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Ενότητα Α : 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 θα πρέπει να καταστεί ένα εύχρηστο εργαλείο 
ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και παρακολούθησης και αξιολόγησης κάθε 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 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, συνεργαζόμενη προς τούτο με όλους τους 
αρμόδιους φορείς. 

Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
του 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), οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) των ΕΠ, οι Επιτελικές Δομές των Υπουργείων ή ελλείψει 
τούτων οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού 
Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, οι Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ και οι Περιφερειάρχες ή 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 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ έχει 
στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση του ΕΠΑνΕΚ γίνεται σταδιακά στη βάση αφ’ ενός της 
ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας 
και αφ’ ετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ. Κατά συνέπεια, η 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 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 ενδέχεται να περιλαμβάνει 
ειδικότερη αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για 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 ΕΠΑνΕΚ 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. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων που περιλαμβάνονται κάθε φορά στην 
εξειδίκευση του ΕΠΑνΕΚ (Ενότητες Γ και Δ) βασίζεται σε μία σειρά κριτηρίων, τα οποία 
μεταξύ άλλων εστιάζουν στο κατά πόσο είναι δυνατό κάθε φορά να: 

• εξειδικευθούν οι δράσεις, να προσδιοριστεί η σύνδεσή τους με συγκεκριμένα Πεδία 
Παρέμβασης και να αναλυθεί στα αντίστοιχα επίπεδα ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός, 

• 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 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. 

 

Επιπλέον, για την εξειδίκευση των δράσεων του Ε.Π. έχει ληφθεί υπόψη : η στοχοθεσία του 
Πλαισίου Επίδοσης, και η ανάγκη –σύμφωνα με τη στρατηγική του Προγράμματος - για 
κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της 
έξυπνης εξειδίκευσης καθώς και  των προερχομένων από την τρέχουσα περίοδο 
τμηματοποιημένων έργων του Προγράμματος. 
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Ενότητα Β : Διαδικασία 
Η διαδικασία της εξειδίκευσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

- Η ΕΑΣ διαμορφώνει τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ» (ΕΕΕΠ) το 
οποίο αποστέλλει στις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ). 

- Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ εξειδικεύει το ΕΠ, για το οποίο είναι υπεύθυνη, βάσει του τυποποιημένου 
από την ΕΑΣ έγγραφο ΕΕΕΠ, αντλώντας στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC 
Πρόγραμμα. 

- Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ προσδιορίζει τις Επιτελικές Δομές οι οποίες σχετίζονται με τους τομείς 
στρατηγικής της (βλ. άρ. 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 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ θα πρέπει να προσδιορίσει και τις 
σχετιζόμενες Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ, (άρ. 24Α 

του Ν. 4314/2014). Ειδικά, για τις δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης των Υπουργείων, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 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 στους 
Θεματικούς Στόχους 2 και 11 του Κανονισμού (βλ. παρ. 2, αρ. 26, Ν. 4314/2014). 

- Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ συνεργάζεται για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω 
Επιτελικές Δομές και ελλείψει αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και τις 
κατά περίπτωση ΠΕΑΣ ΕΣΠΑ. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 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 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Η ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ, 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 ΕΠΑνΕΚ. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ εισηγείται το τελικό σχέδιο του ΕΕΕΠ στην Ειδική 
Γραμματέα. 

- Η Ειδική Γραμματέας εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
ΕΠΑνΕΚ 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 εφ’ 
όσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ανάγκες, η έγκριση / 
αναθεώρηση μπορεί 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 ΕΠΑνΕΚ. 
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 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 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 
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θεματικές αιρεσιμότητες ή/και τυχόν σχετικές «αυτοδεσμεύσεις» που δεν έχουν 
εκπληρωθεί, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Θα πρέπει, ωστόσο, 
να λαμβάνονται υπόψη πιθανοί κίνδυνοι / επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη 
μη εκπλήρωσή τους.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ απέστειλε σχετική επιστολή προς τις 
Επιτελικές Δομές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων για τους τομείς 
παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ στις 8/4/2015, προκειμένου να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους. Από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ δόθηκαν οι παρακάτω κατευθύνσεις προκειμένου 
να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη κατά τη συμπλήρωση των Εντύπου Πρότασης :  

 

1. Θα πρέπει να αποτυπωθούν, κατ’ αρχήν και αποκλειστικά, μόνον οι ώριμες εκείνες 
δράσεις για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ μπορεί να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων εντός 
ενός έτους . 

2. Κρίνεται σκόπιμο να περιγραφούν και οι δράσεις οι οποίες συνδέονται με κάποια εκ 
των προτέρων θεματική αιρεσιμότητα ή/και τυχόν σχετικές «αυτοδεσμεύσεις» που δεν 
έχουν ακόμα εκπληρωθεί, όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο κείμενο του ΕΠΑνΕΚ 
(λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από την ενδεχόμενη μη 
εκπλήρωσή τους). 

3. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην καλύτερη τεκμηρίωση της συμβατότητας 
των προτεινόμενων δράσεων με την στρατηγική του Προγράμματος, του προτεινόμενου 
προϋπολογισμού και της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος. Τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης η περιγραφή των δράσεων και οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής, θα πρέπει να  αποτυπώνονται με σύντομο, σαφή και περιεκτικό τρόπο.  

4. Στην διαμόρφωση των προτάσεων θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ η επικοινωνία και 
συνεργασία με Εποπτευόμενους Φορείς ή/και Κοινωνικούς Εταίρους, οι οποίοι 
άπτονται των σχετικών τομέων χάραξης πολιτικής. 

5. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε προτεινόμενη δράση θα γίνεται αναφορά για υλοποίησή της 
και στους δύο Άξονες Προτεραιότητας που την αφορούν (π.χ. 01 και 01Σ), εκτός αν δεν 
έχει εφαρμογή.  

6. Η κατανομή του προϋπολογισμού κάθε προτεινόμενης δράσης ανά Κατηγορία 
Περιφέρειας (Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε Μετάβαση, 
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες) θα ακολουθήσει την κατανομή πόρων ανά 
Κατηγορία Περιφέρειας και ανά Άξονα Προτεραιότητας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο 
εγκεκριμένο κείμενο του ΕΠΑνΕΚ. 

7. Οι Δείκτες Αποτελέσματος και Εκροών των προτεινόμενων δράσεων επιλέγονται από το 
εγκεκριμένο κείμενο του ΕΠΑνΕΚ, όπου αναφέρονται αναλυτικά ανά Ειδικό Στόχο και 
Επενδυτική Προτεραιότητα, αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των τιμών 
τους ανά Κατηγορία Περιφέρειας. 

8. Η αποστολή ενός συμπληρωμένου Τυποποιημένου Εντύπου Πρότασης για κάποια 
προτεινόμενη δράση δε συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή της, καθώς υπόκειται 
στην κρίση της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ να εκτιμήσει την ωριμότητα και σκοπιμότητα συμπερίληψής 
της στην εξειδίκευση του ΕΠΑνΕΚ. 
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Έπειτα από τη σχετική ανταπόκριση των Επιτελικών Δομών / αρμοδίων υπηρεσιών των 
Υπουργείων για τους τομείς παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, και προκειμένου να συμπεριληφθούν 
στην Εξειδίκευση του ΕΠΑνΕΚ, ακολούθησε ενδελεχή εξέταση των υποβληθεισών 
προτάσεων ως προς τη συνάφεια με την στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, τη σκοπιμότητα και 
ωριμότητά τους, τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, κτλ., λαμβάνοντας 
υπόψη και την εκπλήρωση ή μη των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων, 
στις οποίες ενδεχομένως να εμπίπτουν. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 
εργασίας με τις  Επιτελικές  Δομές / αρμόδιες  υπηρεσίες  των Υπουργείων για τους τομείς 
παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, καθώς και με Κοινωνικούς Εταίρους κυρίως για το ρόλο τους 
στις παρεμβάσεις του ΕυρωπαΙκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να 
οριστικοποιηθούν οι προτάσεις τους και να διευκρινιστούν επιμέρους θέματα. 

Στις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας τομέα πολιτικής αρμοδιότητας  -μεταξύ 
άλλων -  και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού  ο 
σχεδιασμός και η εξειδίκευση των σχετικών προτάσεων στις επενδυτικές προτεραιότητες 
8iii και 3c προέκυψε σε μεγάλο βαθμό από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ,  σε συνεργασία με την 
Επιτελική Δομή του Τομέα Τουρισμού για τη δράση  ενίσχυσης  των ΜΜΕ του τουριστικού 
τομέα). 
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Ενότητα Γ : Έγγραφο Εξειδίκευσης  

Κεφάλαιο Α: Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα & Δράση 

 Άξονας Προτεραιότητας 01/01Σ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες  

 

ΑΠ 01  

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 01, 02, 03, 04, 06 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.01.1 - T.01.2 - T.02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 1.781.137.756,00 ΚΣ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80,00 % 

 

 

ΑΠ01Σ (Στερεά Ελλάδα/Νότιο Αιγαίο) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 01, 02, 03, 04, 06 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.01.1 - T.01.2 - T.02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 141.416.276  

% Κοινοτικής συμμετοχής 50,00 % 

 

 

 

 

 

1. Αποθεματικό Επίδοσης Αξόνων Προτεραιότητας 01 και 01Σ 
Στο πλαίσιο επίδοσης για τους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ του εγκεκριμένου ΕΠ 
έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι, όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 
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Πίνακας 1a: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 01 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

ID Δείκτης ή βασικό στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης, κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

 

 
Α Γ Σ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 

 

Επιχειρήσεις   0 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO03 

Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη πλην 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις   0 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO08 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αύξηση της 
απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
  0 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO29 

Έρευνα, καινοτομία: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενίσχυση 
για να εισάγουν νέα 
προϊόντα στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις   0 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών ευρώ   338.340.940,00 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201a Ενταγμένα Έργα  
(για CO02) Έργα   2165 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201b Ενταγμένα Έργα (για CO03) Έργα   1750 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201e Ενταγμένα Έργα (για τον 
CO29) Έργα   260 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201f Ενταγμένα Έργα (για τον 
Τ4204) Έργα   60 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K381b Ποσοστό Συμβασιοποίησης 
(για τον Τ4246) Ποσοστό   100 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4204 

Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ 
με φορείς άλλων χωρών 
(με ή χωρίς συντονισμό με 
την Ε.Ε) 

Αριθμός   0 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
16 

 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

ID Δείκτης ή βασικό στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα μέτρησης, 
κατά περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

 
 

Α Γ Σ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Τ4246 

Ποσοστό (%) Επιπρόσθετων 
Εγγραπτέων Δικαιωμάτων ανά 
Γεωγραφική Ενότητα 
(κτηματολόγιο) 

%   0 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201c Ενταγμένα Έργα (για τον CO08) Αριθμός   392 

Μετάβαση CO02 
Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις   0 

Μετάβαση CO03 

Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν οικονομική στήριξη 
πλην επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις   0 

Μετάβαση CO08 

Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης   0 

Μετάβαση CO29 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να εισάγουν νέα 
προϊόντα στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις   0 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ   65.937.852,00 

Μετάβαση K201a Ενταγμένα Έργα (για CO02) Έργα   462 

Μετάβαση K201b Ενταγμένα Έργα (για CO03) Έργα   355 

Μετάβαση K201e Ενταγμένα Έργα (για τον CO29) Έργα   50 

Μετάβαση K201f Ενταγμένα Έργα (για τον Τ4204) Έργα   40 

Μετάβαση K381b Ποσοστό Συμβασιοποίησης  
(για τον Τ4246) Ποσοστό   100 

Μετάβαση T4204 
Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με 
φορείς άλλων χωρών (με ή χωρίς 
συντονισμό με την Ε.Ε) 

Αριθμός   0 

Μετάβαση Τ4246 
Ποσοστό (%) Επιπρόσθετων 
Εγγραπτέων Δικαιωμάτων ανά 
Γεωγραφική Ενότητα 

 

%    

Μετάβαση K201c Ενταγμένα Έργα (για τον CO08) Αριθμός   77 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO02 
Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις   0 
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Κατηγορία 
περιφέρειας 

ID Δείκτης ή βασικό στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης, 

κατά 
ί  

Ορόσημο για το 2018 

 
 

Α Γ Σ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO03 
Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν οικονομική στήριξη 

  

Επιχειρήσεις   0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO08 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
  0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO29 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να εισάγουν νέα 
προϊόντα στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις   0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ   98.941.521,00 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201a Ενταγμένα Έργα (για CO02) Έργα   650 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201b Ενταγμένα Έργα (για CO03) Έργα   520 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201e Ενταγμένα Έργα (για τον CO29) Έργα   80 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201f Ενταγμένα Έργα (για τον Τ4204) Έργα   35 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K381b Ποσοστό Συμβασιοποίησης  
(για τον Τ4246) Ποσοστό   100 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4204 
Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με 
φορείς άλλων χωρών (με ή χωρίς 
συντονισμό με την Ε.Ε) 

Αριθμός   0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Τ4246 
Ποσοστό (%) Επιπρόσθετων 
Εγγραπτέων Δικαιωμάτων ανά 
Γεωγραφική Ενότητα 

 

%   0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201c Ενταγμένα Έργα (για τον CO08) Αριθμός   115 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του Αποθεματικού Επίδοσης, είναι, 
μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

o 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. 

o Κατάρτιση προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα 
μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών. 
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o Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής 
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών 
ενεργειών, κλπ. 
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Πίνακας 1β: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 01Σ 

 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
ID Δείκτης ή βασικό στάδιο 

υλοποίησης 
Μονάδα μέτρησης, 

κατά περίπτωση 
Ορόσημο για το 2018 

 
 

Α Γ Σ 

Μετάβαση 

CO02 

Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 

 

Επιχειρήσεις   0 

Μετάβαση 

CO03 

Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν οικονομική 
στήριξη πλην 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις   0 

Μετάβαση 

CO08 

Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αύξηση της απασχόλησης 
στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

σοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης   0 

Μετάβαση 

CO29 

Έρευνα, καινοτομία: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για 
να εισάγουν νέα προϊόντα 
στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις   0 

Μετάβαση 

F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών ευρώ   14.386.437,00 

Μετάβαση 

K201a Ενταγμένα Έργα  
(για CO02) Έργα   120 

Μετάβαση 

K201b Ενταγμένα Έργα (για CO03) Έργα   93 

Μετάβαση 

K201e Ενταγμένα Έργα (για τον 
CO29) Έργα   12 

Μετάβαση 

K201f Ενταγμένα Έργα (για τον 
Τ4204) Έργα   10 

Μετάβαση 

K381b Ποσοστό Συμβασιοποίησης 
(για τον Τ4246) Ποσοστό   100 

Μετάβαση 

T4204 

Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ 
με φορείς άλλων χωρών (με 
ή χωρίς συντονισμό με την 
Ε.Ε) 

Αριθμός   0 
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Κατηγορία 
περιφέρειας 

ID Δείκτης ή βασικό στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης, κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

 
 

Α Γ Σ 

Μετάβαση 

Τ4246 

Ποσοστό (%) Επιπρόσθετων 
Εγγραπτέων Δικαιωμάτων ανά 
Γεωγραφική Ενότητα 
(κτηματολόγιο) 

%   0 

Μετάβαση 

K201c Ενταγμένα Έργα (για τον CO08) Αριθμός   20 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO02 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις   0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO03 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη πλην 

 

Επιχειρήσεις   0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO08 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση 
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 
που λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
  0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO29 

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να εισάγουν νέα 
προϊόντα στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις   0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών ευρώ   17.589.599,00 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201a Ενταγμένα Έργα (για CO02) Έργα   95 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201b Ενταγμένα Έργα (για CO03) Έργα   75 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201e Ενταγμένα Έργα (για τον CO29) Έργα   8 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201f Ενταγμένα Έργα (για τον Τ4204) Έργα   3 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K381b Ποσοστό Συμβασιοποίησης  
(για τον Τ4246) Ποσοστό   100 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4204 
Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με 
φορείς άλλων χωρών (με ή χωρίς 
συντονισμό με την Ε.Ε) 

Αριθμός   0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Τ4246 
Ποσοστό (%) Επιπρόσθετων 
Εγγραπτέων Δικαιωμάτων ανά 
Γεωγραφική Ενότητα 

 

%   0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

K201c Ενταγμένα Έργα (για τον CO08) Αριθμός   17 
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2. Θεματικός στόχος 01 – Επενδυτική Προτεραιότητα 1b 
 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας 

Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ 
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής 
επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη 
μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην 
οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων 
υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα 
συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών 
έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές 
τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.01.1 - T.01.2 - T.02.1 

Ειδικοί στόχοι 1.1 - Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών 
για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με 
την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη 
εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) 

Δείκτες αποτελέσματος T4201: Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ  

Μονάδα μέτρησης %:  ως ποσοστό του ΑΕΠ 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Κατηγορία περιφέρειας: Λιγότερο ανεπτυγμένες  

Τιμή βάσης: 0,12 

Έτος βάσης: 2011 

Τιμή-στόχος (2023): 0,24 

 

Κατηγορία περιφέρειας: Μετάβαση 

Τιμή βάσης: 0,06 

Έτος βάσης: 2011 

Τιμή-στόχος (2023): 0,12 

 

Κατηγορία περιφέρειας: Περισσότερο ανεπτυγμένες  
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Τιμή βάσης: 0,36 

Έτος βάσης: 2011 

Τιμή-στόχος (2023): 0,60 

 

Πηγή στοιχείων Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ ΓΓΕΤ 

Συχνότητα υποβολής εκθέσεων: Διετής 

 

 

T4223: Αριθμός πατεντών (PCT patents) 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Κατηγορία περιφέρειας: Λιγότερο ανεπτυγμένες  

Τιμή βάσης:               12,00 

Έτος βάσης: 2011 

Τιμή-στόχος (2023): 24,00 

 

Κατηγορία περιφέρειας: Λιγότερο ανεπτυγμένες  

Τιμή βάσης:                6,00 

Έτος βάσης: 2011 

Τιμή-στόχος (2023): 12,00 

 

Κατηγορία περιφέρειας: Περισσότερο ανεπτυγμένες  

Τιμή βάσης:              35,00 

Έτος βάσης: 2011 

Τιμή-στόχος (2023): 58,00 

Πηγή στοιχείων: ΟΒΙ 

Συχνότητα υποβολής εκθέσεων: Ετήσια 

 

 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
23 

 

2.1 Δράση 01-1b-1.1-01: Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία: ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  
(1) – 01 Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
επίδειξης σε λειτουργούσες επιχειρήσεις, για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων 
προϊόντων 

(5) - 02 Δράσεις για την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων 
έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης 

(7) – 03 Υποστήριξη της κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και γενικότερα της 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

(όπως αναφέρονται και αριθμούνται στην ενότητα ΕΠ1β του ΕΠΑΝΕΚ) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής  

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν έχει καθοριστεί προς το παρόν 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 
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Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ  

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η Δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων 
φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, 
καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων κρατικών ενισχύσεων. 
Οι ενισχυόμενες εταιρίες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν παραγωγική δραστηριότητα σε 
επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις 
κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). 

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν 
το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας την παλέτα που 
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

• κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, 
πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) 

• δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας 
και διάδοσης γνώσεων) 

• υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες) 

Στην δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται σε 
2 Κύκλους. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς μη απορροφούμενων κονδυλίων από Κύκλο σε 
Κύκλο και μεταξύ των Παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάθεση 
κονδυλίων. 

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης θα πρέπει 
να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία (ΕΤΑΚ), και να 
εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρείς (3) κατηγορίες παρεμβάσεων (Πράξεων) για 
τον Α΄ Kύκλο συνολικής ΔΔ 342.535.722 € : 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων  

Στον Β’ Κύκλο, συνολικής ΔΔ 200.000.000 εκ. €, οι προτάσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε 
μία από τις ακόλουθες τέσσερις (4) κατηγορίες παρεμβάσεων (Πράξεων): 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

IV.  Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις  

Η Παρέμβαση IV ενσωματώνει την εξειδικευμένη Δράση 2.8: 01-1b-1.1-08 με 
αναθεωρημένο προϋπολογισμό 20 εκ. ευρώ. Αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που 
πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument του Horizon 2020 της Ε.Ε., δηλαδή 
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έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (Seal of Excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες αλλά δε 
χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων. Απευθύνεται μόνο σε 
υφιστάμενες ΜμΕ, οι οποίες εμφανίζουν εξαιρετικά καινοτομική δραστηριότητα. 

Σημειώνεται ότι η Παρέμβαση Ι στο Β΄Κύκλο επεκτείνει τη στόχευσή της και σε μεγάλες 
επιχειρήσεις και προωθεί περισσότερο εμφατικά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
επιστημονικού προσωπικού.  

Η Δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ δεν χρηματοδοτεί βασική έρευνα. 

