
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΙΔ.  

ΣΤ.
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ / ΦΟΡΕΙΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ 

ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ

1
Έργα προστασίας από τη διάβρωση 

ακτών

Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη 

διαχείριση των πόρων
2

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης 

του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

2.iii
-Δήμοι ΠΝΑ

-Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ Νότιο Αιγαίο 5.000.000 Μαρ-23 Απρ-23

2

Ολοκλήρωση των υποδομών 

επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς 

Γ΄ Προτεραιότητας

Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη 

διαχείριση των πόρων
2

Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του 

νερού
2.iv

-Δήμοι ΠΝΑ

-Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ΠΝΑ και 

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ Νότιο Αιγαίο 20.000.000 Μαϊ-23 Ιουλ-23

3

Κατασκευή, επέκταση ή / και 

αντικατάσταση παλαιών δικτύων 

ύδρευσης, μονάδες αφαλάτωσης και 

διύλισης τοπικής κλίμακας και 

δεξαμενές αποθήκευσης νερού 

Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη 

διαχείριση των πόρων
2

Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του 

νερού
2.vi

-Δήμοι ΠΝΑ

-Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ΠΝΑ και 

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ Νότιο Αιγαίο 15.000.000 Φεβ-23 Μαϊ-23

4

Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών που 

περιλαμβάνονται στο αναλυτικό ΔΕΔ-

Μ

Βελτίωση της περιφερειακής 

προσβασιμότητας και ενίσχυση  

της κινητικότητας

3
Ανάπτυξη ενός ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, 

ασφαλούς, βιώσιμου και διατροπικού ΔΕΔ-Μ
3.i

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

-Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ Νότιο Αιγαίο 6.000.000 Απρ-23 Μαϊ-23

5
Βελτίωση παθητικής και ενεργητικής 

ασφάλειας οδικού δικτύου

Βελτίωση της περιφερειακής 

προσβασιμότητας και ενίσχυση  

της κινητικότητας

3

Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, 

έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 

κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στη ΔΕΔ-Μ και στη 

διασυνοριακή κινητικότητα

3.ii Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ Νότιο Αιγαίο 5.000.000 Μαρ-23 Απρ-23

6

Βελτίωση εθνικού / επαρχιακού 

οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης 

σε τουριστικούς προορισμούς

Βελτίωση της περιφερειακής 

προσβασιμότητας και ενίσχυση  

της κινητικότητας

3

Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, 

έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 

κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στο ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή 

κινητικότητα 

3.iii
-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

-Δήμοι ΠΝΑ
Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ Νότιο Αιγαίο 15.000.000 Ιουν-23 Αυγ-23

7

Κατασκευή / αναβάθμιση / 

συμπλήρωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ανάπτυξη και βελτίωση 

κοινωνικών υποδομών
4

Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και 

ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά βίου μάθησης 

μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης

4.ii Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ Νότιο Αιγαίο 5.000.000 Φεβ-23 Μαρ-23

8 Εξοπλισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ανάπτυξη και βελτίωση 

κοινωνικών υποδομών
4

Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και 

ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά βίου μάθησης 

μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης

4.ii Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ακαδημαϊκή κοινότητα, πολίτες, 

φορείς
Νότιο Αιγαίο 2.500.000 Απρ-23 Μαϊ-23

9

Κατασκευή / επέκταση 

εγκαταστάσεων προσχολικής 

αγωγής/φροντίδας

Ανάπτυξη και βελτίωση 

κοινωνικών υποδομών
4

Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και 

ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά βίου μάθησης 

μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης

4.ii Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ Νότιο Αιγαίο 3.000.000 Φεβ-23 Μαρ-23

10

Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου 

υποδομών υγείας, με έμφαση στην 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Ανάπτυξη και βελτίωση 

κοινωνικών υποδομών
4

Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, 

συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, 

και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη 

φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής 

κοινότητας 

4.v

-Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας

-2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

-ΕΚΑΒ

-Υπουργείο Υγείας

Κάτοικοι και επισκέπτες της ΠΝΑ Νότιο Αιγαίο 8.000.000 Σεπ-23 Δεκ-23

11

Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση 

Διεπιστημονικών συμβουλευτικών και 

υποστηρικτικών δομών και 

μαθησιακής υποστήριξης/ 

συνεκπαίδευσης μαθητών/-τριών με 

Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και 

συμπερίληψη στην εκπαίδευση

Ανάπτυξη και βελτίωση 

κοινωνικών υποδομών
5

Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 

εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις 

μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 

έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έως την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση 

ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής 

κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας των ατόμων με 

αναπηρίες 

4.στ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΑμεΑ, μαθητές με ειδικές εκπαδευτικές 

ανάγκες, μαθητές που χρήσζουν 

υποστήριξης και στο σύνολο της 

εκπαιδευτικής κοινότητας

Νότιο Αιγαίο 1.700.000 Ιουν-23 Αυγ-23

12

Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης των 

υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά 

εργασίας

Ανθρώπινο δυναμικό και 

κοινωνική ένταξη
5

Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων 

χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών
4.θ Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Άτομα υπό καθεστώς διεθνούς 

προστασίας (πρόσφυγες και δικαιούχοι 

επικουρικής προστασίας)

Δικαιούχοι προσωρινής προστασίας 

εκπατρισμένοι πολίτες Ουκρανίας

Νότιο Αιγαίο 3.840.000 Φεβ-23 Απρ-23

Ε.Ι.1_1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
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13

Ενίσχυση της λειτουργίας 

υφιστάμενων ή/και νέων Κέντρων 

Κοινότητας

Ανθρώπινο δυναμικό και 

κοινωνική ένταξη
5

Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες 

και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών 

που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με 

επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 

περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης 

στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις 

μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων 

για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των 

υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης

4.ια Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Άτομα φτωχά / σε κίνδυνο φτώχειας, 

ΑμεΑ, κάτοικοι 

απομακρυσμένων/δυσπρόσιτων 

νησιών

Νότιο Αιγαίο 3.000.000 Μαϊ-23 Ιουν-23

14

Ενίσχυση της λειτουργίας 

υφιστάμενων ή/και νέων Δομών 

Παροχής Βασικών Αγαθών  

Ανθρώπινο δυναμικό και 

κοινωνική ένταξη
5

Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες 

και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών 

που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με 

επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 

περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης 

στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις 

μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων 

για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των 

υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης

4.ια

-Δήμοι ΠΝΑ και εποπτευόμενοι φορείς 

αυτών

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Άτομα φτωχά / σε κίνδυνο φτώχειας, 

ΑμεΑ, κάτοικοι 

απομακρυσμένων/δυσπρόσιτων 

νησιών

Νότιο Αιγαίο 500.000 Μαϊ-23 Ιουν-23

15
Ενίσχυση λειτουργίας υφιστάμενων 

και νέων ΚΔΗΦ

Ανθρώπινο δυναμικό και 

κοινωνική ένταξη

Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες 

και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών 

που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με 

επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 

περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης 

στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις 

μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων 

για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των 

υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης

4.ια

ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

(ενώσεις γονέων ΑμεΑ, κ.τ.λ) που 

λειτουργούν:

α) ΚΔΗΦ) που έχουν νομίμως 

αδειοδοτηθεί με το Π.Δ. 395/1993 

καθώς και  την υπ’ αριθμ. 

Π4α/οικ.4633/29.09.1993 απόφασης 

της Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

β)Λοιπά Κέντρα που έχουν νομίμως 

αδειοδοτηθεί για την παροχή 

υπηρεσιών συναφών προς τα Κέντρα 

Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας

ΑμεΑ Νότιο Αιγαίο 600.000 Μαϊ-23 Ιουν-23

16
Ενίσχυση της λειτουργίας 

υφιστάμενων ή/και νέων ΚΗΦΗ

Ανθρώπινο δυναμικό και 

κοινωνική ένταξη
5

Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες 

και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών 

που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με 

επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 

περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης 

στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις 

μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων 

για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των 

υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης

4.ια
Δήμοι και εποπτευόμενοι φορείς, 

λοιποί φορείς καθ’αρμοδιότητα
Ηλικιωμένοι σε ευάλωτη κατάσταση Νότιο Αιγαίο 3.000.000 Μαϊ-23 Ιουν-23

