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Μεθοδολογία 

Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» που προβλέπεται στο άρθρο 19 του 
Ν.4314/2014, αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014-2020 στην 
κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο 
πλαίσιο του σχεδιασμού τους.  

Η εξειδίκευση είναι ένα εύχρηστο εργαλείο ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΠ. Βάση της εξειδίκευσης αποτελούν η επιλεγείσα 
στρατηγική, οι διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, οι στόχοι και οι προτεραιότητες 
που διατυπώθηκαν στο ΕΠ ή αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.  

Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης έχει η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ), 
συνεργαζόμενη προς τούτο με όλους τους αρμόδιους φορείς. 

Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
κάθε ΕΠ, η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του 
Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, 
θέτοντας κατ' έτος στόχους. 

Στην εξειδίκευση εμπλέκονται βάσει του Ν.4314/2014 η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ 
(ΕΑΣ), η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ)  του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι Επιτελικές Δομές 
των Υπουργείων ή ελλείψει τούτων οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, η 
Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, η Επιτροπή Παρακολούθησης του 
ΠΕΠ και ο Περιφερειάρχης ή/και οι Ειδικοί Γραμματείς των Υπουργείων. 

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας 
προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η ΔΑ έχει στη 
διάθεσή της. Η εξειδίκευση του ΕΠ γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας 
έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και 
αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ. Κατά συνέπεια, η ΔΑ 
εξειδικεύει στα αρχικά στάδια ενεργοποίησης του προγράμματος, 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 ΕΠ (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 ΕΠ 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 εξειδίκευση του ΠΕΠ 
βασίζεται σε μία σειρά κριτηρίων, τα οποία μεταξύ άλλων θα πρέπει να εστιάζουν στο κατά 
πόσο είναι δυνατό κάθε φορά να: 
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 εξειδικευθούν οι δράσεις, να προσδιοριστεί η σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πεδία 
παρέμβασης και να αναλυθεί στα αντίστοιχα επίπεδα ο ενδεικτικός Π/Υ, 

 διαμορφωθεί σαφής και ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός ενεργοποίησης μίας 
δράσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. μη εκπλήρωση εκ 
των προτέρων θεματικών αιρεσιμοτήτων), 

 προσδιοριστούν οι δυνητικοί δικαιούχοι μίας δράσης, 

 προσδιοριστούν ενδεχόμενοι ενδιάμεσοι φορείς, οι οποίοι δυνητικά θα κληθούν να 
διαχειριστούν μία ή περισσότερες δράσεις, 

 καλυφθεί η ανάγκη για επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την 
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης. 

 καλυφθεί η ανάγκη για την κάλυψη των στόχων του αρ. 19 του Ν. 4314/2014 για τις 
εντάξεις, τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες. 

Ο Π/Υ του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 190.052.422 € και σύμφωνα με το άρθρο 19 
του Ν.4314/2014 ο στόχος μέχρι το τέλος του 2016 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% για 
τις εντάξεις, 40% για τις νομικές δεσμεύσεις και 20% για τις δαπάνες για το σύνολο των 
πόρων του ΕΠ που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε ήδη στο 
μέσον του 2015, εκτιμάται ότι απαιτείται η άμεση εξειδίκευση και η ενεργοποίηση του 
σημαντικού μέρους του ΕΠ σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.  

Για την διασφάλιση της επίτευξης του στόχου που θέτει το άρθρο 19 του Ν.4314/2014 η ΔΑ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες ανάγκες και την ωριμότητα 
των δυνητικά προς χρηματοδότηση έργων προβαίνει στην παρούσα φάση στην εξειδίκευση 
του 31,28% του Προγράμματος, ενώ προγραμματίζει η εξειδίκευση του ΠΕΠ να υπερβεί το 
60% έως το τέλος του 2015 και το 100% στο 1ο τετράμηνο του 2016. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες όλων των δράσεων που είναι εφικτό να εξειδικευτούν και 
παρουσιάζεται ο χρονοπρογραμματισμός των προσκλήσεων. 

Ένα δεύτερο στοιχείο που ελήφθη υπόψη στην διαμόρφωση της Εξειδίκευσης του ΕΠ είναι 
η επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού 
επίδοσης σε κάθε Άξονα. Με το δεδομένο αυτό θα δοθεί προτεραιότητα στην έκδοση 
προσκλήσεων και στην αξιολόγηση των αιτημάτων των δράσεων που συμμετέχουν στο 
πλαίσιο επίδοσης και έργων που αναμένεται να αποδώσουν άμεσα δαπάνες. 

Τέλος, ένα τρίτο στοιχείο είναι ο προγραμματισμός για άμεση έκδοση προσκλήσεων για 
ένταξη των εμπροσθοβαρών έργων, δηλαδή των έργων που η υλοποίησή τους έχει 
ξεκινήσει πριν την έγκριση του ΕΠ, των μεταφερόμενων από το ΕΠ «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013»(ΕΠ ΘΣΗ) και των τμηματοποιημένων έργων που ένα τμήμα 
τους χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ ΘΣΗ 2007-2013 και ένα άλλο προβλέπεται να υλοποιηθεί 
από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014 - 2020. Η ανάγκη αυτή προκύπτει για να μην υπάρξει 
κενό στην χρηματοδότηση των πράξεων αυτών καθώς οι περισσότερες από αυτές έχουν 
ήδη αποκτήσει νομική δέσμευση και υλοποιούνται. 
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Διαδικασία 

- Με την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014)10173/18-12-2014 
εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την 
περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στην συνέχεια και σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
Ν.4314/2014 η ΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προχώρησε στην σύνταξη του 
Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής ΕΠ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την διαδικασία: 

- Η ΕΑΣ με την εγκύκλιο 32030/ΕΥΣΣΑ798/20-3-2015 απέστειλε στις Διαχειριστικές Αρχές 
(ΔΑ) τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ» (ΕΕΕΠ). 

- Η ΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εξειδικεύει το ΕΠ Στερεάς Ελλάδας, βάσει του 
τυποποιημένου από την ΕΑΣ εγγράφου ΕΕΕΠ, αντλώντας στοιχεία από το εγκεκριμένο 
στην SFC Πρόγραμμα. 

- Η ΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προσδιορίζει τις Επιτελικές Δομές οι οποίες 
σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της (βλ. αρ. 18 του Ν. 4314/2014 καθώς και 
σχετικό πίνακα διαβούλευσης της 3ης εγκυκλίου για το 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 ΔΑ Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας προσδιόρισε και την Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού 
Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ, (αρ. 24Α του Ν. 4314/2014). Ειδικά, για τις δράσεις διοικητικής 
μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Υπουργείων, η ΔΑ συνεργάζεται 
για την έκδοση προσκλήσεων πράξεων, και για τον προγραμματισμό προσκλήσεων, με 
την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
(τ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) η οποία με τη σειρά 
της συνεργάζεται προς τούτο με τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων στον 
Θεματικό Στόχο 2 του Κανονισμού (βλ. παρ. 2, αρ. 26, Ν. 4314/2014). 

- Η  ΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συνεργάζεται για τη διαμόρφωση του εγγράφου 
ΕΕΕΠ με τις ως άνω Επιτελικές Δομές και ελλείψει αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
Υπουργείων και την ΠΕΑΣ ΕΣΠΑ (και ελλείψει αυτής με την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας). Η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τις ως άνω Υπηρεσίες 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 των ΔΑ και κατά τη 
διαμόρφωση του πρώτου ΕΕΕΠ τέθηκε στις 10 ημερολογιακές ημέρες. Το περιθώριο 
δύναται να αλλάξει στις επόμενες φάσεις εξειδίκευσης. Η ΔΑ, 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 ΔΑ εισηγείται το 
τελικό σχέδιο του ΕΕΕΠ στον Περιφερειάρχη. 

- Ο Περιφερειάρχης εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του οικείου 
ΕΠ τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς 
και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων, σύμφωνα με τους κατ’ 
έτος στόχους. Η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη αναθεώρηση αυτού, γίνεται 
κατά κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και εφόσον 
προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΔΑ ανάγκες, η έγκριση/αναθεώρηση μπορεί 
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να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Η έγκριση του πρώτου ΕΕΕΠ γίνεται υποχρεωτικά σε 
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Το έγγραφο ΕΕΕΠ αναθεωρείται 
υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ. Στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- παρουσιάζεται ο 
βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων.  

- Βάσει του εγκεκριμένου κάθε φορά ΕΕΕΠ, η ΔΑ 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 ΔΑ. Θα πρέπει ωστόσο να 
λαμβάνονται υπόψη πιθανοί κίνδυνοι/επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη μη 
εκπλήρωσή τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 

            
              Σελίδα 9 από 83 

Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση 

Άξονας Προτεραιότητας 04: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 
τομείς 

 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 04 - Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση 
κτιρίων. 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 14.599.326,00 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

 

1. Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση K2012 

Ενταγμένα έργα 
ενεργειακής 
αναβάθμισης 
δημοσίων κτιρίων 

Αριθμός     8 

Μετάβαση K2013 
Ενταγμένα έργα 
ποδηλατοδρόμων/ 
μονοπατιών 

Αριθμός   2 

 Μετάβαση  F100 
Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών 

 Euros     3.944.003,28 

  

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ 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 ΔΑ 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. 

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

- Υποστήριξη των δικαιούχων στην ωρίμανση και επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων. 

 

2. Θεματικός στόχος 04 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4c 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 04 - Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

Επενδυτική προτεραιότητα 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης 
διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον 
τομέα της στέγασης 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση 
κτιρίων 

Ειδικοί στόχοι 4γ1 - Μείωση των εκπομπών ρύπων μέσω μείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης 

Δείκτες αποτελέσματος T2209 - Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου(αφορά δημόσια 
και ιδιωτικά κτίρια) 

 

2.1 Δράση 4γ1.1.: Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 
ενέργειας σε Δημόσια κτίρια  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Δημόσιο έργο 

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 
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εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την 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 Ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.04.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με 
σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης 
ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια 
του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας. 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου 
τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση 
χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων 
(θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – 
θέρμανσης, κλπ. 
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Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της δράσης:  

 Θα καθοριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των 
δημοσίων κτιρίων, με στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων που ξεπερνούν τα 
ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης ή, εάν αυτό είναι οικονομικά 
και τεχνικά εφικτό, την αναβάθμισή τους σε ενεργειακή κατηγορία Α, Α+, ή σε σχεδόν 
Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια.  