Η συνολική ενδεικτική δημόσια δαπάνη:  εκ. των 542.535.722 εκ. €. αποτυπώνεται για κάθε 
κύκλο στον κάτωθι πίνακα:  

 

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Παρέμβαση Ι 35.000.000 40.000.000 75.000.000 

Παρέμβαση ΙΙ 296.535.722 120.000.000 416.535.722 

Παρέμβαση ΙΙΙ 11.000.000 20.000.000 31.000.000 

Παρέμβαση ΙV - 20.000.000 20.000.000 

 

342.535.722 200.000.000 542.535.722 

Δείκτες εκροής 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται 

CO24 Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα 

C028         (Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να             
                            εισάγουν προϊόντα νέα στην αγορά  

CΟ29         (Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να   
                            εισάγουν προϊόντα νέα στην εταιρεία)  

05801 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε διεθνή συνέδρια   
                           με αξιολόγηση (peer reviewed) 

05802 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης 

05803 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης  

05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας PCT στο πλαίσιο της δράσης. 
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής   

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    507 

 

  ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     329   ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     153   ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     34   ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     4   ΝΑΙ 

CO02 Productive investment: 
Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    
507 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 Productive investment: 
Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     
329 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 Productive investment: 
Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     
153 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 Productive investment: 
Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     
34 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 Productive investment: 
Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     
4 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    
74 

  ΝΑΙ 

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     
76 

  ΝΑΙ 

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     
27 

  ΝΑΙ 

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     
3 

  ΝΑΙ 
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Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   
3 

  ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    
385 

  ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     
234 

  ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     
114 

  ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     
31 

  ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     
4 

  ΝΑΙ 

CO24 Number of new 
researchers in supported 
entities 

ΙΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    

2.547 
  ΝΑΙ 

CO24 Number of new 
researchers in supported 
entities 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες     

1.792 
  ΝΑΙ 

CO24 Number of new 
researchers in supported 
entities 

ΙΠΑ Σε μετάβαση     
705 

  ΝΑΙ 

CO24 Number of new 
researchers in supported 
entities 

ΙΠΑ Στερεά Ελλάδα     
102 

  ΝΑΙ 

CO24 Number of new 
researchers in supported 
entities 

ΙΠΑ Νότιο Αιγαίο     
17 

  ΝΑΙ 

CΟ28 Έρευνα και καινοτομία: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην αγορά 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

  

101 

 ΝΑΙ 

CΟ28 Έρευνα και καινοτομία: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   
66 

 ΝΑΙ 
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Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

στην αγορά 

CΟ28 Έρευνα και καινοτομία: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην αγορά 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   

 
31 

 ΝΑΙ 

CΟ28 Έρευνα και καινοτομία: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην αγορά 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   

7 

 ΝΑΙ 

CΟ28 Έρευνα και καινοτομία: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην αγορά 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   

1 

 ΝΑΙ 

CΟ29 Έρευνα και καινοτομία: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

  

507 

 ΝΑΙ 

CΟ29 Έρευνα και καινοτομία: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   

329 

 ΝΑΙ 

CΟ29 Έρευνα και καινοτομία: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   

153 

 ΝΑΙ 

CΟ29 Έρευνα και καινοτομία: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   

34 

 ΝΑΙ 

CΟ29 Έρευνα και καινοτομία: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην εταιρεία 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   

4 

 ΝΑΙ 

05801 Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

  
2.052 

  
 
ΝΑΙ 
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Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση 
(peer reviewed) 

05801 Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση 
(peer reviewed) 

Αριθμός Αναπτυγμένες   

1.346 

 ΝΑΙ 

05801 Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση 
(peer reviewed) 

Αριθμός Σε μετάβαση   

569 

 ΝΑΙ 

05801 Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση 
(peer reviewed) 

Αριθμός Στερεά Ελλάδα   

79 

 ΝΑΙ 

05801 Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση 
(peer reviewed) 

Αριθμός Νότιο Αιγαίο   

17 

 ΝΑΙ 

05802 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε εθνικό 
επίπεδο στο πλαίσιο της 
δράσης 

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

  194   
 
ΝΑΙ 

05802 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε εθνικό 
επίπεδο στο πλαίσιο της 
δράσης 

Αριθμός Αναπτυγμένες   132  ΝΑΙ 

05802 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε εθνικό 
επίπεδο στο πλαίσιο της 
δράσης 

Αριθμός Σε μετάβαση   46  ΝΑΙ 

05802 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε εθνικό 
επίπεδο στο πλαίσιο της 
δράσης 

Αριθμός Στερεά Ελλάδα   7  ΝΑΙ 

05802 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε εθνικό 

Αριθμός Νότιο Αιγαίο   1  ΝΑΙ 
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Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

επίπεδο στο πλαίσιο της 
δράσης 

05803 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο στο 
πλαίσιο της δράσης 

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

  135   
 
ΝΑΙ 

05803 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο στο 
πλαίσιο της δράσης 

Αριθμός Αναπτυγμένες   

96 

 ΝΑΙ 

05803 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο στο 
πλαίσιο της δράσης 

Αριθμός Σε μετάβαση   

  32 

 ΝΑΙ 

05803 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο στο 
πλαίσιο της δράσης 

Αριθμός Στερεά Ελλάδα   

  3 

 ΝΑΙ 

05803 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο στο 
πλαίσιο της δράσης 

Αριθμός Νότιο Αιγαίο   

  1 

 ΝΑΙ 

05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας PCT στο 
πλαίσιο της δράσης. 

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

  
  83 

  
 
ΝΑΙ 

05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας PCT στο 
πλαίσιο της δράσης. 

Αριθμός Αναπτυγμένες   
44 

 ΝΑΙ 

05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας PCT στο 
πλαίσιο της δράσης. 

Αριθμός Σε μετάβαση   
38 

 ΝΑΙ 

05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας PCT στο 
πλαίσιο της δράσης. 

Αριθμός Στερεά Ελλάδα   
1 

 ΝΑΙ 

05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας PCT στο 
πλαίσιο της δράσης. 

Αριθμός Νότιο Αιγαίο   
1 

 ΝΑΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 542.535.722 € (δημόσια δαπάνη) 
μέσα από 2 Κύκλους αξιολόγησης  
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Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός  

 

01-1b-1.1-01 
 Ερευνώ-Καινοτομώ-

Επιχειρώ 

Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α)  
634.021.591 

 
217.353.619 

 
84.255.268 

 
317.432.184 

 
2.161.555 

 
12.818.966 

Δημόσια Δαπάνη (β)  
542.535.722 

 
185.990.673 

 
72.097.691 

 
271.628.445 

 
1.849.654 

 
10.969.259 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ)  
430.182.903 

 
148.792.538 

 
57.678.153 

 
217.302.756 

 
924.827 

 
5.484.630 

           Εθνική Συμμετοχή (δ)  
112.352.819 

 
37.198.135 

 
14.419.538 

 
54.325.689 

 
924.827 

 
5.484.630 

 
εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα       

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα       

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής       

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ       

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)  
91.485.869 

 
31.362.946 

 
12.157.577 

 
45.803.739 

 
311.901 

 
1.849.707 

 
 
(*)   H ιδιωτική συμμετοχή είναι ενδεικτική με βάση την πορεία των εντάξεων του Α΄Κύκλου  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• μεμονωμένες επιχειρήσεις  

• ομάδες επιχειρήσεων 

• συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και άλλους φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ολοκληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Πλήρης άρση αυτοδέσμευσης 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (ΦΕΚ Β΄/3425/25.10.2016) 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  Καταργήθηκε η σχετική απαίτηση  
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παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386/ΦΕΚ 
Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης ΑΠ  7208/1801/Α1 (24.11.2016) 

Εκτιμώμενες ημερομηνίες  υποβολής προσκλήσεων Α΄: Ιούνιος 2017 

Β’: Ιανουάριος 2019 (προγραμ.) 

 

 

2.2 Δράση 01-1b-1.1-02: Διμερείς & Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες  
(Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή δικτύωση των ερευνητικών ομάδων) 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής  

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ  

 ΟΧΙ  

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν έχει καθοριστεί προς το παρόν 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 
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 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1 & T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ  

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης διά μέσου διακρατικών 
ερευνητικών συμφωνιών, η οποία παράλληλα με την ενίσχυση των μικρών διακρατικών 
έργων θα επεκταθεί σε μεγάλες δράσεις, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες των 
προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης: Οι διακρατικές-διμερείς 
συνεργασίες αποτελούν παλαιό εργαλείο προώθησης της διεθνούς επιστημονικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας. Παραδοσιακά χρησιμοποιήθηκε για συνεργασίες μεταξύ 
δημοσίων οργανισμών, αλλά τα τελευταία χρόνια ενισχύει κατά προτεραιότητα τις 
συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν και ερευνητές του 
Δημόσιου τομέα. Η περαιτέρω αναβάθμιση των προγραμμάτων αυτών, αλλά και το 
άνοιγμα νέων με χώρες μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας 
με νέα και εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι  Προκηρύξεις  θα απευθύνονται κατά  
πάσα πιθανότητα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα των δύο χωρών. Σε πρώτη φάση 
προβλέπονται οι συνεργασίες με τις εξής χώρες:  Ελλάδα-Γερμανία, Ελλάδα- Κίνα, Ελλάδα- 
Ρωσία,  Ελλάδα –Γαλλία. Το πιθανότερο είναι να ακολουθήσουν και άλλες χώρες 

 

Δείκτες εκροής 

COO1 αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

CO02   Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται 

CO24 Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν στήριξη 

CO25 Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών 
υποδομών 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα 

Τ4204 Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με φορείς άλλων χωρών 

05801 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση (peer reviewed) 

05802 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης 

05803 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης 

05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας PCT στο πλαίσιο της δράσης. 
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Πίνακας  2: Δείκτες εκροής   

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧ
Ι) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    55 

 

  ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     25 

 

  ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     15 

 

  ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     2 

 

  ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     3 

 

  ΝΑΙ 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    55 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     25 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     15 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     2 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     3 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

  14 

 

  

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   7 

 

 ΝΑΙ 

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   4 

 

 ΝΑΙ 

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   1 

 

 ΝΑΙ 

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   1  ΝΑΙ 

CO24 Number of new 
researchers in 

Full time 
equivalents 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    3.772  ΝΑΙ 
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Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧ
Ι) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

supported entities 

CO24 Number of new 
researchers in 
supported entities 

Full time 
equivalents 

Αναπτυγμένες     1.558  ΝΑΙ 

CO24 Number of new 
researchers in 
supported entities 

Full time 
equivalents 

Σε μετάβαση     2.378  ΝΑΙ 

CO24 Number of new 
researchers in 
supported entities 

Full time 
equivalents 

Στερεά Ελλάδα     328  ΝΑΙ 

CO24 Number of new 
researchers in 
supported entities 

Full time 
equivalents 

Νότιο Αιγαίο     164  ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών 
που εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

Full time 
equivalents 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

  37 

 

 ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών 
που εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

Full time 
equivalents 

Αναπτυγμένες   17 

 

 ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών 
που εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

Full time 
equivalents 

Σε μετάβαση   10 

 

 ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών 
που εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

Full time 
equivalents 

Στερεά Ελλάδα   2 

 

 ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών 
που εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

Full time 
equivalents 

Νότιο Αιγαίο   2  ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

  37 

 

 ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   17 

 

 ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   10 

 

 ΝΑΙ 
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Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧ
Ι) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   2 

 

 ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   2  ΝΑΙ 

T4204 Αριθμός κοινών έργων 
Ε&Κ με φορείς άλλων 
χωρών (με ή χωρίς 
συντονισμό με την Ε.Ε) 

Έργα Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

     

83 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

T4204 Αριθμός κοινών έργων 
Ε&Κ με φορείς άλλων 
χωρών (με ή χωρίς 
συντονισμό με την Ε.Ε) 

Έργα Αναπτυγμένες      

38 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

T4204 Αριθμός κοινών έργων 
Ε&Κ με φορείς άλλων 
χωρών (με ή χωρίς 
συντονισμό με την Ε.Ε) 

Έργα Σε μετάβαση      

23 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

T4204 Αριθμός κοινών έργων 
Ε&Κ με φορείς άλλων 
χωρών (με ή χωρίς 
συντονισμό με την Ε.Ε) 

Έργα Στερεά Ελλάδα      

3 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

T4204 Αριθμός κοινών έργων 
Ε&Κ με φορείς άλλων 
χωρών (με ή χωρίς 
συντονισμό με την Ε.Ε) 

Έργα Νότιο Αιγαίο      

5 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

05801 Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer 
reviewed) 

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    55 

 

 ΝΑΙ 

05801 Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer 
reviewed) 

Αριθμός Αναπτυγμένες     25 

 

 ΝΑΙ 

05801 Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer 
reviewed) 

Αριθμός Σε μετάβαση     15 

 

 ΝΑΙ 

05801 Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 

Αριθμός Στερεά Ελλάδα     2 

 

 ΝΑΙ 
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Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧ
Ι) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer 
reviewed) 

05801 Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer 
reviewed) 

Αριθμός Νότιο Αιγαίο     3  ΝΑΙ 

05802 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε εθνικό 
επίπεδο στο πλαίσιο της 
δράσης 

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    13 

 

 ΝΑΙ 

05802 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε εθνικό 
επίπεδο στο πλαίσιο της 
δράσης 

Αριθμός Αναπτυγμένες     6 

 

 ΝΑΙ 

05802 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε εθνικό 
επίπεδο στο πλαίσιο της 
δράσης 

Αριθμός Σε μετάβαση     4 

 

 ΝΑΙ 

05802 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε εθνικό 
επίπεδο στο πλαίσιο της 
δράσης 

Αριθμός Στερεά Ελλάδα     1 

 

 ΝΑΙ 

05802 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε εθνικό 
επίπεδο στο πλαίσιο της 
δράσης 

Αριθμός Νότιο Αιγαίο     1  ΝΑΙ 

05803 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο στο 
πλαίσιο της δράσης 

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    5 

 

 ΝΑΙ 

05803 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο στο 
πλαίσιο της δράσης 

Αριθμός Αναπτυγμένες     3 

 

 ΝΑΙ 

05803 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο στο 
πλαίσιο της δράσης 

Αριθμός Σε μετάβαση     1 

 

 ΝΑΙ 

05803 Αιτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο στο 
πλαίσιο της δράσης 

Αριθμός Στερεά Ελλάδα     0 

 

 ΝΑΙ 

05803 Αιτήσεις διπλωμάτων Αριθμός Νότιο Αιγαίο     0  ΝΑΙ 
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Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧ
Ι) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

ευρεσιτεχνίας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο στο 
πλαίσιο της δράσης 

05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας PCT στο 
πλαίσιο της δράσης. 

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    2  ΝΑΙ 

05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας PCT στο 
πλαίσιο της δράσης. 

Αριθμός Αναπτυγμένες     1  ΝΑΙ 

05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας PCT στο 
πλαίσιο της δράσης. 

Αριθμός Σε μετάβαση     1  ΝΑΙ 

05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας PCT στο 
πλαίσιο της δράσης. 

Αριθμός Στερεά Ελλάδα     0  ΝΑΙ 

05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας PCT στο 
πλαίσιο της δράσης. 

Αριθμός 

 

Νότιο Αιγαίο     0  ΝΑΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  
01-1b-1.1-02 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ 
Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Σύνολο Χώρας Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 62.500.000,00 15.625.000,00 9.375.000,00 34.375.000,00 1.875.000,00 1.250.000,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 50.000.000,00 12.500.000,00 7.500.000,00 27.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 

Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 

39.249.999,96 9.999.999,99 5.999.999,98 21.999.999,99 750.000,00 500.000,00 

Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 

10.750.000,04 2.500.000,01 1.500.000,02 5.500.000,01 750.000,00 500.000,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

12.500.000,00 

 

3.125.000,00 

 

1.875.000,00 

 

6.875.000,00 

 

375.000,00 

 

250.000,00 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Η Προκήρυξη απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΥΠΟ 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Μερική άρση 
αυτοδέσμευσης 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΓΓΕΤ  
(υπό έκδοση ΦΕΚ) 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η 
σχετική απαίτηση  
(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
4386/ΦΕΚ 
Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες 
διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  
Δ’ τρίμηνο 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  

6/12/2016 

13/1/2017 

 

2.3 Δράση 01-1b-1.1-03: Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη 
επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές 
προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs 
καθώς και άλλων δράσεων κοινού προγραμματισμού και υλοποίησης του 
Ενιαίου Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) 
Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων  
(Υποστήριξη των ελληνικών ερευνητικών ομάδων να συμμετέχουν στις Ευρωπαϊκές 
δραστηριότητες, όπως αναφέρονται και αριθμούνται στην ενότητα ΕΠ1β του ΕΠΑΝΕΚ) 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 
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 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής  

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ  

 ΟΧΙ  

Ενδιάμεσοι φορείς  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1 & T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ  

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσεων  

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 
(ΕΧΕ), είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και 
συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

Οι  Δράσεις έχουν ως ειδικότερους στόχους τους παρακάτω : 

• την ενίσχυση της εξωστρέφειας  
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• την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων από κράτη-μέλη της Ε.Ε και 
από χώρες συνδεδεμένες με την Ε.Ε, αλλά και τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς 
και επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας χωρών εντός και εκτός Ε.Ε. 

• την επικέντρωση των  προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά 
θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για τις δύο (συνεργαζόμενες) χώρες και 
σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της 
Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 

• την ανάπτυξη νέων γνώσεων - συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών – με 
στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την 
αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών 

• την διείσδυση καινοτομιών σε νέες αγορές 

  α) Σχήμα «ERANET(s): Στο ανωτέρω πλαίσιο θα πραγματοποιούνται εθνικές προσκλήσεις 
για την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων, που έχουν 
αξιολογηθεί στο πλαίσιο κοινών ευρωπαϊκών προκηρύξεων ERANETS, στις οποίες η χώρα 
μας έχει επιλέξει να συμμετέχει. 

β) Δράσεις κοινού προγραμματισμού και υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) 
(Joint Programming Process/JPP) μιας εθελοντικής συνεργασίας με στρατηγικό συντονισμό 
και εφαρμογή κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών (JPIs, Jus κλπ) για την αντιμετώπιση 
θεμάτων σε ερευνητικές περιοχές προτεραιότητας (Scientific Research & Innovation 
Agendas/SRIAs) τα οποία απαιτούν για την επίλυσή τους πολυμερή Ευρωπαϊκή αλλά και 
διεθνή συνεργασία   

Νομική βάση μέτρου ενίσχυσης: Καν. 651/2014, άρθρο 25. 

 
Δείκτες εκροής 
• COO1 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 
• CO02  Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
• CO05  Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται 
• CO24  Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν στήριξη 
• CO25 Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών 

υποδομών 
• CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα 
• Τ4204 Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με φορείς άλλων χωρών 
• 05801 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε 

διεθνή συνέδρια με αξιολόγηση (peer reviewed) 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας  2: Δείκτες εκροής  ( Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας  

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    23   ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 
(Αττική) 

    9   ΝΑΙ 
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Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας  

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 

 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     5   ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     2   ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     0   ΝΑΙ 

CO02  
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    23 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02  
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 
(Αττική) 

    9 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02  
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     5 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02  
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     2 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     0 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO05  Αριθμός νέων επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

  8   

CO05  Αριθμός νέων επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 
(Αττική) 

  3   

CO05  Αριθμός νέων επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   2   

CO05  Αριθμός νέων επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   2   

CO05  Αριθμός νέων επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   2   

CO26  Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με ερευνητικά 
ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    23   ΝΑΙ 

CO26  Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με ερευνητικά 
ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες 
(Αττική) 

    8   ΝΑΙ 

CO26  Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με ερευνητικά 
ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     5   ΝΑΙ 

CO26  Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με ερευνητικά 
ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     2   ΝΑΙ 

CO26  Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με ερευνητικά 
ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     2   ΝΑΙ 
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Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας  

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 

 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

T4204  Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με 
φορείς άλλων χωρών (με ή 
χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε) 

Έργα Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    117 ΝΑΙ ΝΑΙ 

T4204  Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με 
φορείς άλλων χωρών (με ή 
χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε) 

Έργα Αναπτυγμένες 
(Αττική) 

    36 ΝΑΙ ΝΑΙ 

T4204  Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με 
φορείς άλλων χωρών (με ή 
χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε) 

Έργα Σε μετάβαση     22 ΝΑΙ ΝΑΙ 

T4204  Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με 
φορείς άλλων χωρών (με ή 
χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε) 

Έργα Στερεά Ελλάδα     6 ΝΑΙ ΝΑΙ 

T4204  Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με 
φορείς άλλων χωρών (με ή 
χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε) 

Έργα Νότιο Αιγαίο     6 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO24  
Αριθμός νέων ερευνητών σε 
οντότητες που ενισχύονται 

 
ΙΠΑ 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    94   ΝΑΙ 

CO24  
Αριθμός νέων ερευνητών σε 
οντότητες που ενισχύονται 

 
ΙΠΑ 

Αναπτυγμένες 
(Αττική) 

    28   ΝΑΙ 

CO24  
Αριθμός νέων ερευνητών σε 
οντότητες που ενισχύονται 

 
ΙΠΑ 

Σε μετάβαση     17   ΝΑΙ 

CO24  
Αριθμός νέων ερευνητών σε 
οντότητες που ενισχύονται 

 
ΙΠΑ 

Στερεά Ελλάδα     5   ΝΑΙ 

CO24  
Αριθμός νέων ερευνητών σε 
οντότητες που ενισχύονται 

 
ΙΠΑ 

Νότιο Αιγαίο     5   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις ερευνητικών 
υποδομών 

ΙΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

  13  ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις ερευνητικών 
υποδομών 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες 
(Αττική) 

  5  ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις ερευνητικών 
υποδομών 

ΙΠΑ Σε μετάβαση   3  ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις ερευνητικών 
υποδομών 

ΙΠΑ Στερεά Ελλάδα   2  ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις ερευνητικών 

ΙΠΑ Νότιο Αιγαίο   2  ΝΑΙ 
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Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας  

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 

 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

υποδομών 

05801  Eπιστημονικές δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση  

(peer reviewed) 

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    47   ΝΑΙ 

05801  Eπιστημονικές δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση (peer 
reviewed) 

Αριθμός Αναπτυγμένες 
(Αττική) 

    19   ΝΑΙ 

05801  Eπιστημονικές δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση  

(peer reviewed) 

Αριθμός Σε μετάβαση     9   ΝΑΙ 

05801  Eπιστημονικές δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση  

(peer reviewed) 

Αριθμός Στερεά Ελλάδα     3   ΝΑΙ 

05801  Eπιστημονικές δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση  

(peer reviewed) 

Αριθμός Νότιο Αιγαίο     0   ΝΑΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας  3:  Προϋπολογισμός  

 

01-1b-1.1-03 
ERANETs 

Σύνολο Χώρας Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 26.250.000 4.856.250 3.228.750 16.595.250 861.000 708.750 

Δημόσια Δαπάνη (β) 25.000.000 4.625.000 3.075.000 15.805.000 820.000 675.000 

 Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 

19.551.500 3.700.000 2.460.000 12.644.000 410.000 337.500 

   Εθνική Συμμετοχή (δ) 5.448.500 925.000 615.000 3.161.000 410.000 337.500 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

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

      

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)  
1.250.000 

 

231.250 

 

153.750 

 

790.250 

 

41.000 

 

33.750 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Η Προκήρυξη απευθύνεται σε Ελληνικούς ερευνητικούς φορείς, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και 
επιχειρήσεις  εγκατεστημένες στην Ελλάδα, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   Υπό οριστικοποίηση  

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Μερική άρση αυτοδέσμευσης 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  ΓΓΕΤ (ΦΕΚ Β’ 3073/27.9.2016) 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 
23, παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η σχετική απαίτηση  
(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386/ΦΕΚ 

Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 
πράξης 

8η Γραπτή Διαδικασία  
(ΑΠ 5317 / 1154 Α1/29.9.2016)  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της 
πρόσκλησης 

  
Α΄ Πρόσκληση:  20/10/2016 

Β’ Πρόσκληση: Δ’ τρίμηνο 2017 

 

2.4 Δράση 01-1b-1.1-04: Πράσινο Νησί 
Ανάπτυξη, αναβάθμιση ερευνητικού δυναμικού και διάδοση των νέων τεχνολογιών 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 
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 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής  

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ  

 ΟΧΙ  

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν έχει καθοριστεί προς το παρόν 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1 & T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ  

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Ερευνητικό επιδεικτικό έργο, με στόχο τη σταδιακή μείωση των αυτόνομων συμβατικών 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στα Ελληνικά νησιά, οι οποίοι δημιουργούν μεγάλη 
περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση. Η καινοτομία του έργου αφορά κυρίως στη 
μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ (>85% και με τελικό στόχο το 100%).  

