   0%   0,00%   0,00%   0,00% 

ΑΠ7 806.620   0,00%   0%   0,00%   0,00%   0,00% 

ΣΥΝ.  ΠΕΠ 168.170.562 57.022.282 33,91% 54.022.282 32% 34.170.000 20,32% 13.470.000 8,01% 6.566.000 3,90% 

 