 Θα καθοριστούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις. 
 Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας 

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

Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας στον τομέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου 
ανάπτυξης περιλαμβάνουν την προώθηση δράσεων για βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η προτεινόμενη δράση ενεργειακής 
αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων συμβάλλει στην επίτευξη του συγκεκριμένου 
αναπτυξιακού στόχου της Περιφέρειας, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση των 
δημοσίων κτιρίων. 

Η δράση ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων είναι μια δράση εθνικής εμβέλειας 
που συμβάλλει στην μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ενεργειακή ανακαίνιση του 
κτιριακού αποθέματος της χώρας και την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για την Ενεργειακή Απόδοση. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της δράσης σε εθνικό 
επίπεδο και η συμβολή όλων των ΕΠ στην επίτευξη των εθνικών στόχων, προκρίνεται ο 
σχεδιασμός ενός πλαισίου δράσης που θέτει κάποιες βασικές κοινές παραμέτρους για όλα 
τα ΕΠ (π.χ. κριτήρια επιλεξιμότητας, κατηγορίες παρεμβάσεων, ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, κλπ.), ενώ δύναται να διαφοροποιείται ανά ΕΠ ως προς άλλες 
παραμέτρους, όπως οι επιλέξιμοι δικαιούχοι, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες 
ανάγκες και χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας της χώρας. Με τον τρόπο αυτό 
διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα των δράσεων των ΕΠ, αλλά και η επίτευξη των 
εθνικών στόχων στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Σε εθνικό επίπεδο η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων θα χρηματοδοτηθεί από 
δράσεις όλων  των ΠΕΠ, το ΕΠΑΝΕΚ και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

 

Δείκτες εκροής  

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν την δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO32 

Ενεργειακή 
απόδοση: 
Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας των 

kWh/έτος Μετάβαση     4.008.888,89 Ναί Όχι 
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δημόσιων κτιρίων 

 CO34 

 Μείωση εκπομπών 
αερίων 
θερμοκηπίου: 
Εκτιμώμενη ετήσια 
μείωση των 
εκπομπών 
των αερίων 
θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδυνάμου 

CO2 
Μετάβαση     308  Όχι Όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 8.219.527,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 8.219.527,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.109.765,50 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 4.109.765,50 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΒΑΑ 0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι των έργων είναι:  Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη 
συγκεκριμένη δράση. Η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας αφορά τα μέτρα που διασφαλίζουν 
την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και έχουν 
δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη εκπλήρωση, η οποία περιλαμβάνει 
την αποστολή της μελέτης στην ΕΕ (ΓΔ Ενέργειας) και διαβούλευση/διαπραγμάτευση με την 
ΕΕ και την τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ, εφόσον απαιτηθεί, από το ΥΠΕΚΑ – Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών Ενέργειας, με εκτιμώμενη ημερομηνία εκπλήρωσης την 31/12/2015: 
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Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  31/12/2015 
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίμηνο 2016 
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Άξονας Προτεραιότητας 05: Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
και της πρόληψης των κινδύνων 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.05.1 - Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: η ύπαρξη 
εθνικών ή περιφερειακών εκτιμήσεων επικινδυνότητας για 
τη διαχείριση καταστροφών, λαμβανομένης υπόψη της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 13.022.796,00 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

1. Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση Κ2014 
Ενταγμένα έργα 
αποκατάστασης 
χώρων 

Αριθμός     1 

 Μετάβαση  F100 
Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών 

 Euros     3.518.104,45 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ 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 ΔΑ 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. 

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

- Υποστήριξη των δικαιούχων στην ωρίμανση και επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων. 
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2. Θεματικός στόχος 05 – Επενδυτική Προτεραιότητα 5a 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
και της πρόληψης των κινδύνων 

Επενδυτική προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται 
στο οικοσύστημα 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.05.1 - Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: η ύπαρξη 
εθνικών ή περιφερειακών εκτιμήσεων επικινδυνότητας 
για τη διαχείριση καταστροφών, λαμβανομένης υπόψη 
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 

Ειδικοί στόχοι 5α1 - Βελτίωση της διαχείρισης υδάτινου δυναμικού για 
πρόληψη καταστροφών και αντιμετώπισης κινδύνων 

Δείκτες αποτελέσματος T2258 - Έκταση απειλούμενων από πλημμύρες περιοχών 
της ΠΣΤΕ 

 

2.1 Δράση 5α1.1.: Έργα προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών σε αστικές και 
περιαστικές περιοχές  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Δημόσιο έργο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και 
τα τμηματοποιημένα  έργα 

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.05.1  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 
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 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η κλιματική αλλαγή και κυρίως τα φαινόμενα των ακραίων και σφοδρών καιρικών 
φαινομένων και η αλλαγή των βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με ανθρωπογενείς 
παρεμβάσεις (π.χ. καταστροφή δασών, τεχνικά έργα, αστικοποίηση,) δημιουργεί κινδύνους 
για καταστροφικές πλημμύρες στα αστικά κέντρα. 

Η δράση αποσκοπεί στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αστικές  και περιαστικές 
περιοχές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επικίνδυνη συσσώρευση υδάτων, οι καταστροφικές 
συνέπειες που επιφέρει καθώς και το φαινόμενο της διάβρωσης που αυτή επιφέρει 
θέτοντας σε κίνδυνο τον πληθυσμό και το οικιστικό απόθεμα των πόλεων. 

Τα έργα θα εγκριθούν μετά από εκπόνηση εθνικού/περιφερειακού σχεδιασμού για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και εκπόνηση σχεδίων για την πρόληψη και διαχείριση 
των κινδύνων σε τοπικό επίπεδο, σε εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής. 

Οι ως άνω παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις προστασίας της 
βιοποικιλότητας των προστατευμένων περιοχών (π.χ. NATURA) και απολύτως συμβατές με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 της Habitat Directive. 

Δύναται να υπάρξει συμπληρωματικότητα της δράσης με δράσεις του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

 

Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO20 

Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων: Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα 

Άτομα Μετάβαση     3.000 Όχι Ναί 

 CO22 

 Αποκατάσταση του 
εδάφους: Συνολική 
Επιφάνεια 
αποκατεστημένου 
εδάφους 

 Εκτάρια Μετάβαση     0,4  Όχι Ναί 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 3.022.796,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 3.022.796,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.511.398,00 
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           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.511.398,00 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι των έργων είναι: το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι εποπτευόμενοι φορείς και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη 
συγκεκριμένη δράση. 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Έχει εκπληρωθεί 
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Δ Τρίμηνο 2015 
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ Τρίμηνο 2015 
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Άξονας Προτεραιότητας 06: Προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 06 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)τιμολογιακής 
πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα 
στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων 
και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του 
νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών 
ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις 
επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα. 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 13.022.796,00  

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

1. Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση Κ2015 
Ενταγμένα έργα 
πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς 

Αριθμός     2 

Μετάβαση Κ2016 
Ενταγμένα έργα 
αναπλάσεων σε 
αστικές περιοχές 

Αριθμός   2 

 Μετάβαση  F100 
Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών 

 Euros     3.518.104,45 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ 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 ΔΑ 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. 

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

- Υποστήριξη των δικαιούχων στην ωρίμανση και επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων. 

 

2. Θεματικός στόχος 06 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6b 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 06 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6b - 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 

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)τιμολογιακής 
πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα 
στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων 
και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του 
νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών 
ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις 
επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα. 

Ειδικοί στόχοι 6β1 - Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων 

Δείκτες αποτελέσματος T2214 - Πληθυσμός που καλύπτεται με συστήματα 
παρακολούθησης απωλειών των δικτύων ύδρευσης 

 

2.1 Δράση 6β1.1.: Έργα εξοικονόμησης και αναβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου 
νερού  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Δημόσιο έργο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου. 

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  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.06.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντιμετωπίζει ειδικά προβλήματα που αφορούν τόσο στην 
ποιότητα, όσο και στην διαθέσιμη ποσότητα υδάτων. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται 
μία υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, σε ορισμένες δε περιπτώσεις και ρύπανση αυτού 
λόγω της ανθρωπογενούς δραστηριότητας (π.χ. ρύπανση από αγροτική και βιομηχανική 
δραστηριότητα). Για παράδειγμα, η αγροτική δραστηριότητα προκαλεί σε ορισμένες 
περιοχές νιτρορύπανση, ενώ η υπεράντληση των υπόγειων υδάτων έχει προκαλέσει σε 
παράκτιες περιοχές το πρόβλημα της υφαλμύρωσης. Επίσης, παρατηρούνται μεγάλες 
σπατάλες νερού κυρίως από τη γεωργία και τη βιομηχανία, ενώ λόγω της παλαιότητας των 
συστημάτων διανομής πόσιμου νερού, παρατηρούνται μεγάλες διαρροές και απώλειες, 
καθώς και κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών λόγω παλαιότητας των αγωγών μεταφοράς 
πόσιμου νερού. 

Η δράση αποσκοπεί στην υλοποίηση έργων που εντάσσονται στις παρακάτω υποδράσεις: 

 Έργα για την προστασία και παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και με 
αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 Έργα για την εξοικονόμηση και βελτίωση ποιότητας ύδατος (π.χ. εφαρμογή της 
πολιτικής τιμολόγησης του νερού, δράσεις και υποδομές για την εξασφάλιση της 
επάρκειας ύδατος, κ.α.). 

 Έργα για τη μείωση απωλειών από συστήματα αποθήκευσης και έργα υδροληψίας και 
διανομής ύδατος. 

 Επενδύσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών εξαγωγής, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού. 

 Υποστήριξη και ενίσχυση τεχνογνωσίας των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση 
σχετικών δράσεων. 