17
Ενίσχυση της λειτουργίας 

υφιστάμενων ή/και νέων ΣΥΔ

Ανθρώπινο δυναμικό και 

κοινωνική ένταξη
5

Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες 

και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών 

που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με 

επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 

περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης 

στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις 

μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων 

για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των 

υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης

4.ια

ΝΠΔΔ ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου κάθε μορφής, μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης 

διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, 

νοητικές, αισθητηριακές ή κινητικές, εκ 

γενετής ή επίκτητες, σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο

ΑμεΑ Νότιο Αιγαίο 3.000.000 Μαϊ-23 Ιουν-23

2

Έντυπο: Ε.Ι.1_1
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18
Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων 

βίας

Ανθρώπινο δυναμικό και 

κοινωνική ένταξη
5

Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες 

και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών 

που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με 

επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 

περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης 

στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις 

μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων 

για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των 

υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης

4.ια

Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 

(ΚΕΘΙ)

Γυναίκες θύματα βίας Νότιο Αιγαίο 3.000.000 Μαϊ-23 Ιουν-23

19

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών 

για την ένταξή τους στην προσχολική 

εκπαίδευση καθώς και για τη 

πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, 

εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε 

υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 

για το σχολικό έτος 2022-2023

Ανθρώπινο δυναμικό και 

κοινωνική ένταξη
5

Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες 

και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών 

που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με 

επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 

περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης 

στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις 

μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων 

για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των 

υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης

4.ια ΕΕΤΑΑ ΑΕ Παιδιά σε κίνδυνο φτώχειας, ΑμεΑ Νότιο Αιγαίο 4.000.000 Φεβ-23 Μαρ-23

20
Περιφερειακό Παρατηρητήριο 

Κοινωνικής Ένταξης

Ανθρώπινο δυναμικό και 

κοινωνική ένταξη
5 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 4.ια Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια 

ή κοινωνικό αποκλεισμό
Νότιο Αιγαίο 400.000 Απρ-23 Μαϊ-23

21
Δομές φιλοξενίας Αστέγων/ Κέντρα 

Ημέρας

Ανθρώπινο δυναμικό και 

κοινωνική ένταξη
5

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων 

των απόρων και των παιδιών

5.ιβ

Δήμοι και εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΙΔ 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

πιστοποιημένα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/98 

(ΦΕΚ 236/1988 τ. Α’) ή ΝΠΙΔ μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν. 

4139/2013 (ΦΕΚ 74/2013 τ. Α’) με την 

προϋπόθεση ότι θα έχουν υπογράψει 

συμφωνητικό συνεργασίας με τον 

οικείο Δήμο

Άστεγοι και Άτομα που κινδυνεύουν 

από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό
Νότιο Αιγαίο 800.000 Μαϊ-23 Ιουν-23

22

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, 

παρακολούθησης και ελέγχου / 

Δράσεις Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας / Αξιολόγηση και 

μελέτες, συλλογή δεδομένων

Τεχνική Υποστήριξη (ΕΤΠΑ) 7 Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ ΕΥΔ ΠΝΑ Νότιο Αιγαίο 2.050.000 Φεβ-23 Μαρ-23

23
Ενίσχυση της ικανότητας των 

δικαιούχων και των οικείων εταίρων
Τεχνική Υποστήριξη (ΕΤΠΑ) 7 Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ Δικαιούχοι ΠεΠ ΝΑ Νότιο Αιγαίο 800.000 Μαρ-23 Απρ-23

24

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, 

παρακολούθησης και ελέγχου / 

Δράσεις Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας / Αξιολόγηση και 

μελέτες, συλλογή δεδομένων

Τεχνική Υποστήριξη (ΕΚΤ) 8 Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ ΕΥΔ ΠΝΑ Νότιο Αιγαίο 890.000 Ιουλ-23 Σεπ-23

25
Ενίσχυση της ικανότητας των 

δικαιούχων και των οικείων εταίρων
Τεχνική Υποστήριξη (ΕΚΤ) 8 Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ Δικαιούχοι ΠεΠ ΝΑ Νότιο Αιγαίο 200.000 Σεπ-23 Νοε-23

Σύνολο 112.280.000

3

Έντυπο: Ε.Ι.1_1

Έκδοση: 1η 

Ημ/νια Έκδοσης: .../.../2022