Το έργο θα υλοποιηθεί σε φάσεις. Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 έχουν  
υλοποιηθεί οι απαιτούμενες μελέτες και η συλλογή τεχνικών χαρακτηριστικών των 
περισσότερων συστημάτων που θα εγκατασταθούν στο νησί, ενώ έχουν συνταχθεί και τα 
απαιτούμενα συμβόλαια (προς υπογραφή) για την εξασφάλιση της έκτασης όπου θα 
εγκατασταθεί το έργο της ηλεκτροπαραγωγής σε κλειστό κύκλωμα. 
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Στη προγραμματική περίοδο 2014-2020 περιλαμβάνεται η υλοποίηση παρεμβάσεων στους 
τομείς ηλεκτροπαραγωγής, μεταφορών και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και 
ειδικότερα: 

1. Ηλεκτροπαραγωγή: Προσθήκη υβριδικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής στο 
υφιστάμενο σύστημα ηλεκτροδότησης. 

2. Μεταφορές: Δημιουργία βασικής υποδομής για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων που θα 
φορτίζονται από Φ/Β σταθμό ισχύος 10Kwp και οχημάτων υδρογόνου.  

3. Αυτόνομες σταθερές εφαρμογές: Επιδεικτική εφαρμογή κυψελών καυσίμου για κάλυψη 
εξωτερικού φωτισμού στο κτίριο του Δημαρχείου  

4. Εξοικονόμηση Ενέργειας και χρήση ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών ψυκτικών φορτίων σε 
Δημόσια Κτίρια. 

Η δράση συμβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την αξιοποίηση των 
ΑΠΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Σε κάθε περίπτωση το έργο υλοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποτελεί κρατική 
ενίσχυση. 

 

 

Δείκτες εκροής 

Προτεινόμενοι Δείκτες (δεν περιλαμβάνονται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β) 

 

 

Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής  (Άξονα Προτεραιότητας 01) 

 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρηση
ς 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO30 Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας: Πρόσθετη 
δυναμικότητα παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας  

MW Σε μετάβαση 

 (Β. Αιγαίο) 

    1,05     

CO34 Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: 
Εκτιμώμενη ετήσια 
μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου  

Κt CO2 Σε μετάβαση 

(Β. Αιγαίο) 

    2,56     
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας  3: Προϋπολογισμός  

01-1b-1.1-04 
Πράσινο Νησί 

Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαί

ο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 8.532.875,98 

 

0,00 

 

8.532.875,98 

 
0,00 0,00 0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 8.532.875,98 

 
0,00 

8.532.875,98 

 
0,00 0,00 0,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 6.826.300,77 0,00 6.826.300,77 0,00 0,00 0,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.706.575,21 0,00 1.706.575,21 0,00 0,00 0,00 

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΚΑΠΕ, Δήμος Αγ. Ευστρατίου 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΥΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Μερική άρση 
αυτοδέσμευσης 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23, παράγραφος 5 του 
Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η 
σχετική απαίτηση  
(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
4386/ΦΕΚ 
Α’/83/11.5.2016) 
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Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες 
διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  
1Η Επιτροπή 
παρακολούθησης  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 25/7/2016 

 Διάρκεια υλοποίησης έργου: 36 μήνες 

 

 

2.5 Δράση 01-1b-1.1-05: Ειδική δράση ΕΤΑΚ για τις Υδατοκαλλιέργειες 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής  

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ  

 ΟΧΙ  

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν έχει καθοριστεί προς το παρόν 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 
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 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1 & T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ  

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσεων  

Το Σχέδιο Ερευνητικών και Τεχνολογικών Προτεραιοτήτων για την Υδατοκαλλιέργεια 
(ΣΕΤΠΥ) που εκπονήθηκε το 2014 περιλαμβάνει πολυετές χρονοδιάγραμμα (μέχρι το 2030) 
με κατανομή των σχετικών προτεραιοτήτων σε επιμέρους θεματικές δράσεις και 
ενδεικτικούς μηχανισμούς υλοποίησης.   

Ο σχεδιασμός του λαμβάνει υπόψη τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες ανάγκες του κλάδου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και διαφαίνονται, 
σε συνδυασμό με την υφιστάμενη και αναμενόμενη ερευνητική και τεχνολογική γνώση.  
Σκοπός του σχεδίου είναι η συνεκτική σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή για την 
διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών στο 
διεθνές, έντονα ανταγωνιστικό, περιβάλλον. 

Η δράση θα είναι μία και θα αποτελείται από επιμέρους ερευνητικά έργα ο αριθμός των 
οποίων είναι απολύτως προσδιορισμένος (περιεχόμενο /κόστος). Η δράση θα έχει 
δυνητικούς δικαιούχους δημόσιους ερευνητικούς φορείς με δυνατότητα ανάθεσης 
τμήματος του έργου, αναλόγως της φύσης του και σε εταιρείες του κλάδου διότι μεγάλο 
μέρος της ερευνητικής προσπάθειας είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί στις παραγωγικές 
τους μονάδες. Η δράση εντάσσεται στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων και θα υλοποιηθεί 
ακολουθώντας τους περιορισμούς του απαλλακτικού 651/2014.  

Τα  κριτήρια που εφαρμόστηκαν για την προτεραιοποίηση των απαιτούμενων έργων του 
πιλοτικού προγράμματος δράσεων υδατοκαλλιεργειών περιλαμβάνουν : 

(α) τον βαθμό της υφιστάμενης ερευνητικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε σχέση με τις 
βραχυ-μεσοπρόθεσμες ανάγκες του κλάδου ώστε από τα έργα που θα υλοποιηθούν να 
προκύψουν εφαρμόσιμα  αποτελέσματα,  

(β) τα προγράμματα/έργα να μην επικαλύπτονται από ερευνητικά έργα και υποδομές που 
υλοποιούνται σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και των οποίων τα αποτελέσματα 
αναμένονται στα επόμενα 2-4 χρόνια. 

Σε σχέση με τον υφιστάμενο κλάδο των υδατοκαλλιεργειών η προτεινόμενη δράση 
περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας με στόχο:  

i. τόσο τη μείωση του κόστους, την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων 
προϊόντων και τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής όσο και  

ii.  την προώθηση νέων προϊόντων που θα δώσουν μια νέα δυναμική στον κλάδο. 

Αναλυτικά η δράση θα περιέχει: 

1. Εκτροφή θαλασσινών ψαριών Αναφορά στον υφιστάμενο κλάδο παραγωγής τσιπούρας 
και λαβρακιού για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων. 

2. Βιώσιμη Παραγωγή Ιχθυοτροφών 
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3. Εκτροφή νέων θαλάσσιων ψαριών. Διαφοροποίηση της παραγωγής 

Η επιλογή ειδών όπως ο κρανιός και το μαγιάτικο, γρήγορης αύξησης, με δυνατότητα 
μεταποίησης δίνουν τη δυνατότητα διεύρυνσης των αγορών χωρίς να ανταγωνίζονται τα 
υπάρχοντα είδη. Στόχος στο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι να συμπληρωθεί η υπάρχουσα 
βάση γνώσης με τις βιολογικές – τεχνολογικές απαιτήσεις των ειδών αυτών. 

4. Μεταποίηση/ Επεξεργασία 

5. Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

5.1 Νέες τεχνολογίες εκτροφής. Η πρόκληση της ανοικτής θάλασσας 

5.2 Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων (domestication of the sea) 

Η μείωση του κόστους παραγωγής συνδέεται κυρίως με τη βελτίωση της παραγωγής 
ιχθυοτροφών και την διασφάλιση πρώτων υλών ανώτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

Τέλος, προτείνονται δράσεις στο πλαίσιο του ΕΠΘΑ, που συμβάλλουν α) στην υποβοήθηση 
της Διοίκησης (αρμόδια Υπουργεία) για την δημιουργία ενός σαφέστερου και επενδυτικά 
φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντός, και β) στην εκπαίδευση, και ενημέρωση  
σχετικά με τον κλάδο και την προώθηση των προϊόντων αυτού και γ) στην προκήρυξη 
δράσεων καινοτομίας 

 

Δείκτες εκροής 

 

CO01      Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται 

CO02      Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

CO24      Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση  

CO26:     Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα 

 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής  

(ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ)  

 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧ
Ι) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    325   ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     135   ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     205   ΝΑΙ 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     29   ΝΑΙ 
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CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     14   ΝΑΙ 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    250 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     104 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     158 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     22 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     11 ΝΑΙ ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    294   ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     120   ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     186   ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     26   ΝΑΙ 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     14   ΝΑΙ 

CO24 Number of new researchers in 
supported entities 

Full time 
equivalents 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    3.772   ΝΑΙ 

CO24 Number of new researchers in 
supported entities 

Full time 
equivalents 

Αναπτυγμένες     1.558   ΝΑΙ 

CO24 Number of new researchers in 
supported entities 

Full time 
equivalents 

Σε μετάβαση     2.378   ΝΑΙ 

CO24 Number of new researchers in 
supported entities 

Full time 
equivalents 

Στερεά Ελλάδα     328   ΝΑΙ 

CO24 Number of new researchers in 
supported entities 

Full time 
equivalents 

Νότιο Αιγαίο     164   ΝΑΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

01-1b-1.1-05 
Πιλοτικό 
Υδατοκαλλιέργειες 

Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 5.250.000,00 

 

970.973,94 

 

645.940,01 

 

3.319.536,18 

 

172.617,54 

 

140.932,32 

 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.250.000,00 970.973,94 645.940,01 3.319.536,18 172.617,54 140.932,32 
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           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

4.105.935,03 

 

776.779,15 

 

516.752,00 

 

2.655.628,94 

 

86.308,77 

 

70.466,16 

 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.144.064,96 

 

194.194,79 

 

129.188,00 

 

663.907,24 

 

86.308,77 

 

70.466,16 

 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Η Προκήρυξη απευθύνεται σε Ερευνητικούς οργανισμούς (Ερευνητικά Κέντρα και 
Πανεπιστήμια) που εκπονούν έρευνα στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και σε 
επιχειρήσεις  του κλάδου. 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΥΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   Μερική άρση 
αυτοδέσμευσης 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η σχετική 
απαίτηση  
(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
4386/ΦΕΚ 
Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις 
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Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  
Δ’ τρίμηνο 2016  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  10/7/2017 

Χρόνος υλοποίησης προγραμμάτων  12-24 μήνες. 

 

2.6 Δράση 01-1b-1.1-06: Ειδική δράση «Ανοιχτή Καινοτομία στον 
Πολιτισμό» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής  

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ  

 ΟΧΙ  

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν έχει καθοριστεί προς το παρόν 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1 & T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ  
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 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσεων  

Πρόκειται για νέα δράση η αναγκαιότητα της οποίας προέκυψε από την ‘‘Έξυπνη 
Εξειδίκευση’’. Στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, 
νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες 
παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, 
αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού. Αυτό θα επιτευχθεί με την 
πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε 
χώρους, όπως μουσεία, μνημεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και 
συντήρησης, τα οποία χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές.  

Η Δράση ευθυγραμμίζεται με την τομεακή στρατηγική της RIS3 για τον Πολιτισμό – 
Τουρισμό – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες και στηρίζεται στα αρχικά 
συμπεράσματα της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης, αλλά και στον ευρύτερο 
σχεδιασμό δράσεων της Πλατφόρμας Καινοτομίας της ΓΓΕΤ για τον τομέα  αυτό.  Υπό το 
πρίσμα αυτό, ενισχύεται η διάδραση του Πολιτισμού με τον Τουριστικό τομέα, καθώς και 
τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες. 

H Δράση  αφορά στην ενίσχυση δυναμικών τριμερών συνεργατικών σχημάτων για την 
υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα ερευνητικών έργων και δραστηριοτήτων  
καινοτομίας. Στα τριμερή συνεργατικά σχήματα θα συμμετέχουν τουλάχιστον ένας φορέας 
Πολιτισμού (Υπηρεσία ή εποπτευόμενος φορέας του ΥΠ.Π.Ο.Α), ένα Ερευνητικό Κέντρο 
ή/και Ακαδημαϊκός φορέας, καθώς και μία επιχείρηση. Τα έργα θα εντάσσονται σε έναν 
τουλάχιστον από τους 4 πυλώνες παρέμβασης (διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση, 
ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος). Είναι δυνατή η συνεργασία με φορείς του 
εξωτερικού, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς εμβέλειας των παρεμβάσεων, χωρίς 
κόστος για τη δράση, πλην δράσεων δικτύωσης. Η Δράση θα ενισχύσει, επίσης, 
πρωτοβουλίες διάχυσης και ανάδειξης καινοτόμων τεχνολογιών που συνδέουν διαχρονικά 
τον ελληνικό πολιτισμό. 

Ειδικοί στόχοι της Δράσης είναι: 

• Η προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και των εφαρμογών τους στους 
τομείς του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

• Η ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή 
προστιθέμενη αξία με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
και η διείσδυσή τους σε νέες αγορές, στον τομέα του πολιτισμού και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς,  

• Η ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και 
η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού & ακαδημαϊκού συστήματος της 
χώρας με τον τομέα «πολιτισμός – τουρισμός – πολιτιστικές & δημιουργικές 
βιομηχανίες». 

 

Στους ωφελούμενους, πέρα από τούς άμεσα συνεργαζόμενους -ερευνητική, ακαδημαϊκή 
και επιχειρήσεις του Πολιτισμού και του Τουρισμού- στους έμμεσα ωφελούμενους 
περιλαμβάνονται οι περιφέρειες της χώρας, η εκπαιδευτική κοινότητα και οι επισκέπτες 
των επιλεγμένων χώρων. 
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Δείκτες εκροής 

• CO01      Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται 
• CO02      Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
• CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται 
• CO24      Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση  
• CO25 Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις 

ερευνητικών υποδομών  
• CO26      Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα 

 
Οι τιμές των δεικτών θα προσδιορισθούν πριν την προκήρυξη των δράσεων 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 13.000.000€ (δημόσια δαπάνη). 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

01-1b-1.1-06: Ειδική 
δράση: «Ανοιχτή 
Καινοτομία στον 

Πολιτισμό» 

Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 17.105.263,16 3.188.157,89 2.105.263,16 10.789.473,68 563.157,89 459.210,53 

Δημόσια Δαπάνη (β) 13.000.000,00 2.423.000,00 1.600.000,00 8.200.000,00 428.000,00 349.000,00 

 Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 10.166.899,99 1.938.400,00 1.280.000,00 6.560.000,00 214.000,00 174.500,00 

  Εθνική Συμμετοχή (δ) 2.833.100,01 484.600,00 320.000,00 1.640.000,00 214.000,00 174.500,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 4.105.263,16 765.157,89 505.263,16 2.589.473,68 135.157,89 110.210,53 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Η ερευνητική, ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα  
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• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους σχετικούς με τον Πολιτισμό 
και τον Τουρισμό 
 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  T.01.1 Εκπληρώθηκε 

T.01.2 Υπό οριστικοποίηση 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Μερική άρση  

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Δ’ τρίμηνο 2016 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η σχετική 
απαίτηση  
(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
4386/ΦΕΚ 
Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Δ’ τρίμηνο 2016  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  10/7/2017 

Χρόνος υλοποίησης προγραμμάτων  12-24 μήνες. 

 

 

 

 

2.7 Δράση 01-1b-1.1-07: Ειδική δράση «Βιομηχανικά Υλικά» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 
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Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής  

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ  

 ΟΧΙ  

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν έχει καθοριστεί προς το παρόν 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1 & T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ  

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Πρόκειται για νέα δράση η αναγκαιότητα της οποίας προέκυψε από την ‘‘Έξυπνη 
Εξειδίκευση’’.  

Στόχος της δράσης είναι η συνεκτική σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, ώστε να 
δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των υλικών και την τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Η δράση εστιάζεται σε συγκεκριμένες ερευνητικές και τεχνολογικές προτεραιότητες του 
ευρύτερου τομέα των υλικών, όπως προέκυψαν από τα κείμενα βάσης που παρήχθησαν 
κατά τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης, μέσα από τη διαβούλευση της Πλατφόρμας των Υλικών της ΓΓΕΤ και της 
αντίστοιχης υποεπιτροπής. Οι εν λόγω προτεραιότητες θα συμβάλλουν σημαντικά στην 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και είναι οι 
παρακάτω:  
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Βιομηχανικά Υλικά 

1. Μεταποίηση και Διεργασίες (Manufacturing and Processes) 
2. Βιομηχανικά Υλικά και Πρώτες Ύλες για Κατασκευές (Building and Infrastructure 

Materials),  
3. Μηχανολογικές κατασκευές και υλικά Ευρείας κατανάλωσης (consumer goods) 

Μέσω της δράσης θα υποστηριχθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις:  

α) πράξεων/έργων έρευνας και ανάπτυξης (κατηγορία έρευνας: βασική έρευνα, 
βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) και ενεργειών προβολής/διάχυσης των 
αποτελεσμάτων αυτών, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και δικτύωσης, σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, 

β) καινοτομίας για ΜΜΕ - επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

 

Στοιχεία καινοτομίας (Κ) & σκοπιμότητας (Σ): 

- Εστίαση των προτάσεων σε συγκεκριμένες Ε&Τ προτεραιότητες του τομέα των υλικών 
που αναδείχθηκαν από την ‘‘Έξυπνη Εξειδίκευση’’.  (Κ) 

- Ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από τους δυνητικούς δικαιούχους που αναδείχθηκε μέσα 
από την ‘‘Έξυπνη Εξειδίκευση’’. (Σ) 

- Ενίσχυση διασύνδεσης επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς φορείς.  

 

Δείκτες εκροής 

- CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται 
- CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
- CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται 
- CO24 Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που ενισχύονται 
- CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 
- 05801 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε διεθνή  

            συνέδρια με αξιολόγηση (peer reviewed) 
- 05802 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης 
- 05803 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της  

             δράσης  
- 05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας PCT στο πλαίσιο της δράσης 

 
Οι τιμές των δεικτών θα προσδιορισθούν πριν την προκήρυξη των δράσεων 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 6.000.000€ (δημόσια δαπάνη). 
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

01-1b-1.1-07: Ειδική δράση: 
«Βιομηχανικά Υλικά» Σύνολο Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 7.894.736,84 1.447.368,42 973.684,21 5.000.000,00 263.157,89 210.526,32 

Δημόσια Δαπάνη (β) 6.000.000,00 1.100.000,00 740.000,00 3.800.000,00 200.000,00 160.000,00 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.692.000,00 880.000,00 592.000,00 3.040.000,00 100.000,00 80.000,00 

  Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.308.000,00 220.000,00 148.000,00 760.000,00 100.000,00 80.000,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 1.894.736,84 347.368,42 233.684,21 1.200.000,00 63.157,89 50.526,32 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Συμπράξεις Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  T.01.1 Εκπληρώθηκε 

T.01.2 Υπό οριστικοποίηση  

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Μερική άρση  

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Δ’ τρίμηνο 2016 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η σχετική 
απαίτηση  
(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
4386/ΦΕΚ 
Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Δ’ τρίμηνο 2016  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  10/7/2017 

Χρόνος υλοποίησης προγραμμάτων  18-24 μήνες 
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2.8 Δράση 01-1b-1.1-08:  «Seal of Excellence» 
Κατάργηση Δελτίου μέσω 35ης Γραπτής Διαδικασίας. Περιλαμβάνεται ως Παρέμβαση IV στο Β’ 
Κύκλο του έργου ΕΚΔ 01_1b_1.1_01 με προϋπολογισμό 20 εκ. € έναντι 50 εκ.   

 

2.9 Δράση 01-1b-1.1-09 “Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων  για την  
αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών” 
(Τεχνοβλαστοί Start up- Spin-off / Spin-out)» 

Το δελτίο καταργήθηκε μέσω της 35ης Γραπτής διαδικασίας,  διότι εμφανίζει 
αλληλοεπικαλύψεις με επενδύσεις που καλύπτονται από το Ταμείο Συμμετοχών 
(ΤΑΕΣΥΜ) Equifund τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ και με το 
Καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου «Ενισχύσεις Καινοτομικού 
Χαρακτήρα για ΜΜΕ». Ο προϋπολογισμός εξειδίκευσης 35 εκ.  ενισχύει τον Β΄ 
Κύκλο της δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ  

 

2.10 Δράση 01-1b-1.1-10: Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες 
επιχειρήσεων στους τομείς της RIS3 (Innovation Clusters)  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής  

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ  

 ΟΧΙ  

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν έχει καθοριστεί προς το παρόν 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
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 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1 & T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ  

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση έχει στόχο να ενισχύσει μετά από πρόσκληση ολοκληρωμένα προγράμματα 
δημιουργίας και υποστήριξης καινοτομικών συνεργατικών συστάδων επιχειρήσεων και 
ερευνητικών φορέων (όπως ορίζονται στο Ν4310/2014 και την τροποποίηση του με το 
Ν4386/2016). Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν από συμπράξεις φορέων με εμπειρία 
στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. 

Στόχος των καινοτομικών συστάδων είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και υψηλό 
βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των συστάδων μπορεί να χρησιμοποιούν  
καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level),  λειτουργική,  
οργανωτική καινοτομία (system level), κλπ.  