Στις ανωτέρω ομάδες έργων περιλαμβάνεται και η προμήθεια του κατάλληλου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού. 
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Θα υπάρξει συμπληρωματικότητα της δράσης με δράσεις του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO20 
Αριθμός δράσεων 
βελτίωσης ποιότητας και 
επάρκειας των νερών 

Δράσεις Μετάβαση     5,00 Όχι Όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.041.822,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.041.822,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 520.911,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 520.911,00 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι των έργων είναι: η Περιφέρεια και οι ΟΤΑ Α’ βαθμού και οι αρμόδιες 
επιχειρήσεις τους. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη 
συγκεκριμένη δράση. Η εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων αφορά α) την εξασφάλιση της 
συμβολής των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών 
ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, για την οποία έχουν δρομολογηθεί 
οι απαραίτητες ενέργειες, από το ΥΠΕΚΑ, για την σταδιακή εκπλήρωση και με τελική 
ημερομηνία την 30/9/2016 και β) την έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, 
από το ΥΠΕΚΑ, μέχρι την 31/12/15. 
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Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  30/04/2016 
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ Τρίμηνο 2016 

 

3. Θεματικός στόχος 06 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6c 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 06 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 6γ1 - Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των φυσικών πόρων, ιδίως για 
τουριστικούς σκοπούς 

Δείκτες αποτελέσματος T2216 - Διανυκτερεύσεις τουριστών 

 

3.1 Δράση 6γ1.1.: Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών 

Α Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Δημόσιο έργο 

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 την 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 
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ταχυδρομείου.  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση «Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών» αφορά στη 
δημιουργία, βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών, για την προβολή του 
πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω υποδράσεις: 

 Κατασκευή, αναβάθμιση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων και του περιβάλλοντα χώρου και 
των απαραίτητων συνοδών έργων. 

 Καταγραφή, επιλογή, τεκμηρίωση των προς έκθεση αντικειμένων και κειμηλίων.  

 Εκπόνηση μουσειολογικού προγράμματος & γενικός μουσειογραφικός σχεδιασμός. 

 Εκπόνηση μουσειολογικής – μουσειογραφικής μελέτης και όλων των 
υποστηρικτικών αυτής εργασιών.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση εκθεσιακών κατασκευών, σταθερής και κινητής 
επίπλωσης που θα εξασφαλίζουν την λειτουργικότητα, την υψηλή αισθητική και την 
ασφάλεια των χώρων.  

 Σχεδιασμός – παραγωγή εποπτικού υλικού μουσείο και την εισαγωγική –περιοδική- 
έκθεση.  

 Σχεδιασμός – παραγωγή εκπαιδευτικού φακέλου και υλικού. 

 Συντηρήσεις, μεταφορές και τοποθετήσεις εκθεμάτων 

 Έλεγχος του έργου από ελεγκτές δόμησης στο πλαίσια της Νομοθεσίας ελεγκτών 
δόμησης. 

 Ενέργειες πιστοποίησης μουσειακών χώρων 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 

            
              Σελίδα 25 από 83 

Η υποστήριξη σε έργα πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής 
κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές στους τομείς αυτούς θα θεωρείται μικρής κλίμακας, 
αν το συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όριο αυτό 
αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται 
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972 
που αφορά στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την 
UNESCO.  

Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO09 

Αειφόρος 
Τουρισμός: Αύξηση 
του  αναμενόμενου 
αριθμού 
επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες 
τοποθεσίες 
πολιτιστικής και 
φυσικής 
κληρονομιάς και 
πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 
Μετάβαση   13.000,00 Ναί Όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 6.500.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 6.500.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.250.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 3.250.000,00 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

614.000,00 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

4.000.000,00 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι των έργων είναι: οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και το Υπουργείο 
Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων με τους εποπτευόμενους του φορείς και 
υπηρεσίες. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

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

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ Τρίμηνο 2015 

 

3.2 Δράση 6γ1.2.: Έργα αναβάθμισης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικής 
κληρονομιάς πόλεων  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Δημόσιο έργο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 
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 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις: 

 Έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών 
χώρων, τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

o Ενίσχυση κτιριακών υποδομών 

o Κατασκευή έργων προστασίας των χώρων από τα καιρικά φαινόμενα και τις 
λοιπές φθορές 

o Εργασίες ανάδειξης των μνημείων 

o Διαμόρφωση χώρων για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των επισκεπτών και 
κυρίως των ΑΜΕΑ 

o Επιστημονική τεκμηρίωση – δημοσίευση των ευρημάτων 

o Προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης των μνημείων ή των χώρων 

o Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

Η υποστήριξη σε έργα πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής 
κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές στους τομείς αυτούς θα θεωρείται μικρής κλίμακας, 
αν το συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όριο αυτό 
αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται 
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972 
που αφορά στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την 
UNESCO.  

Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO09 

Αειφόρος 
Τουρισμός: Αύξηση 
του  αναμενόμενου 
αριθμού 
επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες 
τοποθεσίες 
πολιτιστικής και 
φυσικής 
κληρονομιάς και 
πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 
Μετάβαση   7.000,00 Ναί Όχι 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 2.200.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.200.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.100.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.100.000,00 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι των έργων είναι: οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και το Υπουργείο 
Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων με τους εποπτευόμενους του φορείς και 
υπηρεσίες. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

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

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ Τρίμηνο 2015 

 
 

3.3 Δράση 6γ1.3.: Παρεμβάσεις ανάδειξης τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 
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 Δημόσιο έργο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Με τον όρο τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους γίνεται αναφορά σε οικοτόπους και 
αισθητικά δάση, πεζοπορικές διαδρομές κ.α. Η δράση περιλαμβάνει: 

 Κατασκευή έργων προστασίας των χώρων από τα ακραία φυσικά φαινόμενα, όπως 
κατολισθήσεις, πλημμύρες, διαβρώσεις κτλ 

 Κατασκευή έργων προστασίας των χώρων από ανθρωπογενείς παράγοντες 

 Εργασίες ανάδειξης των χώρων 

 Διαμόρφωση διαδρόμων και υποδομών για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και 
της επισκεψιμότητας και κυρίως για τα ΑΜΕΑ 

 Προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης των χώρων 
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Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO09 

Αειφόρος Τουρισμός: 
Αύξηση του  
αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων 
σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες 
πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς 
και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 
Μετάβαση   0,00 Ναί Όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 300.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 300.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 150.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 150.000,00 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι των έργων είναι: οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού , το Υπουργείο Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και οι εποπτευόμενοί του φορείς (τομέας τουρισμού). 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

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

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ Τρίμηνο 2015 

 
 
Στον Άξονα Προτεραιότητας 6 και συγκεκριμένα στην επενδυτική προτεραιότητα 6c - 
Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
το ποσό των δράσεων που εξειδικεύονται υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της καταρχήν 
εγκεκριμένης κατανομής στη συγκεκριμένη ΕΠ. Ωστόσο, σε επίπεδο Άξονα το συνολικό 
ποσό εξειδίκευσης δεν υπερβαίνει την συνολική κατανομή. Η εν λόγω υπέρβαση επιλέγεται 
αφενός για την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την επικείμενη μεταφορά 
έργων από το ΕΠ ΘΣΗ 2007-2013 σύμφωνα με τον σχεδιασμό εξυγίανσης, και αφετέρου για 
την ασφαλέστερη κάλυψη του οροσήμου 2018 του οικονομικού δείκτη του Άξονα 6. Η 
απόκλιση θα απορροφηθεί στα πλαίσια της πρώτης αναθεώρησης του Προγράμματος, με 
ενίσχυση της Επενδυτικής Προτεραιότητας. 
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Άξονας Προτεραιότητας 07: Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και 
εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων 

 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των 
εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων 
ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών 
μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την 
ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.  

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων 
των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων 
μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων 
και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό 
σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας 
για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες 
μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και 
τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη 
βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας. 

T.07.4 - Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων διανομής,  
αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας.  

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 52.754.218,00  

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

 

1. Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση K2017 
Ενταγμένα έργα 
ανακατασκευής ή 
βελτίωσης οδών  

Αριθμός     2 

Μετάβαση K2018 
Ενταγμένα έργα νέων 
οδών 

Αριθμός     1  

Μετάβαση  F100 
Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών 

Αριθμός     14.251.534,95  
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Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ 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 ΔΑ 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. 

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

- Υποστήριξη των δικαιούχων στην ωρίμανση και επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων. 

 

2. Θεματικός στόχος 07 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7b 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης 
των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 

Επενδυτική προτεραιότητα 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της 
σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις 
υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών 
κόμβων 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού 
σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα 
των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις 
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-
Μ.  

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων 
των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων 
μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων 
και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό 
σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας 
για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες 
μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και 
τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη 
βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας. 

Ειδικοί στόχοι 7β1 - Ολοκλήρωση διασυνδέσεων περιφερειακών και 
τοπικών αξόνων με ΔΕΔ-Μ 
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Δείκτες αποτελέσματος T2259 - Χρόνος μετακινήσεων (σε Ισοδύναμα χρόνου 
μετακινήσεων) 

 

2.1 Δράση 7β1.1.: Αναβάθμιση περιφερειακού μεταφορικού οδικού δικτύου και 
συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Δημόσιο έργο 

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 την 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 Ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.07.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Η δράση αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της αναβάθμισης υφιστάμενων οδών καθώς και σε 
νέες χαράξεις οδών. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υφιστάμενων οδών 
συμπεριλαμβάνεται επίσης η αναβάθμιση επιπέδου ασφάλειας οδικών μεταφορών με 
εξάλειψη των «μελανών» σημείων.  Στόχος της δράσης είναι αναβάθμιση του μεταφορικού 
οδικού δικτύου για την καλύτερη διάχυση των αναπτυξιακών προοπτικών σε όλη την 
Περιφέρεια. Η ενίσχυση των μεταφορών θα μπορέσει να δώσει μια ώθηση σε όλες τις 
περιοχές της Περιφέρειας για να αξιοποιήσουν τις ενδογενείς αναπτυξιακές τους 
δυνατότητες. Οι οδοί αυτές θα πρέπει να ανήκουν στο ΔΕΔ–Μ ή να 
συμβάλλουν/διασταυρώνονται με αυτό. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων δεν θα πρέπει να δημιουργεί χωρικό 
κατακερματισμό, ούτε μείωση ή όχληση στις προστατευμένες περιοχές του δικτύου Natura. 
Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες και δεν προβλέπονται δράσεις συντήρησης μεταφορικών 
υποδομών. Ειδικότερα, αν ένα έργο πρέπει να περάσει μέσα από μια περιοχή Natura 2000, 
θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αρνητική 
επίπτωση ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, να μειωθεί η αρνητική επίπτωση και 
μέτρα αποκατάστασης/αναμόρφωσης ή αποζημίωσης θα πρέπει να προβλέπονται. 