Στο πλαίσιο της δράσης, αρχικά θα εντοπισθούν δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών 
φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισμό ενός φορέα αρωγού. Τα εν λόγω δίκτυα  
θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία αλλά και τις δυνατότητες μετεξέλιξης 
σε καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων στους 8 θεματικούς τομείς της RIS3 στους οποίους 
διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, με πεδία εξειδίκευσης τα οποία 
προκύπτουν μέσω των διαδικασιών της επιχειρηματικής ανακάλυψης της Εθνικής  
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.  

Η δράση θα αναπτυχθεί σε 2 Στάδια: 

Κατά το 1ο Στάδιο υποβάλλονται από τον φορέα αρωγό κάθε συστάδας επιχειρησιακά 
σχέδια (business plan), με περιγραφή δομής, κλάδο/τομέα/καινοτομικό περιεχόμενο, 
στόχους και ενέργειες. Στις συστάδες  συμμετέχουν δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών 
φορέων, στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής. Μετά από αξιολόγηση των προτάσεων 
που υποβλήθηκαν στο 1ο  στάδιο, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις συστάδες που θα 
προκριθούν, θα κληθούν να συμμετάσχουν στο 2ο Στάδιο υλοποίησης. 

 
Ειδικότερα, θα υποβάλλουν προτάσεις δυνητικά και σε συνεργασία με ερευνητικούς 
φορείς, για  εκτέλεση συνεργατικών  έργων βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης 
(ανάπτυξη πρωτοτύπων), για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, κατοχύρωση δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενίσχυση καινοτομίας για ΜμΕ, ενίσχυση για διαδικαστική και 
οργανωτική καινοτομία, συμμετοχή σε εκθέσεις, καθώς και επαγγελματική κατάρτιση 
(ενδεικτικά). Στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι η δημιουργία νέων προϊόντων, 
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υπηρεσιών και εφαρμογών, με έντονο το στοιχείο της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας 
και της εξωστρέφειας. 

Ο αριθμός των προτάσεων προς έγκριση θα εξαρτάται από το ύψος των διαθέσιμων 
κονδυλίων, σε σχέση και με τους προϋπολογισμούς των επιχειρησιακών σχεδίων που θα 
κατατεθούν. 

Στην σχετική πρόσκληση της δράσης θα εξειδικευθούν περαιτέρω οι όροι εφαρμογής, καθώς 
και  οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες.  

Δείκτες εκροής 

- CO01  Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται 
- CO02  Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
- CO05  Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται 
- CO24  Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που ενισχύονται 
- CO26  Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 
- 05802 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης 
- 05803 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της  

            δράσης  
- 05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας PCT στο πλαίσιο της δράσης. 
- Οι τιμές των δεικτών θα προσδιορισθούν πριν την προκήρυξη των δράσεων 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 24.000.000€ (δημόσια δαπάνη). 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

01-1b-1.1-10: 
Καινοτομικές 

συνεργατικές συστάδες 
επιχειρήσεων στους 

τομείς της RIS3 
(Innovation Clusters)  

Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 31.578.947,37 5.842.105,26 3.881.578,95 19.967.105,26 1.039.473,68 848.684,21 

Δημόσια Δαπάνη (β) 24.000.000,00 4.440.000,00 2.950.000,00 15.175.000,00 790.000,00 645.000,00 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 18.769.499,98 3.552.000,00 2.359.999,99 12.139.999,99 395.000,00 322.500,00 

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 5.230.500,02 888.000,00 590.000,01 3.035.000,01 395.000,00 322.500,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 7.578.947,37 1.402.105,26 931.578,95 4.792.105,26 249.473,68 203.684,21 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Επιχειρήσεις έντασης γνώσης, υπό σύσταση νεοφυείς και υφιστάμενες προς υποστήριξη.  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  T.01.1 Εκπληρώθηκε 

 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   Ολοκληρώθηκε 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Υπό δρομολόγηση 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η σχετική 
απαίτηση  
(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
4386/ΦΕΚ 
Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Α’ Τρίμηνο 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ Τρίμηνο 2018 

Χρόνος υλοποίησης προγραμμάτων  24-30 μήνες. 

 

2.11 Δράση 01-1b-1.1-11: Προβολή και Διάχυση ερευνητικών και 
τεχνολογικών επιτευγμάτων «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
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 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής  

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ  

 ΟΧΙ  

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν έχει καθοριστεί προς το παρόν 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1 & T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ  

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Αντικείμενο της Δράσης είναι η γνωριμία και ενασχόληση των μαθητών της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την τεχνολογία και τον τεχνολογικό πολιτισμό.  

Αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να μεταβάλει τις αντιλήψεις απέναντι στην έρευνα και 
τεχνολογία ενισχύοντας τους μηχανισμούς εξοικείωσης του κοινού και ιδιαίτερα των 
μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομία, την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την κοινωνία, την αγορά εργασίας και τα 
επαγγέλματα.  

Στο πλαίσιο της Δράσης θα γίνει κατασκευή και δημιουργία έργων τεχνολογίας από ομάδες 
μαθητών Λυκείων της χώρας υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους και ενδεχομένως με τη 
συνεργασία ομάδων ερευνητών από ερευνητικά κέντρα. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν 
συνεργασίες μεταξύ δασκάλων/καθηγητών με ερευνητές και εκπαίδευση τους σε 
ερευνητικά εργαστήρια. Προβλέπεται υποστήριξη των δασκάλων/καθηγητών για την 
αναβάθμιση της ποιότητας της επιστημονικής εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος ώστε να έχουν οι μαθητές τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την 
επιστημονική βασική εκπαίδευση και τελικά να επιλέξουν σταδιοδρομία στην επιστήμη.  

Προτείνεται επίσης η διοργάνωση εκθέσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες 
πόλεις της Ελλάδας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Δράσης. 
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Τελικός σκοπός της Δράσης είναι η ανάπτυξη της  δημιουργικότητας και εφευρετικότητάς 
των μαθητών, η υποστήριξη μιας πρώτης επαφής τους με την έρευνα και η παροχή 
δυνατότητας στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 
συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα δοθούν ευκαιρίες 
ανάδειξης ταλαντούχων νέων, οι οποίοι θα μπορούν αργότερα να εξελιχθούν σε 
δημιουργικούς επιστήμονες και τεχνικούς για την ενίσχυση του ερευνητικού και 
τεχνολογικού δυναμικού της χώρας. 

Δείκτες εκροής 

• Αριθμός σχολείων που συμμετέχουν σε έργα διάχυσης ΕΤΑΚ 
 
Οι τιμές των δεικτών θα προσδιορισθούν πριν την προκήρυξη των δράσεων 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 2.000.000€ (δημόσια δαπάνη). 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

01-1b-1.1-11: Προβολή και 
Διάχυση ερευνητικών και 

τεχνολογικών επιτευγμάτων: 
«ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ» 

Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 2.000.000,00 370.000,00 245.000,00 1.265.000,00 65.000,00 55.000,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.000.000,00 370.000,00 245.000,00 1.265.000,00 65.000,00 55.000,00 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.564.000,00 296.000,00 196.000,00 1.012.000,00 32.500,00 27.500,00 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 436.000,00 74.000,00 49.000,00 253.000,00 32.500,00 27.500,00 

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) - - - - - - 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, ανάδοχος εταιρεία.  
• Βασικοί ωφελούμενοι: Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  T.01.1 Εκπληρώθηκε 

T.01.2 Υπό οριστικοποίηση  

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Μερική άρση 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Υπό δρομολόγηση 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η σχετική 
απαίτηση  
(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
4386/ΦΕΚ 
Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  2017 

Χρόνος υλοποίησης προγραμμάτων  18-24 μήνες. 

 

2.12 Δράση 01-1b-1.1-12: Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης 
(monitoring mechanism) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-
Συλλογή & επεξεργασία δεικτών 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη (phasing) 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

Άλλο 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιδότηση (grant) 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 
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Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1 & T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις ΝΑΙ  

   ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 
Η παρακολούθηση των στρατηγικών RIS3 αποσκοπεί στην αποτύπωση της μεταβολής των 
τιμών των δεικτών ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί σε κάθε στρατηγική RIS3, μέσω 
πλέγματος δεικτών αποτελέσματος και εκροών. Η παρακολούθηση των στρατηγικών RIS3 
περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογή και την επεξεργασία 
στοιχείων, την εκτίμηση της ορθότητας και της καταλληλότητας του μείγματος πολιτικής, 
στην εκτίμηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, καθώς και των 
επιπτώσεων.  

 
Ο μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των στρατηγικών RIS3 βασίζεται σε 
υφιστάμενους μηχανισμούς και υπηρεσίες. Ειδικότερα: 
• Η Έκθεση Παρακολούθησης της εθνικής RIS3 εκπονείται βάσει υποδείγματος από 
την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με τη συνδρομή των εμπλεκόμενων 
φορέων στην υλοποίησή της και αποστέλλεται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού. 
• Η Έκθεση Αξιολόγησης της εθνικής στρατηγικής RIS3 θα διενεργηθεί από 
εξωτερικό αξιολογητή με ευθύνη της ΓΓΕΤ και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο 
Συμβούλιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και στο Δίκτυο RIS3 και στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ.  

 
Η βάση του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της στρατηγικής RIS3 είναι η 
λογική της παρέμβασης και περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:  

I. α) Μεθοδολογία παρακολούθησης με πλέγμα δεικτών, εκροής και αποτελέσματος, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και το Innovation Union Scoreboard. 

β) Μεθοδολογία αξιολόγησης η οποία ελέγχει την ορθότητα ή μη των στρατηγικών 
επιλογών, του σχεδιασμού και του αντίστοιχου μείγματος πολιτικής, εκτίμηση 
αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και επιπτώσεων.  

 
II. Μηχανισμό που περιλαμβάνει τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση 
και αξιολόγηση των RIS3 (ΓΓΕΤ, ΕΙΕ / ΕΚΤ, ΕΛΣΤΑΤ, ΟΒΙ) 

 
III. Χρονοδιάγραμμα κατάρτισης των εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης.  
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Η κατάρτιση των εκθέσεων παρακολούθησης θα γίνεται ετησίως 2017-2023 και θα 
αναφέρεται στην υλοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους σωρευτικά.  

 

 Ειδικότερα η παρούσα δράση περιλαμβάνει τα εξής: 

Α. Παρακολούθηση της RIS3: 

Α1. Συναντήσεις Ομάδας Παρακολούθησης, Πλατφορμών, Steering Groups κ.λπ. 

Α2. Παραγωγή Εκθέσεων Προόδου της RIS3 

Α3. Μελέτες (1 μελέτη ανά τομέα, διερεύνηση 2 νέων τομέων, έως 5 Εμπειρογνωμοσύνες ) 

Α4. Παρακολούθηση της εξέλιξης των τομέων (εθνικά και διεθνώς), παρακολούθηση RIS  

Α5. Παρακολούθηση άλλων διεθνών προγραμμάτων (HORIZON 2020, COSME), εθνικών 
(ΕΠΑΝΑΔΒΜ), ΕΛΙΔΕΚ κ.λπ.  

Α6. Προετοιμασία της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου για την επικαιροποίηση και 
εξειδίκευση της στρατηγικής RIS3 και προτεινόμενων πεδίων παρέμβασης   

Β. Αποτιμήσεις δράσεων προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου (8 μελέτες) 

Γ. Αξιολόγηση της RIS3 (1 ανάθεση σε Εξωτερικό Αξιολογητή) 

Δ. Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016 – 2023: συλλογή και επεξεργασία των 
απαραίτητων δεικτών για την παρακολούθηση της στρατηγικής καθώς και έρευνες πεδίου.  

 

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνεται η συλλογή και επεξεργασία δεικτών και η έκδοση 
περιοδικών εκθέσεων : 

Ονομασία δείκτη Πηγή δείκτη 
• Ένταση Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης συνολικά και 

σε επίπεδο επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, ΑΕΙ 
και άλλων φορέων 

Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης 

• Δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων με καινοτομία προϊόντος ή/και 
διαδικασία (ως ποσοστό του ΑΕΠ ή του ΑΠΠ) 

• Στατιστικές για το προσωπικό σε δραστηριότητες Ε&Α 
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 

απήχησή τους 
• Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση ελλήνων 

ερευνητών (Δείκτης απήχησης) 
• Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) σε κλάδους 

υψηλής προστιθέμενης αξίας 
ΕΛ.ΣΤΑΤ 

• Αριθμός πατεντών (PCT patents) Οργανισμός 
Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας 
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Οι παραπάνω δείκτες και στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμογή της  
διαδικασίας της παρακολούθησης, η οποία περιλαμβάνει: 

• παρακολούθηση της τήρησης των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και 
κατευθύνσεων των στρατηγικών RIS3 με τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών, δεικτών και 
συστημάτων εφαρμογής, ανατροφοδότησης και επικαιροποίησης, 

• συνεχή αποτίμηση και διατύπωση προτάσεων, διορθωτικών μέτρων, 
προγραμμάτων, δράσεων, πρωτοβουλιών 

• παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των δράσεων της εθνικής RIS3 και 
εντοπισμό ενδεχόμενων αποκλίσεων και προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες 

• παροχή διαρκούς, αξιόπιστης και αντικειμενικής πληροφόρησης και 
τεκμηριωμένων απόψεων στους εμπλεκόμενους φορείς, στα αρμόδια όργανα  και στους 
πολίτες. 

 

Δείκτες εκροών 
• Νέος δείκτης Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις  (15) 
• Νέος δείκτης Περιοδικές Καταγραφές-Εκθέσεις Ε & Α                  (36) 

 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε  4.425.000 € (δημόσια δαπάνη). 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

01-1b-1.1-12: 
Εγκατάσταση 
Μηχανισμού 

Παρακολούθησης 
(monitoring mechanism) 

της υλοποίησης της 
εθνικής στρατηγικής 

RIS3-Συλλογή & 
επεξεργασία δεικτών 

Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 4.425.000,00 818.392,00 544.435,00 2.797.895,00 145.492,00 118.786,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.425.000,00 818.392,00 544.435,00 2.797.895,00 145.492,00 118.786,00 

     Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.460.716,60 654.713,60 435.548,00 2.238.316,00 72.746,00 59.393,00 

     Εθνική Συμμετοχή (δ) 964.283,40 163.678,40 108.887,00 559.579,00 72.746,00 59.393,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 
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εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) - - - - - - 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 
 
• Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας για παραδοτέα Α, Β, Γ:            1.965.000 € 
• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) - παραδοτέο Δ: 2.560.000 € 

  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  T.01.1 Εκπληρώθηκε 

T.01.2 Υπό οριστικοποίηση  

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Μερική άρση  

Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων - 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Μέσω γραπτής 
διαδικασίας 

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2017  

 

 

2.13 Δράση 01-1b-1.1-13: Επιδεικτικά έργα και τεχνολογική υποστήριξη 
των μικρών και μεσαίων ανεμογεννητριών και υβριδικών συστημάτων 
αφαλάτωσης με αιολική ενέργεια 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη (phasing) 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο 

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

- 
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Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιδότηση (grant) 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, Π.Δ. 4/2002 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ  

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Ερευνητικό επιδεικτικό έργο, με στόχο την υποστήριξη-ενίσχυση της διείσδυσης της 
τεχνολογίας των μικρών ανεμογεννητριών και η συμβολή τους στην αποκεντρωμένη-
διεσπαρμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Η καινοτομία του έργου αφορά κυρίως στη ένταξη των συστημάτων μικρών ΑΓ σε 
αστικό/οικιστικό περιβάλλον, καθώς και στην βελτιστοποίηση υβριδικών συστημάτων 
αφαλάτωσης με αιολική ενέργεια μικρής κλίμακας.  

Η υλοποίηση κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
διακριτές δράσεις: 

• Πιλοτική εγκατάσταση και καθορισμός βέλτιστων πρακτικών για την εγκατάσταση 
μικρών ανεμογεννητριών σε κτήρια  

• Πεδίο δοκιμών μικρών ανεμογεννητριών  στο Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) 
του ΚΑΠΕ 

• Πιλοτική εφαρμογή αυτόνομου υβριδικού συστήματος αφαλάτωσης θαλασσινού 
νερού με Αντίστροφη Όσμωση μικρού μεγέθους  
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Η δράση συμβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, στην μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στην αξιοποίηση των ΑΠΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

 

Δείκτες εκροής 

CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας (MW) 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής (Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρηση
ς 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO30 Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας: 
Πρόσθετη 
δυναμικότητα 
παραγωγής 
ανανεώσιμης 
ενέργειας  

MW Περισσότερο 
Αναπτυγμένες 
(Αττική) 

    0,01 -  -  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 2.290.000€ (δημόσια δαπάνη). 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

01-1b-1.1-13: Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 2.290.000 2.290.000 0 0 0 0 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.290.000 2.290.000 0 0 0 0 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.832.000 1.832.000 0 0 0 0 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 458.000 458.000 0 0 0 0 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) - - - - - - 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΚΑΠΕ 

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  T.01.1 Εκπληρώθηκε 

T.01.2 Υπό οριστικοποίηση  

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Μερική άρση  

Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων - 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Δ’ τρίμηνο 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2017 

 

 

2.14 Δράση 01-1b-1.1-14: Ανάπτυξη Κέντρων Ικανότητας (Competence 
Centres) σε Τομείς Προτεραιότητας της RIS3 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
75 

 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν έχει καθοριστεί προς το παρόν 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Μέσω της δράσης θα προαχθεί η ανάπτυξη δικτύων κέντρων ικανότητας (Competence 
Centers) σε θεματικά πεδία των τομέων της Εθνικής Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης, 
από τις ανάγκες που αναδεικνύονται μέσω της διαδικασίας της επιχειρηματικής 
ανακάλυψης.  

Τα Κέντρα Ικανότητας θα έχουν άμεση σχέση με την προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης 
και της μεταφοράς τεχνογνωσίας, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο οικονομικό, πολιτικό 
και επιστημονικό περιβάλλον. Ένας τομέας δραστηριότητας θα είναι η διαχείριση της 
καινοτομίας, η οποία ενισχύει την ικανότητα των επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως των 
μικρομεσαίων να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο, μέσα από την παραγωγή καινοτόμων 
προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών.  
Τα εργαστήρια αυτά μπορεί να ανήκουν σε Ερευνητικούς ή Τεχνολογικούς φορείς (όπως 
ορίζονται στο Ν4310/2014 και την τροποποίηση του με το Ν4386/2016), καθώς και σε 
φορείς του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία, και 
θα παρέχουν επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες  με όρους αγοράς.  

 
Στη δράση θα υποβάλλονται ολοκληρωμένες προτάσεις από συμπράξεις κέντρων 
ικανοτήτων. Οι προτάσεις θα αφορούν: 

• παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ΕΤΑΚ, όπως εργαστηριακές αναλύσεις, πειράματα, 
δοκιμές, πειραματικές διατάξεις, τεχνολογικές συμβουλές, αξιολόγηση τεχνολογιών και 
τεχνολογικών λύσεων κ.λπ.  

• ενίσχυση των υποδομών και προετοιμασία για την παροχή των υπηρεσιών, όπως 
εξοπλισμός, βελτίωση και εκσυγχρονισμό υποδομών, συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, 
αναλώσιμα εργαστηριακών δοκιμών, εκπαίδευση προσωπικού, πιστοποίηση, παροχή 
υπηρεσιών  

• επιδεικτικά / πιλοτικά έργα  
• προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης  
• δράσεις δικτύωσης και αλληλοσυμπλήρωσης υποδομών και υπηρεσιών 
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• παροχή υποστηρικτικών λύσεων, όπως κατευθυντήριες γραμμές, ενημερωτικό υλικό, 
περιοδικά, δημιουργία εξειδικευμένων εργαλείων για επιχειρήσεις για ελέγχους online, 
με στόχο την γρήγορη εξεύρεση λύσεων σε σημερινά αλλά και μελλοντικά προβλήματα 
τους. 

• βοήθεια στη διοργάνωση διαγωνισμών καινοτομίας και υποστηρικτικών προγραμμάτων. 

Τα εν λόγω δίκτυα θα πρέπει να έχουν εγκεκριμένο σχέδιο δράσης (business plan), ενώ 
κατόπιν σύστασης τους, η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών με όρους αγοράς,  και 
αναμένεται να ενισχύσει τη βιωσιμότητά τους. 

Δείκτες εκροής 

• T4225 (Αριθμός υποδομών που ενισχύονται) 
• CO25 (Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις 

ερευνητικών υποδομών) 
• C024 (Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που ενισχύονται) (*) 
• C026 (Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα)(*) 

 (*) Πρόσθετοι Δείκτες έχουν εισαχθεί για την παρακολούθηση της ΕΠ 1α από ΕΠ1β 
(προτείνεται η εφαρμογή τους και στην παρούσα δράση λόγω καταλληλότητας) 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 30.000.000 € (δημόσια δαπάνη). 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

01-1b-1.1-14: Competence 
Centers - Κέντρα 

Ικανοτήτων σε τομείς 
προτεραιότητας της RIS3 

Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 30.000.000,00 5.550.000,00 3.690.000,00 18.970.000,00 985.000,00 805.000,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 30.000.000,00 5.550.000,00 3.690.000,00 18.970.000,00 985.000,00 805.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 23.462.999,98 4.439.999,99 2.951.999,99 15.175.999,99 492.500,00 402.500,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 6.537.000,02 1.110.000,01 738.000,01 3.794.000,01 492.500,00 402.500,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) - - - - - - 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Ερευνητικοί φορείς (όπως ορίζονται στο Ν4310/2014 και την τροποποίηση του με το 
Ν4386/2016),  

• Εταιρείες Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Υπουργείων) 
• Τεχνολογικά Πάρκα 
• Γραφεία Διαμεσολάβησης. 
• Iδιωτικοί φορείς που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία. 
 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  T.01.1 Εκπληρώθηκε 

T.01.2 Εκπληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Άρση αυτοδέσμευσης 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η σχετική 
απαίτηση  

(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
4386/ΦΕΚ 

Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Α’ τρίμηνο 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ τρίμηνο 2018 

 

 

2.15 Δράση 01-1b-1.1-15: Αξιοποίηση ακαδημαϊκού & ερευνητικού 
αποτελέσματος - υποστήριξη επιχειρηματικότητας & καινοτομίας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Άλλο (Μη Κρατική Ενίσχυση) 

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

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 
Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του 
ερευνητικού δυναμικού των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της χώρας, στο πλαίσιο 
ενός Σχεδίου Δράσης που υποβάλλεται από Συμπράξεις Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών 
φορέων με προτεραιότητα: 

Α. Τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που έχουν 
εμπορική προοπτική, την τεκμηρίωση και προστασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
μέσα από διαδικασίες κατοχύρωσης της πνευματικής ιδιοκτησίας και την προώθηση και 
στήριξη των επιχειρηματικών σχημάτων που ενδέχεται να αναπτυχθούν. 