Επιπλέον όπως ρητά ορίζεται στο κείμενο της εταιρικής σχέσης ΕΣΠΑ 2014-2020, η τοπική 
οδοποιία δεν είναι επιλέξιμη, στα πλαίσια της παρούσας δράσης.  

Δύναται να υπάρξει συμπληρωματικότητα της δράσης με δράσεις του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Στην συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα – 
γέφυρες από το ΕΠ της Περιόδου 2007-2013. 

 

Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO13 
Οδικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος νέων οδών 

χλμ. Σε Μετάβαση     3,5 Ναι Όχι 

CO14 

Οδικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
βελτιωμένων οδών  

χλμ. Σε Μετάβαση     10,00 Ναι Όχι 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 15.000.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 15.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 7.500.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 7.500.000,00 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

4.500.000,00 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι των έργων είναι: η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τα αρμόδια 
Υπουργεία. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  24/1/2015 
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ Τρίμηνο 2015 
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Άξονας Προτεραιότητας 09: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ 

 

Θεματικός στόχος (ΘΣ)  09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο 
την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα 
από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση. 

T.09.2 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για 
την ένταξη των Ρομά.  

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο 
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα. 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 12.359.754,00  

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

 

1. Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση K2019 
Ενταγμένα έργα στον 
τομέα της υγείας 

Αριθμός     3 

 Μετάβαση  F100 
Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών 

 Euros     3.338.983,82 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ 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 ΔΑ 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. 

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

- Υποστήριξη των δικαιούχων στην ωρίμανση και επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων. 

 

2. Θεματικός στόχος 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9a 

Θεματικός στόχος (ΘΣ)  09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης  

Επενδυτική προτεραιότητα 9a- 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 

 T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την υγεία, στο 
πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την 
οικονομική βιωσιμότητα. 

Ειδικοί στόχοι 9α1 - Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικών υποδομών 

Δείκτες αποτελέσματος T2229 - Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των 
υπηρεσιών Υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών 

 

2.1 Δράση 9α1.1.: Έργα αναβάθμισης στον τομέα υγείας  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Δημόσιο έργο 

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 την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
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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 Ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.09.3 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αποσκοπεί στην υλοποίηση έργων που δύνανται να ενταχθούν οι παρακάτω 
ομάδες υποδράσεων: 

 Ολοκλήρωση υποδομών δευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αφορά 
σε οικοδομικές και κατασκευαστικές εργασίες και παρεμβάσεις στα κτίρια και τον 
περιβάλλοντα χώρο καθώς και τα συνοδά έργα που κρίνονται απαραίτητα και 
εξασφαλίζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια του 
προσωπικού, των ασθενών και των επισκεπτών. 

 Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών υγείας (Α’ βάθμιας και Β’ 
βάθμιας), κυρίως των αγροτικών, ορεινών, νησιώτικων και απομακρυσμένων 
περιοχών. Αφορά σε οικοδομικές και κατασκευαστικές εργασίες και παρεμβάσεις 
στα κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και τα συνοδά έργα που κρίνονται 
απαραίτητα και εξασφαλίζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και την 
ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των επισκεπτών. 

 Δημιουργία ή αναβάθμιση υποδομών για τη στέγαση νέων δομών υγείας, π.χ. για 
τη διαχείριση του πόνου, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας εντός των 
υφιστάμενων δομών. 
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 Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου και κοινωνικών ιατρείων στα μεγάλα 
αστικά κέντρα της Περιφέρειας. 

 Προμήθειες ιατρικού, επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού μονάδων 
υγείας και ΕΚΑΒ. Η συγκεκριμένη υποδράση δύναται να συνδυαστεί με τις 
προηγούμενες. 

Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της 
χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους- οφέλους και στην εξασφάλιση του 
απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της. 

 

Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO36 

Υγεία: Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες 
υγείας 

Άτομα Μετάβαση     50.000 Ναί Όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 8.000.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 8.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.000.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 4.000.000,00 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

6.000.000,00 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι των έργων είναι: το Υπουργείο Υγείας και οι εποπτευόμενοι φορείς, η 
εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  30/04/2016 
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης A’ Τρίμηνο 2016 
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Άξονας Προτεραιότητας 10: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ 

Θεματικός στόχος (ΘΣ)  09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο 
την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα 
από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση. 

T.09.2 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για 
την ένταξη των Ρομά.  

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο 
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα. 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 37.634.058,00 €  

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

1. Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση CO01 

άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων 

Αριθμός  196 784  980 

Μετάβαση CO05 

απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των 
αυτοαπασχολουμένων 

Αριθμός 112 168 280 

Μετάβαση CO15 

μετανάστες, 
συμμετέχοντες 
αλλοδαπής 
προέλευσης, 
μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ) 

Αριθμός 126 154 280 

Μετάβαση T2253 Συμμετέχοντες που 
λαμβάνουν οικονομικά 

Φυσικά 
πρόσωπα 

394 481 875 
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προσιτές, βιώσιμες και 
υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες 

 Μετάβαση  F100 Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών 

 Euros     11.916.365,90 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ 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 ΔΑ 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. 

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

- Υποστήριξη των δικαιούχων στην ωρίμανση και επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων. 

 

2. Θεματικός στόχος 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9i 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης - ΕΚΤ 

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 

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την 
ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την απασχόληση. 

Ειδικοί στόχοι 9i1 - Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων 
που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

Δείκτες αποτελέσματος T2231 - Συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση – 
κατάρτιση που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 
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2.1 Δράση 9i1.1.: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Έργο ΕΚΤ 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.09.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

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  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.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 
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εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση 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. Αφορά το σχολικό έτος 2015 – 2016. 

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. 

Τέλος, 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 Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΔΒΜ (ΘΣ8) και με εστίαση κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό 
οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή 
θέση εργασίας, είτε άνεργες.  

Βάσει των όσων προβλέπονται στο ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, πριν την ενεργοποίηση 
δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά 
περιλαμβάνονται και οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού 
κόστους δομών), θα προηγηθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 
άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός Μετάβαση 173 690 863 Ναί Όχι 

CO05 

απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των 
αυτοαπασχολουμένων 

Αριθμός Μετάβαση 49 197 246 Ναί Όχι 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 2.716.442,00    

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.716.442,00    

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.358.221.00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.358.221.00 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικός δικαιούχος των έργων είναι η ΕΕΤΑΑ. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ιούλιος 2015 
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ιούλιος 2015 
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ Τρίμηνο 2015 

 

3. Θεματικός στόχος 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης - ΕΚΤ 

Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 
προώθηση των ίσων ευκαιριών 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο 
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την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι 
αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Ειδικοί στόχοι 9iii1 - Βελτίωση της λειτουργίας δομών που προάγουν την 
ισότητα των ευκαιριών, ειδικά των γυναικών 

Δείκτες αποτελέσματος CR05 - μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους 

 

3.1 Δράση 9iii1.1.: Υποστήριξη δομών για κακοποιημένες γυναίκες  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Έργο ΕΚΤ 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.09.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Η δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη των δομών για τη συνέχιση λειτουργίας των 
Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας για την πρόληψη και καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών. 

Ξενώνες Φιλοξενίας 

Οι ξενώνες φιλοξενίας παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας και 
των παιδιών τους. 

Η στελέχωση κάθε ξενώνα απαιτεί την απασχόληση τουλάχιστον πέντε (5) στελεχών, τα 
προσόντα των οποίων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ειδικότητες: 

 Διοικητικό στέλεχος – διαχειριστή/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. 

Συμβουλευτικά Κέντρα 

Οι δράσεις των Συμβουλευτικών Κέντρων ενδεικτικά αφορούν σε: 

 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. 

Ωφελούμενοι της δράσης: Γυναίκες θύματα βίας, trafficking κλπ. και τα παιδιά τους. 
Σημειώνεται ότι δεν θα τίθεται περιορισμός ως προς την γεωγραφική προέλευση των 
ωφελουμένων γυναικών. Επίσης, ωφελούμενοι είναι οι ΟΤΑ, των οποίων ενισχύεται η 
ικανότητα υλοποίησης δράσεων για πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών. 
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Βάσει των όσων προβλέπονται στο ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, πριν την ενεργοποίηση 
δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά 
περιλαμβάνονται και οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού 
κόστους δομών), θα προηγηθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τέλος, σημειώνεται ότι ενδεχομένως να υπάρξει συμπληρωματικότητα της δράσης με 
οριζόντιες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω του Ε.Π Μεταρρύθμιση Δημοσίου 
Τομέα. 

 

Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO17 Άλλα μειονεκτούντα 
άτομα 

Αριθμός Μετάβαση 0 150 150 Όχι Όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 900.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 900.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 450.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 450.000,00 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι των έργων είναι: οι αρμόδιες κοινωνικές δομές όπως η Γενική 
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας (ΚΕΘΙ)και οι 
ΟΤΑ Α’ βαθμού και οι αρμόδιες επιχειρήσεις τους.  
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ιούλιος 2015 
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ιούλιος 2015 
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ Τρίμηνο 2015 

 

3.2 Δράση 9iii1.2.: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Έργο ΕΚΤ 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος 
αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην 
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η 
οποία εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία 
αυτοεξυπηρέτησης μαθητών αμεα λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π. που φοιτούν σε 
σχολικές μονάδες. Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η ενσωμάτωση και η  
εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με 
αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της  
σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.  Το χρονοδιάγραμμα 
αφορά τα έτη 2015-2018 (τριετία).      

Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την 
εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.   

Βάσει των όσων προβλέπονται στο ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, πριν την ενεργοποίηση 
δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά 
περιλαμβάνονται και οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού 
κόστους δομών), θα προηγηθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Για  την ολοκληρωμένη υλοποίηση της πρότασης είναι απαραίτητη η συνέργεια με  το ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» καθώς μέρος της 
παρούσας δράσης που αφορά την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με 
αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα  προταθεί για ένταξη και χρηματοδότηση 
έτσι ώστε να καλυφθούν στο μέγιστο βαθμό οι υπάρχουσες ανάγκες. 

Η Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνει τέσσερις (4) κύριες δράσεις: 

1) Την παράλληλη στήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
2) Την επιμόρφωση εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης 
3) Την υποστήριξη με ΕΒΠ μαθητών με αναπηρία 
4)Την υποστήριξη με ΕΕΠ μαθητών με αναπηρία  

Στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
προτείνονται για ένταξη οι δράσεις 1 και 2 και 4 που δεν μπορούν  να καλυφθούν από το 
ΠΕΠ  Στερεάς Ελλάδας. 
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Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO17 Άλλα μειονεκτούντα 
άτομα 

Αριθμός Μετάβαση 35 40 75 Όχι Όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 890.625,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 890.625,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 445.312,50 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 445.312,50 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικό δικαιούχο θα αποτελέσει η ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ιούλιος 2015 
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ιούλιος 2015 
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
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Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ Τρίμηνο 2015 
 

3.3 Δράση 9iii1.3.: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Έργο ΕΚΤ 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

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 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  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.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 
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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. 

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 Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΔΒΜ (ΘΣ8) και με εστίαση κυρίως σε γυναίκες με 
χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με 
επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες.  

Βάσει των όσων προβλέπονται στο ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, πριν την ενεργοποίηση 
δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά 
περιλαμβάνονται και οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού 
κόστους δομών), θα προηγηθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO17 Άλλα μειονεκτούντα 
άτομα 

Αριθμός Μετάβαση 5 5 10 Όχι Όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 54.399,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 54.399,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 27.199,50 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 27.199,50 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 0 
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τμηματοποιημένα έργα 
      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικό δικαιούχο θα αποτελέσει η ΕΕΤΑΑ. 
 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ιούλιος 2015 
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ιούλιος 2015 
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ Τρίμηνο 2015 
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Άξονας Προτεραιότητας 11: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση 

 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της  
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του 
άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την 
αύξηση της επιτυχίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο του 
άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

T.10.3 - Διά βίου μάθηση: η ύπαρξη εθνικού ή/και 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη διά 
βίου μάθηση, στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

T.10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου 
165 ΣΛΕΕ. 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 12.359.754,00 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

 

1. Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση K2020 

Ενταγμένα έργα στην 
δευτεροβάθμια, 
τριτοβάθμια και 
επαγγελματική  
εκπαίδευση 

Αριθμός     4 

 Μετάβαση  F100 
Ποσό 
Πιστοποιημένων 
Δαπανών 

 Euros     3.338.983,82 
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Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ 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 ΔΑ 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. 

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

- Υποστήριξη των δικαιούχων στην ωρίμανση και επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων. 

 

2. Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10a 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση 

Επενδυτική προτεραιότητα 10a- 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 

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της  
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο 
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την 
αύξηση της επιτυχίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο του 
άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

T.10.3 - Διά βίου μάθηση: η ύπαρξη εθνικού ή/και 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη διά 
βίου μάθηση, στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

T.10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), στο πλαίσιο του 
άρθρου 165 ΣΛΕΕ. 

Ειδικοί στόχοι 10α1 - Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης 

Δείκτες αποτελέσματος T2244 - Ποσοστό πληθυσμού μαθητών που  
εξυπηρετούνται από βελτιωμένες εκπαιδευτικές υποδομές 
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2.1 Δράση 10a1.1: Έργα αναβάθμισης υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Δημόσιο Έργο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου. 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.10.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αποσκοπεί στην κατασκευή, βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των 
υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια). 

Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών τους και την 
χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας βασισμένων στις ΤΠΕ. 

Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της 
χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα 
πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, 
εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης), στη σχέση κόστους- οφέλους και 
στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της. 
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Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO35 

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

Άτομα Μετάβαση     227 Όχι Όχι 

T2261 

Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών 
δευτεροβάθμιας, 
τριτοβάθμιας και 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης 

Άτομα Μετάβαση     4.056 Ναί Όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 7.100.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 7.100.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.550.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 3.550.000,00 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι των έργων είναι: οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και η εταιρεία «Κτιριακές 
Υποδομές Α.Ε.» 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  30/06/2015 
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ Τρίμηνο 2015 
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Άξονας Προτεραιότητας 12: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Ειδικοί στόχοι 12α1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ 

12α2 : Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των 
δικαιούχων του ΠΕΠ 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 2.734.196,00 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

Δείκτες αποτελέσματος - 

 
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ 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 ΔΑ 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. 

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

 

2.1 Δράση 12α1.1.: Τεχνική υποστήριξη δράσεων ΕΤΠΑ  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Δράσεις τεχνικής βοήθειας 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου. 

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  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης πρόκειται να υποστηριχθούν ενέργειες και έργα για την 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής των δράσεων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας  που 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα οποία 
συνοπτικά περιλαμβάνουν: 

Α. Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της 
Διαχείρισης 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων 
υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων,  

 Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού,  

 Ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης,  

 Προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που θα είναι απαραίτητες για την 
εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και 
διαχείρισης των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ του ΠΕΠ. 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν ανάγκες πέραν εκείνων που καλύπτονται από το ΕΠ 
«Τεχνική Βοήθεια 2014-2020». 

Β. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

Με βάση την εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 θα 
υλοποιηθούν οι παρακάτω ενδεικτικές ομάδες έργων: 

 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους 
παρεμβάσεών του που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ που απευθύνονται τόσο σε 
ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, 
κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη. 
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 Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με 
όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ, την 
δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της 
εταιρικής σχέσης κλπ. 

 Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων 
Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και 
των επιτευγμάτων του ΕΤΠΑ του ΠΕΠ ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην 
Ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 

Γ. Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι 

Αναλυτικότερα: 

 Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και 
το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ. 

 Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με 
την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας/ 
ωρίμανσης/ εξειδίκευσης/ βελτιστοποίησης της εφαρμογής/ αποτίμησης των 
παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ. 

 Υποστήριξη των μηχανισμών παρακολούθησης, συντονισμού και αξιολόγησης δράσεων, 
εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ. (Σχέδια βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης, ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης περιοχών, κ.α.). 

 Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και 
εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής 
Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ, όπως 
μελετών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε περιφερειακό επίπεδο, δράσεων σε 
περιφερειακό επίπεδο που θα συνεισφέρουν στην εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων και 
εργαλείων για τη μείωση της ρύπανσης σε παράκτια υδάτινα σώματα τοπικού 
χαρακτήρα που υφίστανται σημαντικές πιέσεις κ.α.  

 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 (υποστήριξη της λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ή άλλης σχετικής 
δομής, τεχνολογικές πλατφόρμες. 

Δ. Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ (ΕΤΠΑ) 

Προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
δικαιούχων, όπως αυτές απορρέουν ως αποτέλεσμα αναγκών ή/και των σχετικών μελετών / 
αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ «Τεχνική 
Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ώστε να βελτιώσουν 
την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα της οργανωτικής τους δομής 
και την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και διοίκησής τους, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν στα πλαίσια 
του συγκεκριμένου Ταμείου.  

Οι δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα διαμορφώνονται 
κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του φορέα, τις ειδικές του ανάγκες και την φύση και 
το μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων που υλοποιεί ή διαχειρίζεται. 
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Μπορούν επίσης να εντάσσονται μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών 
και την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων. 

Η δράση εμφανίζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του ΕΠ Στερεάς 
Ελλάδας 2014-2020 (ΕΤΠΑ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020". 

 

Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T2291 
Μελέτες - 
εμπειρογνωμοσύνες - 
έρευνες - αξιολογήσεις 

Αριθμός Μετάβαση   12 Όχι Όχι 

T2292 Υπηρεσίες συμβούλων 
τεχνικής υποστήριξης 

Αριθμός Μετάβαση   15 Όχι Όχι 

T2293 
Αριθμός εκδηλώσεων 
ενεργειών ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης) 

Αριθμός Μετάβαση   20 Όχι Όχι 

T2294 Σύμβουλοι δημοσιότητας Αριθμός Μετάβαση   1 Όχι Όχι 

T2295 Τεχνολογικός Εξοπλισμός Αριθμός Μετάβαση   10 Όχι Όχι 

T2296 Ενέργειες Πληροφόρησης 
& Δημοσιότητας 

Αριθμός Μετάβαση   30 Όχι Όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 2.734.196,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.734.196,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.367.098,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.367.098,00 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικός δικαιούχος των έργων είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

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

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ Τρίμηνο 2015 
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Άξονας Προτεραιότητας 13: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Ειδικοί στόχοι 13α1 : Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ 

13α2 : Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των 
δικαιούχων του ΠΕΠ 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 763.702,00 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

Δείκτες αποτελέσματος - 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ 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 ΔΑ 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. 

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

 

2.1 Δράση 13α1.1.: Τεχνική υποστήριξη δράσεων ΕΚΤ  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Δράσεις τεχνικής βοήθειας 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου. 

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  Δεν υπάρχει ενδιάμεσος φορέας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης πρόκειται να υποστηριχθούν ενέργειες και έργα για την 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής των δράσεων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας  που 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα οποία συνοπτικά 
περιλαμβάνουν: 

Α. Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της 
Διαχείρισης 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων 
υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων,  

 Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού,  

 Ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης,  

 Προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που θα είναι απαραίτητες για την 
εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και 
διαχείρισης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ του ΠΕΠ. 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν ανάγκες πέραν εκείνων που καλύπτονται από το ΕΠ 
«Τεχνική Βοήθεια 2014-2020». 

Β. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

Με βάση την εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 θα 
υλοποιηθούν οι παρακάτω ενδεικτικές ομάδες έργων: 

 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους 
παρεμβάσεών του που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ που απευθύνονται τόσο σε 
ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, 
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κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη 

 Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με 
όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ του ΠΕΠ, την 
δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της 
εταιρικής σχέσης κλπ. 

 Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων 
Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και 
των επιτευγμάτων του ΕΚΤ του ΠΕΠ ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην 
Ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 

Γ. Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι 

Αναλυτικότερα: 

 Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με 
την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / 
ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των 
παρεμβάσεων ΕΚΤ του ΠΕΠ.  

 Υποστήριξη των μηχανισμών παρακολούθησης, συντονισμού και αξιολόγησης δράσεων, 
εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ. (καταπολέμησης 
της φτώχειας, μείωσης της σχολικής διαρροής, κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
περιθωριοποιημένων ομάδων, κλπ). 

 Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και 
εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής 
Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΚΤ.  

 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 (άυλες δαπάνες για την υποστήριξη της 
λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ή 
άλλης σχετικής δομής, τεχνολογικές πλατφόρμες, κλπ). 