Β. Τη Δικτύωση των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων, με τους φορείς που 
εμπλέκονται σε όλα τα στάδια χρηματοδότησης και αξιοποίησης της έρευνας και 
περιλαμβάνουν χρηματοδοτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, φορείς της Δημόσιας 
διοίκησης (Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Ταμεία Συμμετοχών) καθώς και τις 
Περιφέρειες. 

Γ. Την Ανάπτυξη συνεργασιών των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων με τον ιδιωτικό 
τομέα, συμβάλλοντας στη μεταφορά τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις μέσω 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
79 

 

συγκεκριμένων έργων που καλύπτουν επιχειρηματικές ανάγκες οι οποίες εντοπίζονται 
αναπτύσσοντας, όπου είναι εφικτό, συμφωνίες για μακροχρόνιες συνεργασίες. 

ΣΚΟΠΟΣ 
Αξιοποίηση του ερευνητικού έργου και της καινοτομίας που παράγεται στους 
Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς 
• η αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού  
• η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας το ερευνητικό προϊόν,  
• η  αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η ανάπτυξη των φορέων  
• η ενίσχυση της λειτουργίας ενιαίων μηχανισμών υποστήριξης, προβολής και 
αξιοποίησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη οργανωσιακής ταυτότητας και κουλτούρας σε 
κάθε δικαιούχο. 
• οι συνέργειες μεταξύ των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων και η επίτευξη 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος 
• η υποστήριξη της ανάπτυξης και του ενστερνισμού της κουλτούρας καινοτομίας και 
κοινωνικής ανταποδοτικότητας από το ερευνητικό δυναμικό των ελληνικών ΑΕΙ και 
ερευνητικών κέντρων/ ερευνητικών φορέων. 

 
Περιγραφή  
Το έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια μέχρι την ανάπτυξη του τελικού προϊόντος: 
Καταγραφή: Οι δικαιούχοι / συμπράξεις θα καταγράψουν: 
• Τα αποτελέσματα ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχουν συσσωρεύσει.  
• Το ερευνητικό δυναμικό (εργαστήρια, προσωπικό κ.λπ.) των δικαιούχων σε μία 
ανοικτή ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα είναι προσβάσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο  
• Τεχνολογική αποτίμηση: Εκτίμηση της τεχνολογικής ωριμότητας (εφικτότητας) των 
αποτελεσμάτων έρευνας, με κριτήριο τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής.  
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τόσο των Συμπράξεων όσο και των εταίρων. 
Υποστήριξη των ερευνητών και των δομών των δικαιούχων για τη σύναψη συμβάσεων 
ανάθεσης έργου και παροχής υπηρεσιών, τη διοργάνωση σεμιναρίων και προγραμμάτων 
κατάρτισης σε ζητήματα επιχειρηματικότητας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συντονισμό των 
δράσεων μεταξύ των εταίρων, τη διοργάνωση δράσεων προβολής και δημοσιότητας, τη 
δικτύωση κ.α.  

 
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
• Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικοί φορείς του Άρθρου 13Α, περίπτωση Α και Β του Ν. 
4310/2014. 

 
Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν σχέδια δράσης από κοινού σε συμπράξεις (3 φορείς 
κατ’ ελάχιστον). Οι συνεργασίες μεταξύ των φορέων είναι υποχρεωτικές. 

  
Ως δικαιούχοι θεωρούνται μόνο φορείς του δημοσίου, οι οποίοι ωστόσο θα έχουν τη 
δυνατότητα να συνάψουν συμβάσεις προς τρίτους για ανάθεση έργων παροχής υπηρεσιών. 
Θα υπάρχει η δυνατότητα στο σχέδιο δράσης να περιλαμβάνονται στρατηγικής σημασίας 
προγραμματικές συνεργασίες με άλλους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς 
και η δυνατότητα συνεργασιών με αντίστοιχες δομές εξωτερικού σε θέματα μεταφοράς 
τεχνολογίας, αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ανάπτυξης νεοφυών 
επιχειρήσεων (start-up) όπου αυτό κρίνεται ότι είναι σημαντικό κα ότι μπορεί να  έχει 
προστιθέμενη αξία στις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο πρόταση. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Τα σχήματα διοίκησης και οργάνωσης των συμπράξεων θα ορίζονται από την κάθε 
σύμπραξη και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου.  

 

Σε επιτελικό επίπεδο προτείνονται κατ΄ελάχιστον  δύο όργανα:  
1. Επιτροπή Παρακολούθησης (Steering Committee): αποτελείται από εκπροσώπους 
των φορέων της σύμπραξης και έναν εκπρόσωπο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Περιφέρειας (ΑΣΑΕΕ) ή των Περιφερειών,  

2. Τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΣΑΕΕ) με 
ρόλο συμβουλευτικό προς τη Σύμπραξη των φορέων και την Επιτροπή Παρακολούθησης.   

 

Επιπλέον σημαντική είναι η παρουσία και ο ρόλος των: 

Υπεύθυνος Έργου / Συντονιστής (ΕΥΕ  

Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας 

  
• Προβλέπεται η εισαγωγή στις συμπράξεις του θεσμού του Θεματικού «Research 

Officer» ο οποίος θα έχει τον ρόλο του “Technology Expert” για τις ερευνητικές ομάδες 
των φορέων που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στο κλάδο του, θα ενημερώνει για 
τις δυνατότητες υποβολής ερευνητικών προτάσεων, θα υποστηρίζει την αναζήτηση 
εταίρων για ερευνητικά προγράμματα εντός και εκτός Ελλάδας, θα προωθεί τις 
συνεργασίες των φορέων με τις επιχειρήσεις ενός συγκεκριμένου κλάδου 

• Οι ΔΑΣΤΑ θα μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου. Οι Υπηρεσίες 
της κάθε Δομής και  ο ρόλος τους εντός των Συμπράξεων θα αποφασίζεται από το κάθε 
Ίδρυμα στο οποίο ανήκει. 

 

 

Δείκτες εκροής 

 
CO24 Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα 

05801 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε διεθνή συνέδρια   
                           με αξιολόγηση (peer reviewed) 

05802 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης 

05803 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης  

05804 Αιτήσεις  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας PCT στο πλαίσιο της δράσης. 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 15.000.000 € (δημόσια δαπάνη). 

Δράση 01_1b_1.1_15: Ενίσχυση 
Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας – Β 
Κύκλος 

Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

  

Συνολικό Κόστος (α) 15.000.000 2.780.000 1.845.000 9.485.000 490.000 400.000 

Δημόσια Δαπάνη (β) 15.000.000 2.780.000 1.845.000 9.485.000 490.000 400.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 11.733.000 2.224.000 1.476.000 7.588.000 245.000 200.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 3.267.000 556.000 369.000 1.897.000 245.000 200.000 

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ολοκληρώθηκε  

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ολοκληρώθηκε 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)    - 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η σχετική 
απαίτηση  

(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
4386/ΦΕΚ 

Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2018 
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3. Θεματικός στόχος 2 – Επενδυτική Προτεραιότητα 2b 
 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της 
ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών 

Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό 
εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.02.1 

Ειδικοί στόχοι 1.2 - Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, 
εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ για τις 

επιχειρήσεις 

Δείκτες αποτελέσματος T4205 - Υιοθέτηση ΤΠΕ από επιχειρήσεις 

 

Μονάδα μέτρησης: Ποσοστό επιχειρήσεων (%) 

Τιμή βάσης (2013):     8,00 

Τιμή-στόχος (2023):  20,00 

 

Πηγή στοιχείων: Digital Scoreboard 

Συχνότητα υποβολής εκθέσεων: Ετήσια 

 

 

3.1 Δράση 01-2b-1.2-01: Ψηφιακές δράσεις των Υπηρεσιών του Τομέα 
Πολιτισμού 

1. «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»  

2. «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ και 
Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τηματοποιημένων 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 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Ολοκλήρωση μείζονος σημασίας ψηφιακών δράσεων των Υπηρεσιών του Τομέα Πολιτισμού 
που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και στην καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 
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καινοτομίας. Πρόκειται για την ολοκλήρωση δυο σημαντικών έργων phasing 
(«Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» και «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών 
Μνημείων του ΥΠΠΟΑ και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου 
Μνημείων») ενταγμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση. Μεγάλο τμήμα 
των έργων έχει ήδη υλοποιηθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και για το λόγο αυτό προτείνεται η 
μεταφορά και η ολοκλήρωσή τους στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. 

 

1. Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο (Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης:  7.812.279 €) 

Το έργο αποτελεί την πρώτη ενιαία και συστηματική καταγραφή της Ακίνητης Περιουσίας, 
των Περιοχών Προστασίας Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος (Αρχαιολογικοί Χώροι, Ζώνες 
Προστασίας Α' και Β', Ιστορικοί Τόποι, Περιφερειακές Ζώνες και Περιβάλλοντες Χώροι 
Μνημείων κ.λπ.) καθώς και στοιχείων σχετικά με τα Ακίνητα Μνημεία. Το Αρχαιολογικό 
Κτηματολόγιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος, το οποίο θα ενσωματώσει περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα που 
αφορούν στα δημόσια ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από το Δημόσιο με διάφορους 
τρόπους, τους αρχαιολογικούς χώρους και λοιπές περιοχές προστασίας, καθώς και ακίνητα 
μνημεία (αρχαία και νεώτερα) που διαχειρίζεται το ΥΠΟΠΑΙΘ (Τομέας Πολιτισμού). Το έργο 
περιλαμβάνει, επίσης, εκτεταμένες εργασίες ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού και χωρικών 
εντοπισμών και την ενσωμάτωση περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του συστήματος 
αποτελεί η παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 
τους ενδιαφερομένους φορείς του Δημοσίου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης. 

Το ποσό χρηματοδότησης που υπολογίζεται για το phasing ανέρχεται σε 4.900.000 €. Πιο 
συγκεκριμένα και σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Δικαιούχου, απαιτείται η 
χρηματοδότηση του Υ/Ε 3 «Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου: εργασίες 
ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση), εργασίες εντοπισμού ακινήτων 
/ χώρων / μνημείων και εργασίες πεδίου», του οποίου η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε 
εξέλιξη (€ 4.600.000), καθώς και μικρού τμήματος του Υ/Ε 1 «Ενέργειες Υποστήριξης και 
Καταχώρισης Δεδομένων» που εκτελείται με αυτεπιστασία από την αρμόδια Κεντρική 
Διεύθυνση του ΥΠΟΠΑΙΘ (Τομέας Πολιτισμού) και του οποίου η επέκταση κρίνεται 
αναγκαία για τον καλύτερο συντονισμό και την εξασφάλιση του ελέγχου υλοποίησης του 
Υ/Ε 3 που θα εκτελεστεί από Ανάδοχο (€ 300.000). 

 

2. Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού 
Αρχείου Μνημείων (Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης:  8.378.700 €) 

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται: α) ο εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου Μνημείων 
μέσω της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης περίπου 500.000 κινητών μνημείων, για πολλά 
από τα οποία δεν υπάρχει τεκμηρίωση ούτε φωτογραφικό υλικό, β) η επέκταση του 
δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης στις Υπηρεσιακές Μονάδες του ΥΠΟΠΑΙΘ (Τομέας 
Πολιτισμού), γ) η επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του 
Εθνικού Αρχείου Μνημείων (η οποία σημειώνεται ότι δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο στο 
έργο του Γ’ ΚΠΣ) και τέλος δ) η ένταξη στο νέο πληροφοριακό σύστημα των περίπου 
140.000 κινητών μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και 
Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» του Γ’ ΚΠΣ, καθώς 
και τυχόν άλλων κινητών μνημείων που έχουν ψηφιοποιηθεί μέσω άλλων έργων, ώστε να 
δημιουργηθεί κατά αυτό τον τρόπο ένα ενιαίο ψηφιακό απόθεμα. 
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Η τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση λαμβάνει χώρα στο σύνολο των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
(67 Υπηρεσιακές Μονάδες), αλλά και σε Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (7 Μεγάλα 
Μουσεία) του ΥΠΟΠΑΙΘ (Τομέας Πολιτισμού) σε όλη την επικράτεια. Τα κινητά μνημεία 
που θα ενταχθούν στο νέο ΟΠΣ του Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα επιλεγούν αποκλειστικά 
από το επιστημονικό προσωπικό του ΥΠΟΠΑΙΘ (Τομέας Πολιτισμού), το οποίο 
απασχολείται σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μουσεία που διαχειρίζονται τα εν λόγω 
μνημεία, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς του ΥΠΟΠΑΙΘ (Τομέας Πολιτισμού) 
και τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων). 

 

Το ποσό χρηματοδότησης που υπολογίζεται για το phasing ανέρχεται σε 4.200.000 €. Πιο 
συγκεκριμένα και σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Δικαιούχου, απαιτείται η 
χρηματοδότηση τμήματος του Υ/Ε 1 «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και 
Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων», το οποίο πραγματοποιείται με τη μέθοδο 
της αυτεπιστασίας και κρίνεται αναγκαίο να ακολουθήσει τα χρονοδιαγράμματα των Υ/Ε 2 
και 4, προκειμένου να εξασφαλίσει τον καλύτερο συντονισμό με τους Αναδόχους και τον 
έλεγχο υλοποίησης των εν λόγω Υποέργων (€ 1.100.000). Απαιτείται, επίσης, η 
χρηματοδότηση τμήματος του Υ/Ε 2 «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού 
για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου», το οποίο υλοποιείται με τη σύναψη Συμφωνίας 
Πλαισίου κατόπιν διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού και το οποίο εκτιμάται ότι 
δεν θα έχει πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία λήξης της πράξης (€ 2.600.000). Τέλος, 
απαιτείται η χρηματοδότηση τμήματος του Υ/Ε 4 «Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΟΠΣ Εθνικού 
Αρχείου Μνημείων και Διαδικτυακής Πύλης Προβολής Υλικού», το οποίο θα υλοποιηθεί 
από Ανάδοχο και εκτιμάται ότι δεν θα έχει πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία λήξης 
της πράξης (€ 500.000). 

 

Δείκτες εκροής 

Νέοι Προτεινόμενοι Δείκτες:  

o Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας 

o Δημιουργούμενες υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για πολίτες που είναι πλήρως 
διαθέσιμες ηλεκτρονικά 

o Δημιουργούμενες υπηρεσίες για πολίτες που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά 
(εκτός Δημόσιας Διοίκησης) 

o Αριθμός υπηρεσιών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις που είναι πλήρως 
διαθέσιμες ηλεκτρονικά 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 9.100.000 € (δημόσια δαπάνη, 
αφορά σε όλη την επικράτεια). 
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Πίνακας  3: Προϋπολογισμός  

 01-2b-1.2-01 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 9.100.000,00 1.683.021,51 1.119.629,34 5.753.862,71 299.203,75 244.282,70 

Δημόσια Δαπάνη (β) 9.100.000,00 1.683.021,51 1.119.629,34 5.753.862,71 299.203,75 244.282,70 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 7.116.954,06 1.346.417,21 895.703,47 4.603.090,16 149.601,87 122.141,35 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 1.983.045,94 336.604,30 223.925,87 1.150.772,54 149.601,87 122.141,35 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης δράσης, είναι η Δ/νση Διαχείρισης Εθνικών Αρχείων Μνημείων, 
Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (τ. «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, και τα δυο προτεινόμενα έργα που θα συμπεριληφθούν στην 
εν λόγω δράση είναι έργα phasing. Η υλοποίηση των έργων αναμένεται να έχει διάρκεια 
από 2015 – 2017. 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Δ’ τρίμηνο 2016 * 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Δ’ τρίμηνο 2016 * 

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 Ιούνιος 2015 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  8/12/2016 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
87 

 

3.2 Δράση 01-2b-1.2-02: Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών 
υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων 
ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην 
Ελλάδα 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Το έργο αποσκοπεί, εν πρώτοις, στη σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων 
(δηλαδή, των ψηφιακών χαρτών που απεικονίζουν τα προσωρινά όρια των ακινήτων και 
τους «φερόμενους» σε αυτά ιδιοκτήτες) σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας και, εν 
συνεχεία, στη δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων της ανάρτησης στις 
περιοχές αυτές (δηλαδή, της ψηφιακής βάσης δεδομένων που περιέχει τη χαρτογραφική 
απεικόνιση των ακινήτων και τα δικαιώματα επί αυτών, όπως αυτά έχουν προκύψει από 
την επεξεργασία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων και 
άλλους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων). 

 

Με το εν λόγω έργο προωθείται δραστικά η σύνταξη κτηματολογίου στις εν λόγω περιοχές, 
κάτι που δρα καταλυτικά στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αφού η 
ύπαρξη και η λειτουργία ενός τέτοιου θεσμού καταγραφής, διασφάλισης και διαχείρισης 
της ακίνητης περιουσίας (Εθνικό Κτηματολόγιο), και μάλιστα σε ψηφιακή μορφή, μεταξύ 
άλλων, διευκολύνει την εγκατάσταση επιχειρήσεων ή και την χρηματοδότησή τους (π.χ. με 
σύναψη δανείων βάζοντας υποθήκη στα ακίνητα). Σημειωτέον η ύπαρξη και λειτουργία 
ενός αποτελεσματικού κτηματολογίου αποτελεί, με βάση την Παγκόσμια Τράπεζα, έναν 
από τους 10 δείκτες κατάταξης των χωρών, όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα. 

 

Ως προς την χωροθέτηση του έργου, αφορά σε όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας: 
Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, 
Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, 
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης (Εκτεταμένος αριθμός δήμων στις ανωτέρω 
αναφερόμενες Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνουν συνολικά 3.979 κοινότητες). 

 

Η πρόταση αναφέρεται κυρίως σε αγροτικές ή ορεινές περιοχές και των (13) περιφερειακών 
ενοτήτων της Χώρας, ήτοι αγροτικές ή ορεινές περιοχές των ενοτήτων Αττικής, Στερεάς 
Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής 
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, 
Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.  Οι εν λόγω περιοχές αφορούν σε 3.979 κοινότητες της Χώρας 
(69%), έχουν συνολική έκταση περί τα 83.500 Km2 (64%) και περιλαμβάνουν περί τα 
16.000.000 εκ. δικαιώματα (περίπου 43% του συνόλου). Ο πληθυσμός που εμπλέκεται στην 
κτηματογράφηση και στη λειτουργία του έργου ανέρχεται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια 
άτομα τόσο των εν λόγω περιοχών όσο και άλλων που έχουν δικαιώματα σε αυτές.  
(Σημείωση: Λόγω έντονης, κατά το παρελθόν, εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης 
από τις εν λόγω περιοχές, που είναι ως επί το πλείστον αγροτικές και ορεινές, τα άτομα που 
έχουν εμπράγματα ή άλλα εγγραπτέα δικαιώματα στις εν λόγω περιοχές είναι πολύ 
περισσότερα από τον ντόπιο πληθυσμό που έχει τέτοιου είδους δικαιώματα σε ακίνητα στις 
περιοχές αυτές). 

 

Το έργο θα αφορά στην εξυπηρέτηση άνω των 276.000 συναλλαγών γης ετησίως στις 
περιοχές τις οποίες καλύπτει και θα επηρεάζει πάνω από 600.000 δικαιώματα.  Επίσης, θα 
υποστηρίζει την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα ακίνητα της περιοχής σε ένα 
σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων που θα υπάρχει μεν ενδιαφέρον αλλά δεν θα 
οδηγεί απαραίτητα σε κάποια συναλλαγή.  Τέλος, θα παρέχει το απαραίτητο πληροφοριακό 
υπόβαθρο για την διενέργεια αναπτυξιακών έργων μέσω της διενέργειας αναδασμών 
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απαλλοτριώσεών, κτλ. ή για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών οικιστικής, 
αγροτικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. 

 

Η στρατηγική που θα εφαρμοστεί είναι η εφ’ άπαξ υλοποίηση του έργου μέσω μίας σειράς 
ανεξάρτητων συμβάσεων, κάθε μία από τις οποίες θα αφορά σε ξεχωριστή γεωγραφική 
περιοχή.  Η όλη διαδικασία θα στηρίζεται σε εκτεταμένη χρησιμοποίηση της γεωδαιτικής, 
χαρτογραφικής, θεσμικής, οργανωτικής και πληροφοριακής υποδομής που διαθέτει ο 
Δικαιούχος και θα στοχεύει στη δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας ψηφιακού τελικού 
αποτελέσματος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία σε ένα ευρύτατο φάσμα 
δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού και κοινωνικού τομέα. 

 

 

Δείκτες εκροής 

 Ποσοστό (%) Επιπρόσθετων Εγγραπτέων Δικαιωμάτων ανά Γεωγραφική Ενότητα 
(T4246)1 (Τιμή – στόχος για το 2023): συνολικά 67%. 

o 26,00% για λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  

o 20,00% για περιφέρειες σε μετάβαση 

o 11,00% για περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 

o   7,00% για την Στερεά Ελλάδα 

o   3,00% για το Νότιο Αιγαίο 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω μίας σειράς συμβάσεων (32 προκηρυσσόμενες συμβάσεις) 
από εξειδικευμένες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Οι εν λόγω συμβάσεις θα έχουν 
συνολικό προϋπολογισμό περί τα 465,2 εκ. € (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και του ΦΠΑ), εκ των οποίων 83,7 εκ. € είναι αιτούμενες προς χρηματοδότησης 
επιλέξιμες δαπάνες (Σημείωση: Το σύνολο των δυνητικώς επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται 
σε περίπου 330,4 εκ. €, αλλά από αυτά μόνο τα περίπου 83,7 εκ. € είναι προς 
συγχρηματοδότηση). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 
83.704.921,98 € (δημόσια δαπάνη). 