Δ. Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ (ΕΚΤ) 

Προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
δικαιούχων, όπως αυτές απορρέουν ως αποτέλεσμα αναγκών ή/και των σχετικών μελετών / 
αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ «Τεχνική 
Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ώστε να βελτιώσουν 
την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα της οργανωτικής τους δομής 
και την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και διοίκησής τους, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν στα πλαίσια 
του συγκεκριμένου Ταμείου.  

Οι δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα διαμορφώνονται 
κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του φορέα, τις ειδικές του ανάγκες και την φύση και 
το μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων που υλοποιεί ή διαχειρίζεται. 
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Μπορούν επίσης να εντάσσονται μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών 
και την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων. 

Η δράση εμφανίζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του ΕΠ Στερεάς 
Ελλάδας 2014-2020 (ΕΤΠΑ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020". 

 

Δείκτες εκροής 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T2291 
Μελέτες - 
εμπειρογνωμοσύνες - 
έρευνες - αξιολογήσεις 

Αριθμός Μετάβαση   4 Όχι Όχι 

T2292 Υπηρεσίες συμβούλων 
τεχνικής υποστήριξης 

Αριθμός Μετάβαση   5 Όχι Όχι 

T2293 
Αριθμός εκδηλώσεων 
ενεργειών ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης) 

Αριθμός Μετάβαση   20 Όχι Όχι 

T2294 Σύμβουλοι δημοσιότητας Αριθμός Μετάβαση   1 Όχι Όχι 

T2296 Ενέργειες Πληροφόρησης 
& Δημοσιότητας 

Αριθμός Μετάβαση   20 Όχι Όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 763.702,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 763.702,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 381.851,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 381.851,00 

      εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικός δικαιούχος των έργων είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

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

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2015 
  
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ Τρίμηνο 2015 
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Πίνακας 1: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. 

ΘΣ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. 

Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 5.541.032,00 1 5.541.032,00 
1a 1.000.000,00 1α1 1.000.000,00     Μετάβαση     
1b 4.541.032,00 1β1 4.541.032,00     Μετάβαση     

2 5.541.032,00 2 5.541.032,00 
2b 4.141.032,00 2β1 4.141.032,00     Μετάβαση     
2c 1.400.000,00 2βγ1 1.400.000,00     Μετάβαση     

3 16.623.094,00 3 16.623.094,00 
3a 4.986.928,00 3α1 4.986.928,00     Μετάβαση     
3b 8.400.000,00 3γ1 8.400.000,00     Μετάβαση     
3d 3.236.166,00 3δ1 3.236.166,00     Μετάβαση     

4 14.599.326,00 4 14.599.326,00 
4c 10.219.527,00 4γ1 10.219.527,00 4γ1.1 8.219.527,00 Μετάβαση 13 8.219.527,00 
4e 4.379.799,00 4ε1 4.379.799,00     Μετάβαση     

5 13.022.796,00 5 13.022.796,00 
5a 3.022.796,00 5α1 3.022.796,00 5α1.1 3.022.796,00 Μετάβαση 87 3.022.796,00 
5b 10.000.000,00 5β1 10.000.000,00     Μετάβαση     

6 13.022.796,00 6 13.022.796,00 

6b 1.041.822,00 6β1 1.041.822,00 6β1.1. 1.041.822,00 Μετάβαση 21 1.041.822,00 

6c 5.209.118,00 6γ1 5.209.118,00 
6γ1.1. 6.500.000,00 Μετάβαση 94 6.500.000,00 
6γ1.2. 2.200.000,00 Μετάβαση 94 2.200.000,00 
6γ1.3. 300.000,00 Μετάβαση 94 300.000,00 

6d 660.456,00 6δ1 660.456,00     Μετάβαση     
6e 2.855.700,00 6ε1 2.855.700,00     Μετάβαση     
6g 3.255.700,00 6ζ1 3.255.700,00     Μετάβαση     

7 52.754.218,00 7 52.754.218,00 
7b 44.682.822,34 7β1 44.682.822,34 7β1.1. 15.000.000,00 

Μετάβαση 34 4.500.000,00 
Μετάβαση 30 10.500.000,00 

7e 8.071.395,66 7ε1 8.071.395,66     Μετάβαση     

8 3.096.664,00 8 3.096.664,00 
8iii 1.236.664,00 8iii1 1.236.664,00     Μετάβαση     
8v 1.860.000,00 8v1 1.860.000,00     Μετάβαση     
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Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. 

ΘΣ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. 

Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 12.359.754,00 9 12.359.754,00 
9a 10.159.754,00 9α1 10.159.754,00 9α1.1. 8.000.000,00 Μετάβαση 53 8.000.000,00 
9d 2.200.000,00 9δ1 2.200.000,00     Μετάβαση     

10 37.634.058,00 9 37.634.058,00 

9i 8.073.072,00 9i1 8.073.072,00 9i1.1. 2.716.442,00 Μετάβαση 109 2.716.442,00 
9ii 2.073.072,00 9ii1 2.073.072,00     Μετάβαση     

9iii 6.182.680,00 9iii1 6.182.680,00 
9iii1.1. 900.000,00 Μετάβαση 111 900.000,00 
9iii1.2. 890.625,00 Μετάβαση 111 890.625,00 
9iii1.3. 54.399,00 Μετάβαση 111 54.399,00 

9iv 9.127.877,00 9iv1 9.127.877,00     Μετάβαση     
9v 3.054.805,00 9v1 3.054.805,00     Μετάβαση     
9vi 9.122.552,00 9vi1 9.122.552,00     Μετάβαση     

11 12.359.754,00 10 12.359.754,00 10a 12.359.754,00 10α1 12.359.754,00 10α1.1. 7.100.000,00 
Μετάβαση 52 1.600.000,00 
Μετάβαση 51 5.500.000,00 

12 2.734.196,00         
12α1 
12α2 

2.734.196,00 12α1.1. 2.734.196,00 
Μετάβαση 121 1.400.000,00 
Μετάβαση 122 800.000,00 
Μετάβαση 123 534.196,00 

13 763.702,00         
13α1 
13α2 

763.702,00 13α1.1. 763.702,00 
Μετάβαση 121 300.000,00 
Μετάβαση 122 300.000,00 
Μετάβαση 123 163.702,00 
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Πίνακας 2: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων 

Κωδικός 
Δράσης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

ΔΔ 
Τρόπος 

υλοποίησης 
δράσης 

ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4γ1.1 Δημόσιο έργο Σε Μετάβαση 8.219.527,00 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

8.219.527,00 8.219.527,00 8.219.527,00 0,00 

5α1.1 Δημόσιο έργο Σε Μετάβαση 3.022.796,00 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

3.022.796,00 0,00 0,00 3.022.796,00 

6β1.1. Δημόσιο έργο Σε Μετάβαση 1.041.822,00 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

1.041.822,00 0,00 1.041.822,00 0,00 

6γ1.1. Δημόσιο έργο Σε Μετάβαση 6.500.000,00 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 

6γ1.2. Δημόσιο έργο Σε Μετάβαση 2.200.000,00 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 

6γ1.3. Δημόσιο έργο Σε Μετάβαση 300.000,00 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 

7β1.1. Δημόσιο έργο Σε Μετάβαση 15.000.000,00 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 

9α1.1. Δημόσιο έργο Σε Μετάβαση 8.000.000,00 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 

9i1.1. Έργο ΕΚΤ Σε Μετάβαση 2.716.442,00 
Επιχορήγηση 
(grant) 

2.716.442,00 2.716.442,00 0,00 2.716.442,00 

9iii1.1. Έργο ΕΚΤ Σε Μετάβαση 900.000,00 
Επιχορήγηση 
(grant) 

900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 

9iii1.2. Έργο ΕΚΤ Σε Μετάβαση 890.625,00 
Επιχορήγηση 
(grant) 

890.625,00 0,00 0,00 890.625,00 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 

            
                                                                              Σελίδα 74 από 83 

Κωδικός 
Δράσης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

ΔΔ 
Τρόπος 

υλοποίησης 
δράσης 

ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9iii1.3. Έργο ΕΚΤ Σε Μετάβαση 54.399,00 
Επιχορήγηση 
(grant) 

54.399,00 0,00 0,00 54.399,00 

10α1.1. Δημόσιο έργο Σε Μετάβαση 7.100.000,00 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

7.100.000,00 
0,00 0,00 0,00 

5.500.000,00 0,00 0,00 

12α1.1. 
Δράσεις τεχνικής 
βοήθειας 

Σε Μετάβαση 2.734.196,00 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

2.734.196,00 0,00 0,00 0,00 

13α1.1. 
Δράσεις τεχνικής 
βοήθειας 

Σε Μετάβαση 763.702,00 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

763.702,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ 59.443.509,00   59.443.509,00 48.435.969,00 17.261.349,00 7.584.262,00 
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Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής 
ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών 
ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα 
ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Σημαντικό εργαλείο για τον καθορισμό των σχετικών 
στρατηγικών θα αποτελέσει η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων 
δράσεων, καθώς και με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.  

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της 
οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της 
καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, 
ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, με αναφορά σε δύο 
τουλάχιστον Άξονες Προτεραιότητας και με συνδυασμό μίας ή περισσοτέρων 
συμπληρωματικών επενδυτικών προτεραιοτήτων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους. 
Όπου κρίνεται απαραίτητο, δράσεις χρηματοδοτούμενες από συγκεκριμένα μέτρα των 
Ταμείων ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, μπορούν να συμπληρώσουν τις ΟΧΕ. 

H Περιφέρεια, παρ' ό,τι από τις παραγωγικότερες της χώρας, διακρίνεται από ισχυρές ενδο-
περιφερειακές ανισότητες. Οι ορεινές περιοχές καταλαμβάνουν 47% της έκτασης της, 269 
από τα 597 Δημοτικά Διαμερίσματα και 18% του συνολικού πληθυσμού, ενώ το μεγαλύτερο 
μέρος Ευρυτανίας, ορεινής Φωκίδας και νότιας Εύβοιας αντιμετωπίζουν μόνιμα 
προβλήματα προσπελασιμότητας.  

Η μακρόχρονη επέκταση της βιομηχανικής δραστηριότητας της Αττικής οδήγησε σε υψηλή 
βιομηχανική συγκέντρωση στις Δ.Ε. Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Αυλίδος και Θηβαίων (πηγή 
υψηλού εισοδήματος και πλήρους απασχόλησης άλλοτε, περιοχή με αυξανόμενη ανεργία 
και επείγουσα ανάγκη παραγωγικής αναδιάρθρωσης, περιβαλλοντικής αποκατάστασης και 
αναβάθμισης σήμερα) ενώ μεγάλο μέρος της Περιφέρειας καλύπτεται από περιοχές κύριας 
ή αποκλειστικής μεταλλευτικής δραστηριότητας. 

Το αστικό δίκτυο περιλαμβάνει τέσσερα αστικά κέντρα με πληθυσμό άνω των 10.000 
κατοίκων (Λαμία, Χαλκίδα, Λιβαδειά και Θήβα), στην ανατολική πεδινή περιοχή, σε μια 
συνεχή διαδικασία συγκέντρωσης πληθυσμού εκεί και μείωσης στους οικισμούς κάτω των 
5.000 κατοίκων. Στην πεδινή περιοχή συγκεντρώνεται 57% του πληθυσμού ενώ τα 2/3 του 
είναι εγκατεστημένα στην παράκτια ζώνη (ως και 10 χλμ. από την ακτογραμμή). 

Ουσιαστικά η Περιφέρεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες: 

 περισσότερο ανεπτυγμένη περιοχή κατά μήκος του γραμμικού άξονα Οινόφυτα - 
Σχηματάρι - Χαλκίδα – Λαμία 
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 περιοχή με άμεση εξάρτηση από το παραγωγικό και οικονομικό σύστημα της Αττικής 

 προβληματικές ορεινές ζώνες. 

 αραιοκατοικημένες, απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές 

Χωρικά αδιαφοροποίητη παρέμβαση του ΠΕΠ θα συνεπαγόταν συντήρηση του 
αναπτυξιακού δυϊσμού προς βλάβη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών αλλά και της 
δυνατότητας της συνολικά να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να συμβάλει στην επίτευξη 
στόχων της «Ευρώπη 2020». Κατά συνέπεια, η προσέγγιση είναι διττή:  

 αντιμετώπιση μειονεκτημάτων που περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική και ανάδειξη 

 διαμόρφωση συγκριτικών πλεονεκτημάτων προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ)  

Το εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή 
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αλλά και σε περιοχές με ομοιογενή 
χαρακτηριστικά και κοινά προβλήματα, με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 
πολλαπλών προκλήσεων, την ανασύνταξη των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, τη 
σύνδεση σε ενιαίο στρατηγικό ορίζοντα των παρεμβάσεων που είναι τοπικά αναγκαίες για 
την αντιμετώπιση των οξύτερων εκδηλώσεων της κρίσης και αυτών που είναι αναγκαίες για 
την καταπολέμηση των παραγόντων που δημιουργούν τις μακροπρόθεσμες στενώσεις, τη 
μέγιστη δυνατή μόχλευση και αποδοτικότητα πόρων.  

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αφορούν τις 
παρακάτω γενικές κατηγορίες περιοχών: 

 Υποπεριφερειακές/αστικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις.  

 Δια-περιφερειακές περιοχές με ομοιογενή χαρακτηριστικά και κοινές προκλήσεις, αλλά 
και προβλήματα που απαντώνται στις μειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές του ελληνικού 
χώρου. Επιπλέον, ΟΧΕ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα όρια διασυνοριακών 
περιοχών. 

 Περιοχές τομεακών παρεμβάσεων και δράσεων που εντάσσονται σε ολοκληρωμένη 
χωρική στρατηγική/ σχέδιο.  

 Περιοχές που ορίζονται στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης. 

 Περιοχές με χρηματοδότηση από Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

Λόγω των περιορισμένων πόρων των ΕΔΕΤ στο ΠΕΠ, θα επιδιωχθεί η συνόδευση της 
συγκεκριμένης ΟΧΕ από πόρους και δράσεις από τα ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος 
ανάπτυξη» (Θ.Σ. 6, ΕΠ β), «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση & δια βίου 
μάθηση» (Θ.Σ. 8). Ειδική διαβούλευση με τις ΔΑ των όμορων Περιφερειών και των ως άνω 
ΕΠ θα προσδιορίσει το ύψος και την πηγή των τελικώς αναγκαίων πόρων, το οποίο κατ’ 
ελάχιστο σε ότι αφορά το ΠΕΠ Στερεάς φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 3: Ενδεικτική χρηματοδοτική ενίσχυση για τις ΟΧΕ, εκτός της ενίσχυσης που 
αναφέρεται στην ενότητα Ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

Άξονας προτεραιότητας Ταμείο 

Ενδεικτική χρηματοδοτική 
ενίσχυση (Συνολική Δημόσια 

Δαπάνη) 
(σε ευρώ) 

03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

ΕΤΠΑ 1.994.771,20 

05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης 
κινδύνων 

ΕΤΠΑ 9.000.000,00 

06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση 
της αποδοτικότητας των πόρων 

ΕΤΠΑ 3.255.700,00 

08 - Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης 
υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων 

ΕΚΤ 1.488.000,00 

Σύνολο  15.738.471,20 
 

Βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την δημιουργία και διαχείριση διαδρομής που θα 
αποτελέσει επώνυμο τουριστικό προϊόν και που θα συνδέει τα αρχαιολογικά μνημεία και 
τα αξιοθέατα της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο δίκτυο πολιτιστικού τουρισμού. Στόχος της ΟΧΕ 
είναι να υποστηρίξει ενεργά, να αναβαθμίσει και να συνδέσει: 

 Αξιοθέατα και συναφείς υποδομές : μνημεία, μουσεία, χώροι περιήγησης και υποδομές 
υποστήριξης αυτών προσπελάσιμες και συντηρημένες, 

 Υποδομές σύνδεσης επί μέρους σημείων & περιήγησης: οδικό δίκτυο, μονοπάτια 
πεζοπορίας, ποδηλατόδρομοι , συγκοινωνίες , πεζόδρομοι, διαδρομές μέσα στους 
οικισμούς, προσπελάσιμες και συντηρημένες, 

 Επιχειρήσεις που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, εμπλουτίζονται με καινοτόμες 
υπηρεσίες, και συμμετέχουν σε δίκτυο για την διαχείριση της διαδρομής. 

 

Ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

Ως γενικές προκλήσεις για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη εντοπίζονται η αποκατάσταση του 
οικονομικού ιστού των πόλεων και της λειτουργία τους ως κινητήριες δυνάμεις στην 
ευρύτερη περιοχή επιρροής, η αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, 
υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ 
επαγγελματικών ζωνών, η άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με 
αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών 
υποδομών, η προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό 
περιβάλλον, η αντιστροφή της αστικής διάχυσης, η ανάκτηση του δημόσιου χώρου και η 
ανάπτυξη δομών κοινωνικής οικονομίας και στέγασης με την ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών. Τέτοιες προκλήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αστικές περιοχές της 
Περιφέρειας.  
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Με βάση την τυπολογία Eurostat, αστικές περιοχές χαμηλής πυκνότητας ορίζονται οι ΔΕ 
Λεβαδέων,  Χαλκιδέων, Νέας Αρτάκης, Καρπενησίου, Λαμιέων, Ιτέας ενώ ως ευρύτερες 
αστικές περιοχές αναγνωρίζονται οι Δήμοι Λεβαδέων, Χαλκιδέων, Καρπενησίου και 
Λαμιέων. Με βάση τον ορισμό ΕΣΥΕ προ του 2011, ως αστικές περιοχές αναγνωρίζονται οι 
ΔΕ Λεβαδέων, Χαλκιδέων, Λαμιέων και Θηβαίων. Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής 
Ανάπτυξης 2000 - 2006 και 2007- 2013 εφαρμόστηκαν σε Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, 
Άμφισσα και Καρπενήσι.  

Με βάση τα κριτήρια και τις κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ, ως περιοχές που απαιτούν ισχυρότερη 
από άλλες παρέμβαση αποτελούν η Χαλκίδα και η ευρύτερη λειτουργική της περιοχή 
(προσελκύει πληθυσμό και οικονομική δραστηριότητα από την Αττική και χρήζει 
συγκράτησης - αναδιοργάνωσης), η Λαμία (παραδοσιακός πόλος υποστήριξης του συνόλου 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων του βόρειου τμήματος της Περιφέρειας) και το δίπολο 
Θήβας - Λιβαδειάς. 

Οι πόροι των ΕΔΕΤ του ΠΕΠ είναι εξαιρετικά χαμηλοί για τις ανάγκες και επομένως ΒΑΑ 
σχεδιάζεται να εφαρμοστεί και με την παράλληλη συνοδεία πόρων και δράσεων των ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές μεταφορών, 
περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση & 
δια βίου μάθηση», στους αντίστοιχους Θ.Σ. Στην περίπτωση αυτή, θα χρηματοδοτηθούν 
Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης μέσω του εργαλείου της 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης.  

Η επιλογή, έγκριση, χρηματοδότηση και διαχείριση των παρεμβάσεων θα γίνει σε πλήρη 
συμφωνία με τα όσα ορίζει ο οδηγός σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των 
ΟΧΕ. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό ο συνολικός προϋπολογισμός (σε Συνολική Δημόσια Δαπάνη) 
που θα διατεθεί μέσω του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 για την χρηματοδότηση των εν 
λόγω παρεμβάσεων θα είναι 12.874.313,90 € (ΕΚΤ: 2.464.550,40 €, ΕΤΠΑ: 10.409.763,50 €). 

 

Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) 

Με βάση το εγκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 35 του 
Κανονισμού των κοινών διατάξεων των ΕΔΕΤ, το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014 - 2020 
προβλέπεται να υποστηρίξει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προετοιμασία και 
ενδεικτικά δύναται να καλύψει κατηγορίες δαπανών όπως: Δράσεις κατάρτισης και 
εκπαίδευσης των τοπικών δρώντων που συμμετέχουν στην Ομάδα Τοπικής Δράσης, αλλά 
και των λοιπών κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στη διαμόρφωση τοπικών πολιτικών, 
έρευνες και μελέτες για την περιοχή που θα υλοποιηθεί η εν λόγω στρατηγική, δαπάνες 
που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, 
συμπεριλαμβανομένων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και δαπάνες για τη 
δημόσια διαβούλευση και ενεργό συμμετοχή των τοπικών δρώντων και διοικητικές 
δαπάνες (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού), ενός οργανισμού ο οποίος 
υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική υποστήριξη κατά τη φάση προετοιμασίας. Η 
δυνατότητα υποστήριξης προετοιμασίας τοπικών στρατηγικών παρέχεται στις περιπτώσεις 
όπου επικεφαλής ταμείο της εκάστοτε στρατηγικής ορίζεται το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ του ΠΕΠ 
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Στερεάς Ελλάδας 2014 - 2020. Στις περιπτώσεις των ΤΑΠΤΟΚ και σε κάθε άλλη περίπτωση 
κατά την οποία το ΠΕΠ συμβάλει συμπληρωματικά και οι ως άνω αναφερόμενες δαπάνες 
καλύπτονται από το ΕΓΤΑΑ. 