 

 

                                                           
1 Όσον αφορά στο Εθνικό Κτηματολόγιο, η υλοποίηση του έργου θα έχει, μελλοντικά (με την 
ολοκλήρωση του έργου) αποτέλεσμα κυρίως σε επιχειρήσεις του τραπεζικού, κατασκευαστικού και 
κτηματο-μεσιτικού τομέα, καθώς σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
αυτόν (συμβολαιογράφους, δικηγόρους, μηχανικούς, κτηματομεσίτες κλπ). 
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) * 634.099.151,00 6.404.401,43 323.644.206,67 199.043.723,50 21.876.420,71 83.130.398,70 

Δημόσια Δαπάνη (β) 83.704.921,98 845.419,71 42.722.992,18 26.274.975,01 2.887.819,81 10.973.715,27 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 62.805.476,96 676.335,77 34.178.393,65 21.019.980,00 1.443.909,90 5.486.857,64 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 20.899.445,02 169.083,94 8.544.598,52 5.254.995,01 1.443.909,90 5.486.857,64 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 83.704.921,98 845.419,71 42.722.992,18 26.274.975,01 2.887.819,81 10.973.715,27 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 550.394.229,02 5.558.981,71 280.921.214,49 172.768.748,49 18.988.600,90 72.156.683,42 

*Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ και μη επιλέξιμα κόστη 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης δράσης, είναι η ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (ΕΚΧΑ 
Α.Ε.). 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, η διαγωνιστική διαδικασία του έργου έχει 
επαναπροκηρυχθεί στις 08.04.2016, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο 
ΕΣΗΔΗΣ 23.05.2016 (είναι, δηλαδή, υψηλού βαθμού ωριμότητας). 

Βασική προϋπόθεση εφαρμογής είναι η έγκριση από την Ε.Ε. της σχετικής Αίτησης 
Επιβεβαίωσης Συνδρομής, βάσει των Άρθρων 39 έως 41 του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 
1083/2006 για την κάλυψη ενός μέρους του χρηματοδοτικού κενού που υπάρχει. Δεν 
υπάρχει κάποια συνέργεια με άλλα ΕΠ ή Ταμεία. 
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Το έργο θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα: 2017 – 2020 (διάρκεια της κάθε 
Σύμβασης: 47 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης). Ειδικότερα, τα επιμέρους στάδια 
θα είναι: 

 

− Ανάθεση συμβάσεων υλοποίησης του έργου: τέλη 2016 

− Σύνταξη προκαταρκτικών κτηματολογικών υποβάθρων: 2017 (α’ εξάμηνο) 

− Συλλογή δηλώσεων: 2017 (β’ εξάμηνο) 

− Επεξεργασία συλλεχθέντων στοιχείων: 2018 

− Ανάρτηση στοιχείων: 2019 

− Εκδίκαση ενστάσεων: 2019-2020 

− Περαίωση κτηματογράφησης: 2020 

− Λειτουργία του έργου: 2021 και έπειτα 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Δ’ τρίμηνο  2016 * 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Δ’ τρίμηνο  2016 * 

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 Σεπτέμβριος  2016 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2016 * 

* Εκτίμηση 

 

 

3.3 Δράση 01-2b-1.2-03: ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ 
 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο   

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
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εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

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 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

 

Περιγραφή δράσης 

Το έργο είναι  ενταγμένο στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Απόφαση 
ένταξης αριθ. πρωτ 152.645/ΨΣ6174-Α2 03/11/2014) και μεταφέρεται  στο ΕΠΑνΕΚ 2014-
2020,  
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Αντικείμενο της παρούσας πράξης είναι να διαμορφωθεί μια Ψηφιακή Κιβωτός με το 
πολιτιστικό απόθεμα των Ι. Μονών του Αγίου Όρους με ιδιαίτερη επιστημονική και 
πολιτιστική αξία. Οι συλλογές των χειρογράφων κωδίκων, των έντυπων και εγγράφων 
στεγάζονται εκεί όπου και ανήκουν, στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Ο βαθμός 
προσβασιμότητας και πρακτικής αξιοποίησης είναι σε περιορισμένο βαθμό μέχρι σήμερα, 
αφού η χρήση τους προϋποθέτει την φυσική παρουσία των ερευνητών, των φοιτητών και 
της ακαδημαϊκής κοινότητας εν γένει. Επιπλέον, οι ανάγκες προστασίας ενός τόσο 
ευαίσθητου περιεχομένου από τους κινδύνους και τη φθορά που εγκυμονεί η φυσική 
πρόσβαση και μεταχείριση κάποιων αντικειμένων που παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία 
στην πάροδο του χρόνου, όπως τα χειρόγραφα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 
ψηφιοποίησης και διάθεσης του υλικού με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά αποτελούν:  

• προσδιορισμός των παραμέτρων επιλογής υλικού προς ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση, 

• ψηφιοποίηση του πρωτογενούς υλικού, 

• συστηματική ηλεκτρονική επιστημονική τεκμηρίωση του υλικού, 

• δημιουργία προτύπων τεκμηρίωσης χειρογράφων κωδίκων, 

• δημιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων των συλλογών, χειρογράφων και εντύπων, 

• αξιοποίηση καινοτομικών μέσων και διεπαφών χρήσης για την προσπέλαση στο 
ψηφιοποιημένο περιεχόμενο της Αγιορείτικης κληρονομιάς, 

• δημιουργία διαδραστικού δικτυακού κόμβου (portal) για την ανάδειξη των θησαυρών 
της Αγιορείτικης κληρονομιάς με σεβασμό στον πνευματικό και ησυχαστικό χαρακτήρα 
του Αγίου όρους, 

• εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της αντίστοιχης τεχνικής υποδομής 
υποστήριξης των ενεργειών ψηφιοποίησης, επεξεργασίας και διάθεσης του υλικού, 

• στρατηγική και μεθοδολογία της διαχείρισης του ψηφιοποιημένου υλικού μετά το πέρας 
του έργου. 

 

Το έργο δομείται πάνω σε δυο (2) βασικούς άξονες, με την τεχνική μορφή υποέργων και 
επιμέρους πακέτων εργασίας τα οποία βρίσκονται σε πλήρη συνέργια, συνάφεια και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ τους καθώς επίσης και σε ένα τρίτο υποέργο το οποίο αφορά 
την προβολή και δημοσιότητα του συνόλου του έργου.  

 

Το πρώτο υποέργο με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΟΡΟΥΣ» περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων εγκατάστασης και λειτουργίας του 
εξοπλισμού ψηφιοποίησης σε κάθε επιμέρους Ιερά μονή όπου στεγάζεται το υλικό, η 
επεξεργασία και εισαγωγή των μεταδεδομένων δεικτοδότησης του πολιτιστικού 
αποθέματος, την ανάπτυξη όλων των πληροφοριακών εφαρμογών διαχείρισης του υλικού, 
καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών καταλόγων χειρογράφων και εντύπων. Η προβολή του 
πολιτιστικού αποθέματος θα λάβει χώρα μέσω της ψηφιακής πύλης που θα δημιουργηθεί 
και θα φιλοξενεί το σύνολο των εφαρμογών της πράξης. Επίσης, μέσω της διαδραστικής 
πύλης θα γίνεται εύκολη και η πρόσβαση στις ψηφιακές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν. 
Το Υ/Ε έχει ανατεθεί στην ΟΤΕ Α.Ε. Ο προϋπολογισμός του Υ/Ε 1, βάσει της 
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υπογεγραμμένης σύμβασης, ανέρχεται στα 7.697.260,60 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. (Το  ΦΠΑ είναι εξαιρούμενο βάσει του Ν. 2859/2000 «Κύρωση του Κώδικα του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας» εδάφιο α´ της παρ. 2 του άρθρ. 2 και  της Απόφασης του Υπουργείου 
Οικονομικών Π.7395 / 4269/ 1987/ΠΟΛ302/ 15.12.1987). 

 

Το δεύτερο υποέργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» θα γίνει με ίδια 
μέσα - αυτεπιστασία και θα αφορά κυρίως δράσεις υποστήριξης με την εξειδικευμένη 
συμμετοχή ειδικών επιστημόνων όπως παλαιογράφοι, συντηρητές, φιλόλογοι, αρχειονόμοι, 
βιβλιοθηκονόμοι, πληροφορικοί επιστήμονες ειδικοί σε θέματα εξαγωγής οντολογιών και 
σημασιολογικής αναζήτησης ψηφιακού περιεχομένου. Επιπλέον, περιλαμβάνονται η 
παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ ανάδειξης του τρόπου αξιοποίησης του ψηφιοποιημένου 
υλικού από την εκπαίδευση, με σεβασμό στην ιερότητα των κειμηλίων. Επίσης, 
περιλαμβάνει μια μελέτη προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και σχετικές 
προμήθειες για την απρόσκοπτη λειτουργία των δράσεων της βασικής σύμβασης αλλά και 
της ίδιας της αυτεπιστασίας. Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 2 ανέρχεται στα 
1.615.000,00 ευρώ. 

  

Το τρίτο υποέργο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» αφορά όλες τις δράσεις για την Προβολή 
και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 3 ανέρχεται 
στις 100.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Το τρίτο υποέργο υπόκειται σε ΦΠΑ 
24% λόγω του ότι η υπηρεσία θα παρασχεθεί εκτός Αγίου Όρους). Η πράξη συμβάλει στην 
στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, καθώς:  

• Ενισχύει την επιχειρηματικότητα μέσω της αύξησης της επισκεψιμότητας σε περιοχές 
που δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Η ανάδειξη του 
πολιτιστικού αποθέματος του Αγίου ‘Ορους αποτελεί ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης 
τουρισμού επ’ ωφελεία των τουριστικών επιχειρήσεων, αφού υπολογίζεται ότι το 
Άγιον Όρος έχει ετησίως 450.000 επισκέπτες εκ των οποίων οι μισοί προέρχονται από 
το εξωτερικό. 

• Αναβαθμίζει το Εθνικό τουριστικό προϊόν, δεδομένου ότι η μοναδικότητα του Άγιον 
Όρος και το πολιτιστικό του απόθεμα είναι μοναδικό στο κόσμο, δημιουργώντας 
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

• Η ψηφιοποίηση, επεξεργασία και προβολή της αγιορείτικης πολιτιστικής 
κληρονομιάς θα δημιουργήσει προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία 
συμβάλλοντας στην Κοινωνία της γνώσης.  

 

Το Άγιον Όρος αποτελεί ένα μνημειακό σύνολο παγκοσμίου ενδιαφέροντος, εγγράφηκε 
από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς (Word Heritage List 454) και συνεπώς 
θεωρείται ότι πρόκειται για πράξη που αφορά το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 
Ωφελούμενοι από το έργο, τελικά, θα είναι οι επιχειρήσεις, οι πολίτες και το κράτος. 

 

Δείκτες εκροής 

• T4232 – Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ (τιμή:  1, Μη χωροθετημένος – Πρόσθετος Δείκτης 
εκτός Επενδυτικής Προτεραιότητας 2b).  
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• 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) (Μη χωροθετημένος - Πρόσθετος Δείκτης: Η τιμή 
του θα προσδιοριστεί κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου). 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης - ποσό που αφορά αμιγώς στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 
- ανέρχεται στο ποσό των 7.936.243,30 € (σε δημόσια δαπάνη). 

 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

 

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 9.412.260,00  1.740.773,19 1.158.048,62  5.951.302,40  309.470,71  252.665,08  

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 9.412.260,00  1.740.773,19 1.158.048,62  5.951.302,40  309.470,71  252.665,08  

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 7.361.167,26  1.392.618,55 926.438,89  4.761.041,92  154.735,35  126.332,54  

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 2.051.092,74  348.154,64 231.609,73  1.190.260,48  154.735,35  126.332,54  

εκ της οποίας για 
τα εμπροσθοβαρή 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης δράσης, είναι το ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ). 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα της παρούσας δράσης είναι υψηλή, καθώς το πρώτο υποέργο 
έχει συμβασιοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (7.697.260,60 €) και έχουν δηλωθεί 
δαπάνες ύψους 1.476.017,30 € που αφορούν στην προκαταβολή της σύμβασης (5%) και το 
υπόλοιπο στην προμήθεια του εξοπλισμού και του λογισμικού, βάσει της οικονομικής 
προσφοράς του Αναδόχου (αποσβένοντας και μέρος της προκαταβολής). Δεν συντρέχουν 
ιδιαίτερες προϋποθέσεις εφαρμογής, καθώς το Άγιο Όρος, ως οργανικά και πολιτισμικά 
ενιαίο σύνολο, αποτελεί πλήρη κάτοχο και παραγωγό του πολιτισμικού αποθέματος για το 
οποίο κατέχει τα δικαιώματα. Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες. 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Δ’ τρίμηνο 2016 * 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Δ’ τρίμηνο 2016 * 

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 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  8/12/2016 

 

3.4 Δράση 01-2b-1.2-04: Υπηρεσίες δημιουργίας και διάθεσης εθνικών 
ψηφιακών ορθοεικόνων και αεροφωτογραφιών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο   

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 
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 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει την παραγωγή ψηφιακών ορθοεικόνων για το σύνολο 
της χώρας, καθώς και την ανάπτυξη πλήρως διαθέσιμων διαδικτυακών υπηρεσιών με στόχο 
την εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, η πράξη αποτελείται από τρία 
(3) διακριτά, αλλά πλήρως συμπληρωματικά υποέργα που καλύπτουν με το βέλτιστο 
οικονομοτεχνικά τρόπο τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης. Τα 3 υποέργα αποτελούν διακριτές συμβάσεις παραγωγής 
ορθοεικόνων σε 3 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές κάλυψης της χώρας. Αναλυτικότερα 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

Υποέργα 1, 2, 3 (Παραγωγή ψηφιακών ορθοεικόνων για τη χώρα – (LSO25-01 / LSO25-02 
/ LSO25-03)) 

Τα Υποέργα 1-3 (3 συμβάσεις με διακριτή χωρική αναφορά) αφορούν στη λήψη 
αεροφωτογραφιών, την επεξεργασία και την παραγωγή ορθοεικόνων, ψηφιακού μοντέλου 
εδάφους για όλη τη χώρα και των αναγκαίων μεταδεδομένων. Τα εν λόγω υποέργα θα 
δημιουργήσουν τα νέα ψηφιακά υπόβαθρα της χώρας με σκοπό την αξιοποίησή τους στην 
παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στο πλαίσιο του Κτηματολογίου και της ευρύτερης 
Δημόσιας Διοίκησης. 

Συγκεκριμένα, αναμένεται να παραχθούν έγχρωμες ορθοφωτογραφίες τεσσάρων (4) 
φασματικών καναλιών, τα οποία θα μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να 
προκύπτουν υπέρυθρες απεικονίσεις (G, R, NIR) ή απεικονίσεις σε φυσικά χρώματα (R, G, 
B). Το μέγεθος του εικονοστοιχείου των ορθοεικόνων στο έδαφος (GSD) θα είναι μικρότερο 
ή ίσο από 0,25m και η απόλυτη ακρίβεια θέσης θα είναι της τάξης των 0.61m. Το ψηφιακό 
μοντέλο εδάφους που θα παραχθεί θα είναι υψηλής ακρίβειας με διάσταση καννάβου 2m 
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και υψομετρική ακρίβεια 1.96m.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επικουρικά θα παρασχεθεί 
στους αναδόχους το ψηφιακό μοντέλο εδάφους το οποίο παρήχθη στο πλαίσιο του έργου 
«Ενιαία βασικά υπόβαθρα» LSO του Γ’ ΚΠΣ.  Επιπλέον, στο πλαίσιο του υποέργου αυτού 
προβλέπεται να υλοποιηθούν και οι αναγκαίες δράσεις για τον έλεγχο ποιότητας των 
παραγομένων προϊόντων. 

Η γεωγραφική περιοχή κάλυψης των Υποέργων 1, 2 και 3 θα είναι το σύνολο της χώρας 
πλην των ακατοίκητων νήσων και νησίδων. 

Συνοπτικά, τα παραδοτέα του έργου είναι: 
o Αεροφωτογραφίες. Πρόκειται για το πρωτογενές ψηφιακό υλικό, που συνοδεύεται 

από το σύνολο των μετρήσεων των αισθητήρων που λαμβάνονται κατά την 
αεροφωτογράφιση. 

o Ορθοεικόνες. Πρόκειται για τη παραγωγή ορθοανηγμένων αεροφωτογραφιών, 
κατάλληλα επεξεργασμένες (χρωματική διόρθωση, συρραφή, διαχωρισμός) που 
προορίζονται για χρήση. Οι ορθοεικόνες θα έχουν διακριτική ικανότητα 25cm για ολόκληρη 
τη χώρα και απόλυτη ακρίβεια 0.61μ (για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%). 

o Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους για όλη τη χώρα υψομετρικής ακρίβειας 1.96μ. (για 
επίπεδο εμπιστοσύνης 95%). 

o Ενδιάμεσα προϊόντα. Πρόκειται για συντεταγμένες φωτοσταθερών επιλύσεις 
αεροτριγωνισμών και ο,τιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για τον ποιοτικό έλεγχο του έργου  

o Μεταδεδομένα για το σύνολο των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 
INSPIRE και της ΕΥΓΕΠ (ν. 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α'). 

Δείκτες εκροής 

• 08201 - Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες, Επιχειρήσεις και για το Δημόσιο 
που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (Αριθμός), (Πρόσθετος Δείκτης - Μη 
χωροθετημένος, τιμή δείκτη: 1).  

• 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη), (Πρόσθετος Δείκτης - Μη χωροθετημένος: η τιμή του θα 
προσδιοριστεί κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου). 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής  

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

08201 

Δημιουργούμενες 
Υπηρεσίες για Πολίτες, 
Επιχειρήσεις και για το 

Δημόσιο που είναι Πλήρως 
Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά 

Αριθμός χωρίς 
χωροθέτηση - - 1 - - 

90001 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 

Πράξης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

χωρίς 
χωροθέτηση - - 

θα 
προσδιορι
στεί κατά 

την 
υποβολή 

του ΤΔ 

- - 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 3.104.700 € (σε δημόσια 
δαπάνη). 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

 01-2b-1.2-04 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 3.104.700,00 574.206,25 381.990,46 1.963.078,85 102.081,08 83.343,36 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.104.700,00 574.206,25 381.990,46 1.963.078,85 102.081,08 83.343,36 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 2.428.132,67 459.365,00 305.592,37 1.570.463,08 51.040,54 41.671,68 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 676.567,33 114.841,25 76.398,09 392.615,77 51.040,54 41.671,68 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης δράσης, είναι η ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (ΕΚΧΑ 
Α.Ε.). 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα της προτεινόμενης δράσης είναι υψηλή και δεν παρουσιάζει 
ιδιαίτερους κινδύνους μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης, βάσει του σχεδιασμού 
υλοποίησής της. Πρόκειται για μεταφερόμενο έργο από την Προγραμματική Περίοδο 2007-
2013, για το οποίο δόθηκε σχετική εξαίρεση από την Ε.Ε. με το έγγραφο με Ares(2016) 
3273735/08.07.2016 Exemption from ICT self-suspension (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
3735/13.07.2016). 
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Ειδικότερα, και δεδομένου ότι η εν λόγω πράξη βρίσκεται ήδη σε στάδιο προχωρημένης 
υλοποίησης, προβλέπεται η ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή όλων των επιμέρους 
υποέργων της μέχρι τον Δεκέμβριο 2016.   

 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Δ’ τρίμηνο 2016 * 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Δ’ τρίμηνο 2016 * 

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 Αύγουστος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  2/8/2016 

 

 

3.5 Δράση 01-2b-1.2-05: Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη 
βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των 
πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχείων της ΕΚΧΑ 
Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο   

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   
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Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 
Το παρόν έργο θα συμβάλει αποφασιστικά στην επέκταση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο των εμπράγματων συναλλαγών, γεγονός 
που αναμένεται να αξιοποιηθεί από το σύνολο του επαγγελματικού χώρου που σχετίζεται 
με τον τομέα αυτό προς όφελος τόσο των πολιτών, όσο και των επιχειρήσεων. Aφορά στην 
παροχή νέων διαδικτυακών υπηρεσιών από το Κτηματολόγιο, την επαναοριοθέτηση των 
περιοχών NATURA στη χώρα και την προσαρμογή των δεδομένων της εταιρείας με την 
οδηγία INSPIRE. 

Η προτεινόμενη πράξη έχει χαρακτήρα οριζόντιας πράξης. Η στρατηγική που θα εφαρμοστεί 
είναι η εφ’ άπαξ υλοποίηση του έργου μέσω μίας σειράς ανεξάρτητων συμβάσεων (για τα 
μη συμβασιοποιημένα υποέργα της προτεινόμενης πράξης). Η όλη διαδικασία θα 
στηρίζεται σε εκτεταμένη χρησιμοποίηση της θεσμικής, οργανωτικής και πληροφοριακής 
υποδομής που διαθέτει ο Δικαιούχος και θα στοχεύει στη δημιουργία ενός υψηλής 
ποιότητας ψηφιακού τελικού αποτελέσματος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ευελιξία σε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού και κοινωνικού 
τομέα. Τέλος, δεν απαιτείται η ανάληψη ενεργειών όσον αφορά στον ενδεχόμενο 
σχεδιασμό του ΕΦΔ που θα διαχειριστεί και θα υλοποιήσει το έργο, διότι υπάρχει ήδη η 
απαιτούμενη υποδομή τόσο για την υλοποίηση όσο και για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των υποέργων της πράξης από τον Δικαιούχο. 

 

Δείκτες εκροής 
• 08201 – Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες, Επιχειρήσεις και για το Δημόσιο 

που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά, Τιμή: 3 (Αριθμός) (Πρόσθετος Δείκτης - 
Μη χωροθετημένος).  

• 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) (Πρόσθετος Δείκτης - Μη χωροθετημένος: Η τιμή 
του θα προσδιοριστεί κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου). 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 7.379.428,24 
€ (σε δημόσια δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ). 