Στον αγροτικό χώρο της Περιφέρειας ως προκλήσεις προκύπτουν η παραγωγική 
ανασυγκρότηση, η βελτίωση του αγροτικού χώρου για καλύτερη ποιότητα ζωής και η 
ενίσχυση των τάσεων επιστροφής στην ύπαιθρο, η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων σε 
συνδυασμό με την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η 
διαφοροποίηση της αγροτικής και της αλιευτικής οικονομίας σε κατεύθυνση όπως 
διασύνδεση με τις υπηρεσίες τουρισμού και πολιτισμού, και η αναβάθμιση του τοπικού 
ανθρώπινου κεφαλαίου. Το εργαλείο της ΤΑΠΤοΚ κρίνεται χρήσιμο για να ενισχυθεί το 
τοπικό δυναμικό ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις 
μέσα από εστιασμένες στρατηγικές που θα υποστηρίξουν τις δυνατότητες ενδογενούς 
ανάπτυξης, θα ενισχύσουν την καλλιέργεια ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο και θα 
προωθήσουν τη συμπλήρωση και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. 
Το ΠΕΠ προτίθεται να διαθέσει πόρους ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, ώστε να δράσουν συμπληρωματικά 
των πόρων του ΠΑΑ. 

Για τις ΤΑΠΤοΚ που θα εφαρμοστούν στην Περιφέρεια στα πλαίσια του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης, οι περιοχές εφαρμογής θα προσδιοριστούν με τα κριτήρια του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με συνεκτίμηση και των ακόλουθων κριτηρίων: 

 κατά κεφαλήν εισόδημα χαμηλότερο του 75% του μέσου όρου της χώρας, μειούμενο 
στην τριετία 2009-2012 και εγγύς ή κατώτερο του ορίου της φτώχειας  

 υψηλή εξάρτηση απασχόλησης και ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας από τον 
πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία, αλιεία) ή τον εξορυκτικό τομέα 

 ορεινό ανάγλυφο ή ημιορεινό με προβλήματα προσβασιμότητας, ανάπτυξης δικτύων 
ΤΠΕ και εξυπηρέτησης από κοινωνικές υπηρεσίες 

 ιδιαίτερα ισχυρή δημογραφική γήρανση και αρνητικοί δείκτες αντικατάστασης του 
ενεργού πληθυσμού. 

Οι περιοχές μπορούν να περιλαμβάνουν: 

 θύλακες διάσπαρτων φθινόντων οικισμών 

 εκτεταμένες ζώνες ασύμβατων χρήσεων (γεωργία / τουρισμός / εξόρυξη) 

 κοινωνικούς θύλακες 

 πόλους διεθνούς φήμης τοπικού προϊόντος /υπηρεσίας 

 περιοχές που ορίζονται με βάση την ευαισθησία περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 
πόρων (του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών). 

Η χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης που θα υποβάλουν 
Τοπικές Ομάδες Δράσης. Η επιλογή, έγκριση, χρηματοδότηση και διαχείριση των 
παρεμβάσεων θα γίνει σε πλήρη συμφωνία με τα όσα ορίζει ο οδηγός σχεδιασμού, 
υλοποίησης και παρακολούθησης των ΟΧΕ. 
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Προγραμματισμός 

Πίνακας 3: Προγραμματισμός ετήσιων στόχων  

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
2014-2020 

Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΈΤΟΥΣ 2015 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (ευρώ) 

% 
Εξειδίκευσης 

Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (ευρώ) 

% 
Προσκλήσεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 
Εντάξεων (ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε 

Δαπάνες   
(ευρώ) 

%  
Απορρόφησης 

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

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4  14.599.326,00 8.219.527,00 56,30%                 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4c 10.219.527,00 8.219.527,00 80,43%                 

ΔΡΑΣΗ 4γ1.1: "Έργα αναβάθμισης της 
ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 
ενέργειας σε Δημόσια κτίρια "  

  8.219.527,00                   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 13.022.796,00 3.022.796,00 23,21% 3.022.796,00 23,21% 1.500.000,00           

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5a 3.022.796,00 3.022.796,00 100,00% 3.022.796,00 100,00% 1.500.000,00           

ΔΡΑΣΗ 5α1.1: "Έργα προστασίας από 
φαινόμενα πλημμυρών σε αστικές και 
περιαστικές περιοχές"  

  3.022.796,00   3.022.796,00   1.500.000,00           

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 13.022.796,00 10.041.822,00 77,11% 9.000.000,00 69,11% 6.044.000,00 46,41% 4.614.000,00 35,43% 4.000.000,00 30,72% 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6b 1.041.822,00 1.041.822,00 100,00%                 

ΔΡΑΣΗ 6β1.1: "Έργα εξοικονόμησης και 
αναβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου 
νερού" 

  1.041.822,00                   
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Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
2014-2020 

Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (ευρώ) 

% 
Εξειδίκευσης 

Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (ευρώ) 

% 
Προσκλήσεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 
Εντάξεων (ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε 

Δαπάνες   
(ευρώ) 

%  
Απορρόφησης 

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

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c 5.209.118,00 9.000.000,00 172,77% 9.000.000,00 172,77% 6.044.000,00 116,03% 4.614.000,00 88,58% 4.000.000,00 76,79% 

ΔΡΑΣΗ 6γ1.1: "Ενίσχυση μουσειακών 
υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών" 

  6.500.000,00   6.500.000,00   4.614.000,00   4.614.000,00   4.000.000,00   

ΔΡΑΣΗ 6γ1.2: "Έργα αναβάθμισης 
μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και 
πολιτιστικής κληρονομιάς πόλεων " 

  2.200.000,00   2.200.000,00   1.100.000,00           

ΔΡΑΣΗ 6γ1.3: "Παρεμβάσεις ανάδειξης 
τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους " 

  300.000,00   300.000,00   330.000,00           

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 52.754.218,00 15.000.000,00 28,43% 15.000.000,00 28,43% 4.500.000,00 8,53% 4.500.000,00 8,53% 1.600.000,00 3,03% 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7b 44.682.822,34 15.000.000,00 33,57% 15.000.000,00 33,57% 4.500.000,00 10,07% 4.500.000,00 10,07% 1.600.000,00 3,58% 

ΔΡΑΣΗ 7β1.1: "Αναβάθμιση 
περιφερειακού μεταφορικού οδικού 
δικτύου και συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ " 

  15.000.000,00   15.000.000,00   4.500.000,00   4.500.000,00   1.600.000,00   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 12.359.754,00 8.000.000,00 64,73%                 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9a 10.159.754,00 8.000.000,00 78,74%                 

ΔΡΑΣΗ 9α1.1: "Έργα αναβάθμισης στον 
τομέα υγείας" 

  8.000.000,00                   
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Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
2014-2020 

Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (ευρώ) 

% 
Εξειδίκευσης 

Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (ευρώ) 

% 
Προσκλήσεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 
Εντάξεων (ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε 

Δαπάνες   
(ευρώ) 

%  
Απορρόφησης 

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

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 37.634.058,00 4.561.466,00 12,12% 4.561.466,00 12,12% 4.561.466,00 12,12% 4.561.466,00 12,12%     

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9i 8.073.072,00 2.716.442,00 33,65% 2.716.442,00 33,65% 2.716.442,00 33,65% 2.716.442,00 33,65%     

ΔΡΑΣΗ 9i1.1: "Παροχή υπηρεσιών 
προσχολικής αγωγής" 

  2.716.442,00   2.716.442,00   2.716.442,00   2.716.442,00       

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9iii 6.182.680,00 1.845.024,00 29,84% 1.845.024,00 29,84% 1.845.024,00 29,84% 1.845.024,00 29,84%     

ΔΡΑΣΗ 9iii1.1: "Υποστήριξη δομών για 
κακοποιημένες γυναίκες" 

  900.000,00   900.000,00   900.000,00   900.000,00       

ΔΡΑΣΗ 9iii1.2: "Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες" 

  890.625,00   890.625,00   890.625,00   890.625,00       

ΔΡΑΣΗ 9iii1.3: "Παροχή υπηρεσιών 
προσχολικής αγωγής σε παιδιά με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες" 

  54.399,00   54.399,00   54.399,00   54.399,00       

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11 12.359.754,00 7.100.000,00 57,44% 7.100.000,00 57,44% 2.000.000,00 16,18%         

Επενδυτική Προτεραιότητα: 10a 12.359.754,00 7.100.000,00 57,44% 7.100.000,00 57,44% 2.000.000,00 16,18%         

ΔΡΑΣΗ 10α1.1: "Έργα αναβάθμισης 
υποδομών προσχολικής παιδείας και 
φροντίδας, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" 

  7.100.000,00   7.100.000,00   2.000.000,00           
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Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
2014-2020 

Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (ευρώ) 

% 
Εξειδίκευσης 

Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (ευρώ) 

% 
Προσκλήσεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 
Εντάξεων (ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε 

Δαπάνες   
(ευρώ) 

%  
Απορρόφησης 

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

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12 2.734.196,00 2.734.196,00 100,00% 2.000.000,00 73,15% 250.000,00 9,14% 100.000,00 3,66%     

ΔΡΑΣΗ 12α1.1: "Τεχνική υποστήριξη 
δράσεων ΕΤΠΑ" 

  2.734.196,00   2.000.000,00   250.000,00   100.000,00       

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13 763.702,00 763.702,00 100,00% 500.000,00 65,47% 100.000,00 13,09%         

ΔΡΑΣΗ 13α1.1: "Τεχνική υποστήριξη 
δράσεων ΕΚΤ " 

  763.702,00   500.000,00   100.000,00           

ΣΥΝΟΛΑ 190.052.422,00 59.443.509,00 31,28% 41.184.262,00 21,67% 18.955.466,00 9,97% 13.775.466,00 7,25% 5.600.000,00 2,95% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