 

Πίνακας 1: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 7.379.428,24 1.364.806,20 907.936,74 4.665.957,91 242.632,15 198.095,24 

Δημόσια Δαπάνη (β) 7.379.428,24 1.364.806,20 907.936,74 4.665.957,91 242.632,15 198.095,24 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 5.771.324,37 1.091.844,96 726.349,39 3.732.766,32 121.316,08 99.047,62 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 1.608.103,87 272.961,24 181.587,35 933.191,58 121.316,08 99.047,62 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης δράσης, είναι η ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (ΕΚΧΑ 
Α.Ε.). 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα της προτεινόμενης δράσης είναι υψηλή. Μέρος των δράσεων 
που αφορούν στην επίτευξη των στόχων του έργου έχουν ήδη υλοποιηθεί. Δεν υπάρχει 
αναγκαιότητα ενεργειών ή/και πόρων για την προετοιμασία/ υλοποίηση της πρότασης, 
πέραν των ήδη διαθέσιμων από την ΕΚΧΑ Α.Ε. ανθρώπινων πόρων. 

 

Σε γενικές γραμμές, η πράξη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους μη τήρησης των 
χρόνων υλοποίησης, βάσει του σχεδιασμού υλοποίησής της. Πρόκειται για μεταφερόμενο 
έργο από την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»). 
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Η πράξη θα υλοποιηθεί εντός της χρονικής περιόδου 2017 – 2020. Ειδικότερα, τα επιμέρους 
στάδια του χρονοδιαγράμματος θα είναι: 

 

− Προκήρυξη συμβάσεων: δεύτερο τρίμηνο 2017 

− Ανάθεση συμβάσεων υλοποίησης του έργου: Πρώτο τρίμηνο 2018 

− Υλοποίηση συμβάσεων: δεύτερο τρίμηνο 2018 έως τέλος 2020. 

 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Δ΄ τρίμηνο 2016 * 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Δ΄ τρίμηνο 2016 * 

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 Δεκέμβριος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  15/12/2016 

 

 

3.6 Δράση 01-2b-1.2-06 : Εικονικό Μουσείο «Μέγας Αλέξανδρος : από τις 
Αιγές στην Οικουμένη» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

      

 

                        _ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  
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 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς                                       _ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες  

   Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Συνδέεται με την αιρεσιμότητα Τ.02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Το έργο είναι  ενταγμένο στο ΠΕΠ «Μακεδονία - Θράκη» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Απόφαση 
ένταξης αριθ. πρωτ 151.575/ΨΣ6782-Α2/10.03.2011) και μεταφέρεται  στο ΕΠΑνΕΚ 2014-
2020. 

Στόχος αυτού του έργου είναι η δημιουργία ενός εικονικού μουσείου αφιερωμένου στο 
Μέγα Αλέξανδρο, το οποίο -επιστρατεύοντας όλα τα μέσα που προσφέρουν οι σύγχρονες 
τεχνολογίες της πληροφορικής- θα προχωρήσει σε μια συνθετική, επιστημονικά έγκυρη και 
συγχρόνως γλαφυρή και ελκυστική παρουσίαση της πορείας του ίδιου του ήρωα στην 
ιστορία και στο μύθο, αλλά και όλων εκείνων των διεργασιών που οδήγησαν στη 
δημιουργία του οικουμενικού πολιτισμού, που ονομάζεται «ελληνιστικός» και αποτέλεσε 
τη βάση των ιστορικών εξελίξεων, οι οποίες σφράγισαν καίρια την σύγχρονη 
κοσμοαντίληψη. 

 

Το Εικονικό Μουσείο με την ολοκλήρωσή του θα περιέχει : 

Πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο και εξατομικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης με 
δυνατότητα επιλογής διαδρομών στα εξής:  Εικονικές αίθουσες με αντικείμενα QTVR ή/και 
τρισδιάστατα (το portal θα έχει υποδομή για τη μελλοντική δημιουργία πρόσθετων 
εικονικών συλλογών και ειδικών αφιερωμάτων), ψηφιακές φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα 
και λήμματα, ψηφιακή ταινιοθήκη με αρχείο θεματικά συναφών ταινιών και ντοκιμαντέρ, 
ψηφιακή βιβλιοθήκη με το σύνολο των γραπτών πηγών, ψηφιακούς χάρτες – η οικουμενική 
διάσταση του «μουσείου χωρίς σύνορα», πολύγλωσσο θησαυρό όρων, παράρτημα 
επιστημονικών καταλόγων των εκθεμάτων, καθώς και την τεράστια σχετική βιβλιογραφία. 
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Θα περιλαμβάνει, επίσης:  

• Πληροφόρηση σχετική με το ερευνητικό γίγνεσθαι και τις δράσεις του Μουσείου, εικόνες 
από ανασκαφές ανά τον κόσμο από live Webcam, δυνατότητα μεταφόρτωσης εντύπων ως 
πρότυπα, υπηρεσία Really Simple Syndication (RSS) με On line ενημέρωση και συλλογή 
μόνο των πληροφοριών που ενδιαφέρουν τον χρήστη, δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με 
το πλήρες περιεχόμενο, δημιουργία αρχείου όλων των σχετικών θεμάτων ανά κατηγορία, 
δωμάτιο συζητήσεων (forum) με δυνατότητα κλειστών ομάδων. 

• Υπηρεσίες ανατροφοδότησης με φόρμες επικοινωνίας, εναλλακτική παρουσίαση 
περιεχομένου για νέους με α) ηλεκτρονικά παιχνίδια (role-playing games) και διαδραστικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα, χρονολόγιο με ευθεία και αντίστροφη εφαρμογή, αναζήτηση 
με εξατομικευμένη πρόσβαση και χρήση λέξης κλειδιού. 

• Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πρόσβασης (Profile) όπου η διαβάθμιση της πρόσβασης των 
επισκεπτών της πύλης θα καθορίζεται από το διαχειριστή του portal. Ο γενικός χρήστης 
θα μπορεί μέσω του profile να σημαίνει πληροφορίες (με τη λειτουργία bookmark) και να 
δημιουργήσει τον προσωπικό του χώρο στo portal, για πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένα 
δεδομένα. Δημιουργία Προσωπικής Ιστοσελίδας βασιζόμενης σε πρότυπο (myweb) για 
διαπιστευμένο επιστημονικό προσωπικό και φορείς που θα παρουσιάζουν εδώ τα 
αποτελέσματα της έρευνάς τους με κείμενο και πολυμεσικό υλικό. 

 

Το έργο υλοποιείται μέσω τεσσάρων (4) Υποέργων : 

 

Στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Επιλογή, επιστημονική τεκμηρίωση, ποιοτικός έλεγχος - 
προσχεδιακός σχεδιασμός περιεχομένου και υπηρεσιών», που υλοποιείται με 
αυτεπιστασία, γίνεται η διαχείριση του έργου στο σύνολό του, από άποψη επιστημονική 
και διαδικαστική έως την ολοκλήρωσή του. 

 

Το υποέργο 2 «Προμήθεια λογισμικού-εφαρμογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών 
παρεμβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» υλοποιείται από ανάδοχο που 
προσλήφθηκε με  διεθνή δημόσια ανοιχτή διαδικασία και η υλοποίησή του  είναι σε τελικό 
στάδιο (απομένει η διαχείριση περιεχομένου και πληροφορίας και ανάπτυξη 
προγραμματισμού με γέφυρες που θα διασφαλίζει τη συνολική εφαρμογή διαχείρισης 
περιεχόμενου καθώς και η παραγωγή τριών (3) βίντεο χώρων, μνημείων και μουσείων, του 
εξωτερικού). 

 

Το υποέργο 3 «Μεταφράσεις κειμένων και λημμάτων»  έχει έτοιμα τεύχη δημοπράτησης και 
πρόκειται άμεσα να προκηρυχθεί με βάση το Ν.4412/216. 

 

Το υποέργο 4 «Δράσεις δημοσιότητας – γνωστοποίησης» ολοκληρώθηκε κατά την ΠΠ 2007-
2013.    
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Δείκτες εκροής 

08201 – Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες, Επιχειρήσεις και για το Δημόσιο που είναι 
Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (Πρόσθετος Δείκτης), Μονάδα μέτρησης : Αριθμός, Τιμή: 
1. 

90001: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(Πρόσθετος Δείκτης), Μονάδα μέτρησης : Ισοδύναμα Ανθρωποέτη, η τιμή του θα 
προσδιοριστεί κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου. 

 

 Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 950.000 € 
(δημόσια δαπάνη). 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

  
Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00 0,00 0,00 

    Εθνική Συμμετοχή (δ) 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

      

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

      

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική Συμμετοχή  (ε)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της αρμόδιας υπηρεσίας του Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας (ΕΦΑ Ημαθίας) 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Δ΄ τρίμηνο 2016 * 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Δ΄ τρίμηνο 2016 * 

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 Δεκέμβριος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  14/12/2016 

 

 

3.7 Δράση 01-2b-1.2-07: Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή 
Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την 
αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο   

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.02.1 – Έχει εκπληρωθεί 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ  

 

Περιγραφή δράσης 

 

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μέσων δίωξης στην τελωνειακή 
υπηρεσία για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Η Πράξη συμβάλλει στην υποστήριξη 
της υγιούς επιχειρηματικότητας με την απόκτηση εξοπλισμού ελέγχου και δίωξης για την 
αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου. Σημειώνεται ότι το κόστος αφορά 
στην προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων και όχι στη συντήρησή τους, η οποία 
προβλέπεται να καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε., μετά το πέρας της 
εγκατάστασης των συστημάτων. 

 

Σημειώνεται ότι οι προμήθειες των εν λόγω μέσων αποτελούν  διεθνείς υποχρεώσεις της 
χώρας.  Συγκεκριμένα, βάσει του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94Α/2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις 
– Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» αποτελεί 
υποχρέωση της χώρας μας ο εξοπλισμός με σαρωτές βασικών λιμένων της χώρας. 
Συγχρόνως, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, όσο αφορά στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, 
οι αρχές θα δημιουργήσουν κινητές ομάδες επιβολής του νόμου και θα εγκρίνουν 
ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και 
τσιγάρων βάσει αποτελεσματικής διυπηρεσιακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Τελωνειακή Υπηρεσία συνέστησε 10 κινητές ομάδες έρευνας (οι 9 είναι πλήρως 
επιχειρησιακές και η δέκατη αναμένεται να καταστεί πλήρως επιχειρησιακή έως τον 
Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους). Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
ολοκληρωμένης στρατηγικής συστάθηκε Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την 
αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141) συστάθηκε στην Α.Α.Δ.Ε., μικτό διυπηρεσιακό συλλογικό όργανο, 
με την επωνυμία «Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο» (Σ.Ε.Κ.), το οποίο θα λειτουργεί ως 
συντονιστικό κέντρο μεταξύ των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 
προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. Επιπλέον, με την αρ. Υ209/2-12-2017 απόφαση του 
Πρωθυπουργού θεσπίστηκε το Διϋπουργικό όργανο με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης 
του Λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ» που θα επιβλέπει και θα 
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καθοδηγεί το ΣΕΚ. Επίσης, με την αρ. Δ.ΟΡΓ. Β. 1049724ΕΞ2017/30-3-2017 Απόφαση 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., ορίστηκαν τα πρώτα μέλη και πλέον βρίσκεται στη διαδικασία 
εξοπλισμού και στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκοπός του είναι η 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. 
μέσω του συντονισμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δίωξη λαθρεμπορίου. Το 
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, αποτελεί εθνική μονάδα 
πληροφοριών για την υποδοχή και επεξεργασία αυτών, θα εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια 
κοινών διυπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων, θα αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση 
στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε 
Ε.Φ.Κ., με ίδιες δυνάμεις ή με τη συνεργασία άλλων διωκτικών υπηρεσιών. 

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η εκπλήρωση τόσο της αποστολής της Τελωνειακής 
Υπηρεσίας όσο και των παραπάνω αναφερόμενων ειδικότερων δεσμεύσεων της χώρας για 
την πάταξη του λαθρεμπορίου είναι αναγκαίος ο εξοπλισμός της Τελωνειακής Υπηρεσίας με 
σύγχρονα και αποτελεσματικά μέσα δίωξης. Στο πλαίσιο αυτό, στο αναθεωρημένο 
Στρατηγικό Σχέδιό της  (ΦΕΚ Β 2040/13/06/2017) προβλέπεται η προμήθεια και θέση σε 
λειτουργία μέχρι το 2020 δεκαπέντε μηχανημάτων x-ray για τη σάρωση 
εμπορευματοκιβωτίων.  Ταυτόχρονα, ο διαρκής εξοπλισμός και με άλλα μέσα δίωξης της 
Τελωνειακής Υπηρεσίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη και περιλαμβάνεται στους 
επιχειρησιακούς στόχους της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 

 

Συγκεκριμένα, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη και αποδοτική η χρήση  συστημάτων ανίχνευσης 
με ακτίνες Χ (X-RAYS) για τον έλεγχο του περιεχομένου φορτηγών και 
εμπορευματοκιβωτίων, δεμάτων και αποσκευών αλλά και εμπορευματικών συρμών. Τα 
συστήματα X-RAYS ενδείκνυνται ιδιαίτερα για την καταπολέμηση λαθρεμπορίου προϊόντων 
Ε.Φ.Κ. και ειδικότερα τσιγάρων που διακινούνται συνήθως κρυμμένα σε 
εμπορευματοκιβώτια. Με κάθε εμπορευματοκιβώτιο μπορεί να μεταφερθούν 10-12 
εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρα στα οποία αναλογούν δασμοί & φόροι ύψους τουλάχιστον 
δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Εντός των εμπορευματοκιβωτίων ενδέχεται να είναι 
κρυμμένα ναρκωτικά, όπλα, εκρηκτικά, οινοπνευματώδη, παραποιημένα προϊόντα, 
πολύτιμες ύλες και πολιτιστικά αγαθά (αρχαιότητες - έργα τέχνης, κ.α.), καθώς και έτερα 
αγαθά που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς, συνεπώς η χρήση ανιχνευτικών 
συστημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση των κρατικών εσόδων, την ασφάλεια 
των πολιτών, την προστασία της υγείας, της πολιτιστικής κληρονομίας και του νόμιμου 
εμπορίου. Επίσης, το έργο αποσκοπεί στην παροχή των σχετικών εργαλείων (laptops και 
tablets) στις κινητές ομάδες δίωξης, στις ομάδες δίωξης και εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς 
και στους ελεγκτές των Τελωνειακών Αρχών, προκειμένου να εκτελούν ευκολότερα και 
αποτελεσματικότερα τους ελέγχους δίωξης, τους ελέγχους κατά τον τελωνισμό και τους εκ 
των υστέρων ελέγχους. Ειδικότερα, καθίσταται ευχερής η άμεση πρόσβαση στα  
πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. σε πραγματικό χρόνο κατά  
την πραγματοποίηση των ελέγχων, καθώς επίσης καθίσταται ευχερής η καταχώρηση των 
αποτελεσμάτων των διενεργούμενων ελέγχων σε πραγματικό χρόνο.  

 

 

Δείκτες εκροής 

NΕΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: «Δημιουργία ή αναβάθμιση υπηρεσιών μέσω συστημάτων ΤΠΕ 
για την υποστήριξη λειτουργιών των δημόσιων φορέων» (τιμή: 1). 
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

ΝΕΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

Δημιουργία ή αναβάθμιση 
υπηρεσιών μέσω 

συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη λειτουργιών 
των δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

Κατ’  αναλογία με 
τα ποσοστά 

κατανομής του 
προϋπολογισμού  

- - 1 - - 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 
47.332.636,44 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

 

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 47.332.636,44 8.754.048,92 5.823.627,31 29.928.076,01 1.556.274,96 1.270.609,25 

Δημόσια Δαπάνη (β) 47.332.636,44 8.754.048,92 5.823.627,31 29.928.076,01 1.556.274,96 1.270.609,25 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 37.018.043,86 7.003.239,13 4.658.901,83 23.942.460,80 778.137,48 635.304,62 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 10.314.592,58 1.750.809,79 1.164.725,47 5.985.615,21 778.137,48 635.304,62 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης δράσης, είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Στην 
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αποκλειστική αρμοδιότητα της Τελωνειακής Υπηρεσίας εμπίπτει η εφαρμογή των 
διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001), της Εθνικής και Κοινοτικής 
Νομοθεσίας για την παρακολούθηση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους 
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και των προδρόμων ουσιών, καθώς και η βεβαίωση και η είσπραξη 
δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων επιβαλλόμενων σύμφωνα με την ανωτέρω 
Νομοθεσία. 

 

Η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι επίσης αρμόδια, δια των οργάνων της στα σημεία εισόδου-
εξόδου της χώρας, σε τελωνειακούς περιβόλους και στο εν γένει τελωνειακό έδαφος, για 
την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, να ελέγχει 
πρόσωπα, αποσκευές, εμπορεύματα και μεταφορικά μέσα, για τον εντοπισμό αφ’ ενός 
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων ή τοξικών ουσιών, όπλων, εκρηκτικών, 
πυρηνικών υλικών, κεφαλαίων προερχόμενων από οικονομικές εγκληματικές 
δραστηριότητες, πολιτιστικών αγαθών, πειρατικών προϊόντων, προϊόντων παραποίησης ή 
απομίμησης, ασέμνων ειδών, και αφ’ ετέρου παρατυπιών που αφορούν μεταφορές, αλιεία, 
λαθρομετανάστευση, προστασία περιβάλλοντος, διακίνηση ειδών πνευματικής ιδιοκτησίας, 
άγριας πανίδας και χλωρίδας, προδρόμων ουσιών, καθώς και παρατυπιών που 
διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους, που της έχουν ανατεθεί, με Ειδικές Κοινοτικές - 
Εθνικές Διατάξεις, Διεθνείς Συνθήκες και συμφωνίες για την προστασία των εθνικών 
συμφερόντων και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 

Επιπρόσθετα, η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ρευστών 
διαθεσίμων που κομίζονται από πρόσωπα τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από την 
Κοινότητα στα πλαίσια της εφαρμογής κοινοτικών ρυθμίσεων (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). 

Επίσης, στην αποκλειστική αρμοδιότητά της, ανήκει η εποπτεία, ο έλεγχος και η φύλαξη των 
χώρων που έχουν αναγνωρισθεί ως τελωνειακοί περίβολοι και αποθήκες προσωρινής 
εναπόθεσης ή έχουν εγκριθεί ως Ελεύθερες Ζώνες, η τέλεση ανακριτικών πράξεων προς 
διαπίστωση των αδικημάτων λαθρεμπορίας, δασμοφοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης 
τελωνειακής παράβασης, έχοντας τα καθήκοντα και δικαιώματα των ειδικών 
προανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
(Κ.Π.Δ.) και πρωταρχικό μέλημά της είναι η εξυπηρέτηση των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) και του εξαγωγικού της εμπορίου, όπου μέσω των οργάνων της συνεργάζεται 
με τους οικονομικούς παράγοντες της χώρας και τους Διεθνείς Φορείς Εμπορίου και 
Διακίνησης Εμπορευμάτων. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Το προτεινόμενο έργο έχει υψηλού βαθμού ωριμότητα. Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές σε 
αρκετά αναλυμένο επίπεδο για όλα τα μέσα δίωξης (εκτός των Χ/RΑΥS ελέγχου 
εμπορευματικών συρμών, για τα οποία γίνεται άμεση διερεύνηση, ώστε να αρχίσει η 
συγγραφή τους) και είναι προσδιορισμένη η υπηρεσία τοποθέτησής τους. Είναι προς 
απόφαση σε πόσα και ποια υποέργα θα υλοποιηθούν Διεθνείς Ανοικτοί Διαγωνισμοί. 

 

Χρονοδιάγραμμα: 1/1/2019 – 30/6/2020 (αφορά στην υλοποίηση των συμβάσεων και όχι 
την ενταξιακή και διαγωνιστική διαδικασία). 
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Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  23/3/2017  

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  23/3/2017 

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 Γ τρίμηνο 2017 * 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  1/8/2017 

 

 

3.8 Δράση 01-2b-1.2-08: Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης 
κυκλοφορίας εντύπων -Ανάκληση 

Ανάκληση Δελτίου με την ΑΠ 2123/510Α1/4.5.2108 απόφαση της ΕΠΠΑ (27η Γραπτή) , λόγω 
απόσυρσης της πρότασης από τον φορέα πολιτικής 

 

3.9 Δράση 01-2b-1.2-09: Ανάπτυξη καινοτόμων Συστημάτων Εποπτείας και 
Διαχείρισης Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 
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Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.02.1 – Έχει εκπληρωθεί 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ  

 

Περιγραφή δράσης 

Η προτεινόμενη Δράση στοχεύει στην παράλληλη ανάπτυξη και λειτουργία δύο 
συστημάτων: (α) ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου 
Συστήματος Εποπτείας Φάσματος (εφ’ εξής ΣΕΦΕ), το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις 
υφιστάμενες, αλλά και αναμενόμενες απαιτήσεις στήριξης και προώθησης της ψηφιακής 
οικονομίας και επιχειρηματικότητας και (β) ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος (εφ’ εξής ΣΔΦ) ικανού να υποστηρίζει 
την ΕΕΤΤ στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των 
επιχειρήσεων, των δημοσίων φορέων καθώς και των πολιτών-καταναλωτών, οι οποίοι της 
υποβάλλουν αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της Δράσης υπαγορεύεται από σημαντικούς εθνικούς 
αναπτυξιακούς σκοπούς που αφορούν στην αξιοποίηση και επωφελή για το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, διαχείριση κρίσιμων παραμέτρων για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας. 

Ειδικότερα, η δυναμική του τηλεπικοινωνιακού κλάδου και των ασύρματων 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών που μέσω αυτών διατίθενται στην αγορά υπηρεσίες και 
εφαρμογές σε επιχειρήσεις και πολίτες είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εγχώρια 
οικονομία και τη δημιουργία προϋποθέσεων επίσπευσης της ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, 
την τελευταία οκταετία της οικονομικής δυσπραγίας: 

Α. Η συμβολή της εγχώριας τηλεπικοινωνιακής αγοράς κατά μέσο όρο κυμαίνεται στο 2,8% 
του ΑΕΠ και ανέρχεται σε 5 δισ. ευρώ για το 2016. Στην εγχώρια αγορά κινητής τηλεφωνίας 
αντιστοιχεί αξία κατά μέσο όρο περί του 43% αυτής της συμβολής. Κατ’ επέκταση, η 
εγχώρια αγορά κινητής τηλεφωνίας συμβάλλει με συνέπεια στο σχηματισμό του 1,22% του 
ΑΕΠ. 

Β. Οι επενδύσεις των εταιρειών το 2016 ανέρχονται στο 23% του κύκλου εργασιών, ήτοι σε 
ίδια ή και καλύτερα επίπεδα από προηγούμενα έτη. 
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Γ. Ο αριθμός εργαζομένων στον κλάδο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών το 2016 πλησιάζει 
τις 17 χιλιάδες, γεγονός με ευρύτερα πολλαπλασιαστικά οφέλη στους γειτονικούς 
υποστηρικτικούς κλάδους. 

Η άμεση σύνδεση του κλάδου και των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και 
αντίστοιχων υπηρεσιών (διαθεσιμότητα – αξιοπιστία – ταχύτητα - ποιότητα) που 
διατίθενται για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία είναι προφανής και αυξάνεται 
παρά την οικονομική δυσπραγία της τελευταίας 8-ετίας. Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος προϋποθέτει την διαθεσιμότητα σημαντικών υποδομών που θα στηρίξουν 
την επιχειρηματικότητα όπως είναι οι υποδομές ΤΠΕ/ευρυζωνικότητας με τον έλεγχο 
διαθεσιμότητας και ποιότητας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και την διαχείριση 
και χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, να αποτελούν καταλύτη (enabler) 
μετασχηματισμού και μεγέθυνσης για τους υπόλοιπους τομείς/κλάδους της ελληνικής 
οικονομίας. 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον Τομέα της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και η αυξανόμενη διείσδυση των κινητών 
υπηρεσιών απαιτούν εκτεταμένη χρήση φάσματος, το οποίο είναι και ο βασικός, σπάνιος, 
εθνικός πόρος για τη ταχεία και αποδοτική παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στην 
ασύρματη μετάδοση κάθε μορφής πληροφορίας. 

To φάσμα ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη δικτύων παροχής 
υπηρεσιών στο κοινό, αλλά και για κλειστά δίκτυα που καλύπτουν τις ανάγκες επικοινωνίας 
των επιχειρήσεων. Τα δίκτυα που αναπτύσσονται αφορούν σε διαφορετικές, κατά ITU 
(International Telecommunication Union), υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας, που ενδεικτικά 
είναι οι: Σταθερή Υπηρεσία, Κινητή Υπηρεσία, Δορυφορική Υπηρεσία και Υπηρεσία 
Ευρυεκπομπής. Χρήστες του φάσματος είναι πρωταρχικά οι επιχειρήσεις (όπως πάροχοι 
δικτύων κινητών και σταθερών επικοινωνιών, πάροχοι δορυφορικών επικοινωνιών, 
τηλεοπτικοί σταθμοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί, εταιρείες ραδιοταξί, εταιρείες υπηρεσιών 
φύλαξης, κλπ.) και ως πελάτες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων το σύνολο των 
επιχειρήσεων και πολιτών. 

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ραγδαία αύξηση της ζήτησης και χρήσης του φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σταθερών και κινητών. Η ζήτηση και η χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αναμένεται να 
αυξηθεί τα επόμενα χρόνια λόγω, κυρίως, της διαφαινόμενης επικράτησης των δικτύων 
παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών και της ανάγκης των χρηστών για αδιάλειπτη 
επικοινωνία, ψηφιακή ενημέρωση και κινητικότητα. 

Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι ήδη προχωρούν σε επενδύσεις αναβαθμίζοντας υφιστάμενες 
και εγκαθιστώντας νέες δικτυακές υποδομές, οι οποίες είναι σε θέση να ικανοποιήσουν 
όλες τις υφιστάμενες, αλλά και διαφαινόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και του 
σύγχρονου καταναλωτή σε οποιοδήποτε σημείο στην χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό 
εντατικοποιείται ο ανταγωνισμός προς όφελος των επιχειρήσεων και του καταναλωτή, ενώ 
προωθείται η ψηφιακή οικονομία και επιχειρηματικότητα και καλύπτεται η αδήριτη ανάγκη 
για ευρυζωνική πρόσβαση σε δίκτυα και υπηρεσίες από οποιαδήποτε σημείο της ελληνικής 
επικράτειας. 

Οι επιχειρήσεις στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν το φάσμα για 
την παροχή πρόσβασης σε (ευρυζωνικά) δίκτυα και υπηρεσίες απαιτούν την απουσία 
παρεμβολών στις συχνότητες που τους έχουν εκχωρηθεί, ώστε να προχωρήσουν σε 
αποδοτική (απρόσκοπτη και αδιάλειπτη) αξιοποίηση τους. 
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Επίσης, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ψηφιακή τηλεοπτική και ραδιοφωνική 
ευρυεκπομπή δημιουργεί σαφείς ανάγκες για αποτελεσματική εποπτεία του φάσματος για 
την τήρηση της νομιμότητας και την διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Ειδικότερα, η 
εγκατάσταση και λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος εποπτείας φάσματος, μεταξύ 
άλλων, εξασφαλίζει: 

• τον εντοπισμό εκπομπών που δεν έχουν αδειοδοτηθεί ή δεν πληρούν τα 
χαρακτηριστικά κάλυψης του εθνικού σχεδιασμού, 

• τον εντοπισμό εκπομπών που δεν πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής 
της αδείας τους, 

• τον εντοπισμό παρεμβολών από νόμιμους ή μη πομπούς.Δίνει σημαντική 
πληροφορία για: 

• τη δυναμική απόδοση και αξιοποίηση του φάσματος, 

• την απόδοση νέων δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων, 

• την ανάπτυξη νέων πιο αποδοτικών μοντέλων διαχείρισης φάσματος, 

• την κατανόηση φαινομένων διάδοσης και παρεμβολών την υλοποίηση της από 
κοινού χρήσης φάσματος. 

Μέσω των ανωτέρω διαδικασιών: 

• εξασφαλίζεται ότι ο θεωρητικός σχεδιασμός κατανομής συχνοτήτων είναι 
λειτουργικός, 

• οι παρεμβολές εντοπίζονται και τερματίζονται εγκαίρως σε τοπικό, περιφερειακό 
άλλα και σε διεθνές επίπεδο, 

• δημιουργείται επικαιροποιημένη βάση δεδομένων και ιστορικό αρχείο χρήσης 
συχνοτήτων, 

• ελέγχεται και διασφαλίζεται η ικανοποιητική ποιότητα λήψης σημάτων 
ευρυεκπομπής (τηλεόραση και ραδιόφωνο), 

• προσφέρονται χρήσιμα στοιχεία για την μελέτη εισαγωγής νέων υπηρεσιών και 
νέων χρήσεων του φάσματος σε επίπεδο ITU, 

• επιβάλλεται η εφαρμογή του νόμου, των κανονισμών και της χορήγησης 
δικαιώματος χρήσης συχνοτήτων, 

• υποβοηθούνται οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας κατά το σχεδιασμό πολιτικών και 
την ανάληψη πρωτοβουλιών σε σειρά τομέων της εθνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και του 
περιεχομένου / ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, που άμεσα ή/και έμμεσα αποβαίνουν 
προς όφελος του καταναλωτή. 

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος διαχείρισης φάσματος, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζει: 

• την αποτελεσματική ανταπόκριση της ΕΕΤΤ στις απαιτήσεις που έχουν προκύψει, για 
την αξιοποίηση νέων ζωνών ραδιοσυχνοτήτων (όπως τα αναμενόμενα δίκτυα 5G), 

• τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών βέλτιστης χρήσης του φάσματος, 

• την εξάλειψη των περιορισμών του υφιστάμενου συστήματος το οποίο δεν 
επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή και εξυπηρέτηση αιτημάτων μέσω Διαδικτύου, 
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• την ταχύτερη αδειοδότηση και συνεπακόλουθη ανάπτυξη σύγχρονων ευρυζωνικών 
υποδομών ασύρματων επικοινωνιών γεγονός που θα ενισχύσει αποφασιστικά την 
επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δίκτυα 
νέας γενιάς (NGN), 

• τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της ΕΕΤΤ, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου 
δυναμικού όσο και του τεχνολογικού εξοπλισμού (ιδίως την κεφαλαιοποίηση 
συνεργειών που προκύπτουν από την αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του 
Συστήματος Εποπτείας και του Συστήματος Διαχείρισης). 

Συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο της Δράσης υλοποιείται σε δύο Πράξεις και 
περιλαμβάνουν μέρος ή το σύνολο συγκεκριμένων ενεργειών υλοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού, εγκατάστασης 
εξοπλισμού και λογισμικού διαχείρισης εξοπλισμού. Ενδεικτικά:  

 

 

Πράξη 1: Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ): 

• Σταθεροί και Κινητοί Σταθμοί Εποπτείας. 

• Μεταφερόμενα Συστήματα Ραδιογωνιομέτρησης. 

• Φορητοί Δέκτες Εποπτείας. 

• Φορητοί Φασματικοί Αναλυτές. 

• Τηλεκατευθυνόμενα Πτητικά Μέσα (drone) με Εξοπλισμό Εποπτείας. 

• Σταθερός Σταθμός Ραδιογωνιομέτρησης εκπομπών HF. 

• Σύστημα μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσίας Ψηφιακής Επίγειας Τηλεόρασης (DTV) και 
Υπηρεσίας Ψηφιακού Ραδιοφώνου. 

• Ασύρματο Δίκτυο Επικοινωνίας Φωνής για την κάλυψη αναγκών Εποπτείας 
Φάσματος. 

• Ασύρματο Δίκτυο Δεδομένων για την ασφαλή διασύνδεση των Σταθμών Εποπτείας. 

 

Πράξη 2: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος 
Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων   
(ΣΔΦ) 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Δράσης, μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν: 

• την αποδοτική χρήση του φάσματος για τη ανάπτυξη του τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ευρύτερα της οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους της εθνικής 
οικονομίας που βασίζονται σε σύγχρονες δικτυακές υποδομές, 

• την αποφασιστική ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δίκτυα νέας γενιάς (NGN όπως το 5G) δημιουργώντας 
σύγχρονες δικτυακές πλατφόρμες τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν εταιρείες 
ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται και στους εννέα (9) 
στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, ψηφιοποιώντας περαιτέρω τους 
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κλάδους μεταποίησης και υπηρεσιών, ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομική 
ικανότητα, την εξωστρέφεια και την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού στους 
ανωτέρω τομείς, 

• την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της ΕΕΤΤ τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου 
δυναμικού, όσο και του τεχνολογικού εξοπλισμού για την αποτελεσματικότερη και 
ταχύτερη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων και 
καταναλωτών,την παροχή μιας μετρητικής πλατφόρμας για την διενέργεια 
ερευνητικών προγραμμάτων από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. 

 

Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες όλης της χώρας που θα 
απολαμβάνουν μέσω των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών νέες και υψηλότερης ποιότητας, 
αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

 

 

Δείκτες εκροής 

Για την Πράξη 1 (ΣΕΦΕ):  

• 08203 - Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (Αριθμός, τιμή: 1).  
(Πρόσθετος Δείκτης) 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία Περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

- 

Σύστημα 
Εποπτείας 
Φάσματος 

Ραδιοσυχνοτήτων 

Αριθμός 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες   

0,19 
  

Περιφέρειες Μετάβασης   0,12   

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες   

0,63 
  

Νότιο Αιγαίο   0,03   

Στερεά Ελλάδα   0,03   

• 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) (Πρόσθετος Δείκτης). 

Τιμή - Στόχος 2023: 26 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 16 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 5 
o Μετάβαση: 3 
o Νότιο Αιγαίο: 1 
o Στερεά Ελλάδα: 1 
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Για την Πράξη 2 (ΣΔΦ): 

• 08201 - Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες, Επιχειρήσεις και για το Δημόσιο 
που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (Αριθμός, τιμή: 1) (Πρόσθετος Δείκτης).                                                                              

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Κατηγορία Περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

- 

Δημιουργούμενες 
Υπηρεσίες για 

Πολίτες, 
Επιχειρήσεις και 
για το Δημόσιο 

που είναι Πλήρως 
Διαθέσιμες 

Ηλεκτρονικά 

Αριθμός 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες   

0,19 
  

Περιφέρειες Μετάβασης   0,12   

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες   

0,63 
  

Νότιο Αιγαίο   0,03   

Στερεά Ελλάδα   0,03   

• 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) (Πρόσθετος Δείκτης). 

Τιμή - Στόχος 2023: 2,20 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 1,39 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 0,41 
o Μετάβαση: 0,27 
o Νότιο Αιγαίο: 0,07 
o Στερεά Ελλάδα: 0,06 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο 
ποσό των 32,5 εκ. € (30 εκ. € για την Πράξη 1 και 2,5 εκ. € για την Πράξη 2, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

 

Προϋπολογισμός  

Για την Πράξη 1 (ΣΕΦΕ):  

  Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α)  30.000.000,00 5.548.422,55 3.691.085,73 18.968.778,16 986.385,97 805.327,58 

Δημόσια Δαπάνη (β) 30.000.000,00 5.548.422,55 3.691.085,73 18.968.778,16 986.385,97 805.327,58 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 23.462.485,91 4.438.738,04 2.952.868,58 15.175.022,52 493.192,99 402.663,79 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 6.537.514,09 1.109.684,52 738.217,15 3.793.755,64 493.192,99 402.663,79 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 
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εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Για την Πράξη 2 (ΣΔΦ): 

  Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α)  2.500.000,00 462.368,55 307.590,48 1.580.731,51 82.198,83 67.110,63 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.500.000,00 462.368,55 307.590,48 1.580.731,51 82.198,83 67.110,63 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 1.955.207,16 369.894,84 246.072,38 1.264.585,21 41.099,42 33.555,32 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 544.792,84 92.473,71 61.518,10 316.146,31 41.099,42 33.555,32 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την υλοποίηση των δύο Πράξεων της 
συγκεκριμένης Δράσης, είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα της Δράσης, αναφέρονται τα εξής: 

Η Δράση έχει την ωριμότητα σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου να ξεκινήσει άμεσα και να 
συμβάλλει στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα των 
επικοινωνιών και στην υλοποίηση μνημονιακών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί με το 
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Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/2015) σχετικά με την προώθηση αποτελεσματικού και 
ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος (εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ) και τον περιορισμό 
της σπατάλης. 

Η ΕΕΤΤ με την εγκατάσταση, θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία και χρήση των υφιστάμενων 
συστημάτων εποπτείας και διαχείρισης φάσματος, έχει αποκτήσει μια μεγάλη εμπειρία στα 
αντίστοιχα συστήματα. Παράλληλα, τα στελέχη της ΕΕΤΤ συμμετέχουν ανελλιπώς στα 
παγκόσμια fora αναφορικά με την εποπτεία και διαχείριση φάσματος και 
παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, ενσωματώνουν στις καθημερινές διαδικασίες όλα τα 
απαιτούμενα νέα στοιχεία. Επιπρόσθετα, η ΕΕΤΤ ενημερώνεται διαρκώς, για τις αλλαγές 
στη τεχνολογία του υλικού και του λογισμικού εποπτείας και διαχείρισης φάσματος και 
είναι σε θέση να εκτιμήσει σε υψηλό επίπεδο της ανάγκες τις χώρας. 

 

Η Πράξη 1 (ΣΕΦΕ) θα υλοποιηθεί χρονικά με βάση την χρονική διαδοχή, ιδίως, των 
κατωτέρω φάσεων –ενεργειών υλοποίησης: 

1. Προμήθεια εξοπλισμού. Το εύρος του αναπτυσσόμενου δικτύου εποπτείας 
φάσματος με τις επιμέρους λεπτομέρειες για τις ακριβείς θέσεις εγκατάστασης και το είδος 
των χρησιμοποιούμενων σταθμών θα περιγραφεί στο σχετικό Τεύχος Προκήρυξης. Ο 
εξοπλισμός που θα αποκτηθεί θα μπορεί να καλύπτει το χρησιμοποιούμενο εύρος 
συχνοτήτων, τις υπάρχουσες και αναμενόμενες τεχνολογίες επικοινωνιών, θα διαθέτει 
δυνατότητες καταγραφής φάσματος και εύρεσης κατεύθυνσης, ενώ είτε μέσω μόνιμων 
εγκαταστάσεων, μετακινούμενων ή κινητών μονάδων θα μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος 
της Ελληνικής Επικράτειας καλύπτοντας και ιδιαίτερες ανάγκες εποπτείας σε γεωγραφικές 
περιοχές εθνικής ή στρατηγικής σημασίας. 

2. Εγκατάσταση εξοπλισμού. Μέρος του εξοπλισμού θα απαιτήσει μόνιμη ή 
προσωρινή εγκατάσταση. Για το σκοπό αυτό θα γίνουν οι σχετικές μελέτες και 
αδειοδοτήσεις πολιτικού και μηχανολόγου μηχανικού και δέσμευση κατάλληλου προς το 
σκοπό αυτό χώρου, ώστε ακολούθως να είναι δυνατό να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός 
(πυλώνες, κεραίες, δέκτες, τροφοδοσία, δίκτυο, κοκ), είτε μόνιμα (σε επιλεγμένες από τη 
μελέτη θέσεις ή οχήματα), είτε σε προσωρινή βάση ανάλογα τις τοπικές ανάγκες για 
εποπτεία. 

3. Λογισμικό διαχείρισης εξοπλισμού. Η διαχείριση των Σταθερών Σταθμών Εποπτείας 
θα γίνεται από τα Κέντρα Ελέγχου που θα εγκατασταθούν στα Κεντρικά Γραφεία, καθώς και 
στα Περιφερειακά Γραφεία της ΕΕΤΤ. Για το λόγο αυτό κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης 
εξοπλισμού θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε αντίστοιχους σταθμούς εργασίας. 
Μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού, θα είναι δυνατή και η απομακρυσμένη και ασφαλής 
πρόσβαση και διαχείριση και των Κινητών Σταθμών Εποπτείας. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η πιστοποίηση του εργαστηρίου και του 
εντεταλμένου προσωπικού της ΕΕΤΤ για επισκευές πρώτου βαθμού. 

Η Πράξη 2 (ΣΔΦ) περιλαμβάνει την προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία του συνόλου του απαραίτητου λογισμικού και εξοπλισμού, καθώς και την 
υλοποίηση των απαραίτητων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με δυνατότητα 
ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: 

- Την προμήθεια/ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού για τις Λειτουργικές Ενότητες: 
Διαχείρισης Αιτήσεων για Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, Ηλεκτρονικής Υποβολής 
Αιτήσεων για Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, Διαχείρισης Κατανομής Ζωνών 
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Ραδιοσυχνοτήτων και Διαυλοποιήσεων, Διαχείρισης Θέσεων Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας, 
Διαχείρισης Τεχνικού Εξοπλισμού Αναφοράς, Παραγωγής Αναφορών και Τυποποιημένων 
Εντύπων, Διαχείρισης Τελών Ραδιοσυχνοτήτων. 

- Την προμήθεια Εργαλείων Λογισμικού, για τη διενέργεια των τεχνικών μελετών 
ραδιοκάλυψης/παρεμβολών που απαιτούνται από τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (εφεξής ITU) και την κείμενη εθνική νομοθεσία για τη διασφάλιση της 
αποδοτικής χρήσης του φάσματος και την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών, των 
αδειοδοτημένων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν 
ραδιοσυχνότητες. 

- Την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού, 
μετάπτωσης δεδομένων από την υφιστάμενη σχετική υλικοτεχνική υποδομή στο ΣΔΦ και 
υποστήριξης δοκιμαστικής λειτουργίας του ΣΔΦ. 

- Την προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού (Hardware και System Software) και ενεργού 
δικτυακού εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΔΦ. 

 

Η διάρκεια για την πραγματοποίηση της Πράξης 1 (ΣΕΦΕ) εκτιμάται ότι θα είναι 36 μήνες 
μετά την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων. Η διάρκεια για την πραγματοποίηση της 
Πράξης 2 (ΣΔΦ) εκτιμάται ότι θα είναι 18 μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  23/3/2017  

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  23/3/2017 

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 Α τρίμηνο 2018  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της τροποποίησης της Πρόσκλησης B τρίμηνο 2018 * 

* Εκτίμηση 

 

3.10 Δράση 01-2b-1.2-10: Ανάπτυξη Yποδομής και Συστοιχίας 
Μικροδορυφόρων για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και της 
επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση  

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.02.1 – Έχει εκπληρωθεί 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στόχος του έργου είναι: α) η κατασκευή, εκτόξευση και λειτουργία συστοιχίας έντεκα (11) 
μικροδορυφόρων για την παρατήρηση της Γης (με έμφαση στην πολυφασματική και 
υπερφασματική παρατήρηση) και την παραγωγή ποιοτικών και υψηλής ανάλυσης 
‘ανοικτών’ διαστημικών δεδομένων, β) η δημιουργία εθνικών υποδομών συναρμολόγησης, 
ολοκλήρωσης, δοκιμής και επικύρωσης μικροδορυφόρων, ελέγχου και διαχείρισης 
μικροδορυφόρων και επιτήρησης δορυφορικού φάσματος και γ) η ανάπτυξη υπηρεσιών 
(βασισμένων στα δεδομένα τα οποία θα παράγουν οι μικροδορυφόροι) για το δημόσιο 
τομέα, όπως υπηρεσίες για τη γεωργία και τη δασοκομία, υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων, 
υπηρεσίες για τη ναυτιλία, την ασφάλεια, τη διαχείριση φυσικών πόρων και το περιβάλλον. 

Οι μικροδορυφόροι οι οποίοι θα αναπτυχθούν θα δημιουργήσουν μια δομή παραγωγής 
μεγάλου όγκου/υψηλής ευκρίνειας διαστημικών δεδομένων που θα ενισχύουν τη ζήτηση 
σταθερών/επίγειων ευρυζωνικών συνδέσεων με ταχύτητες άνω των 100 Μbps για την 
μετάδοσή τους. Επιπλέον, τα δεδομένα τα οποία θα παράγονται από τους 
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μικροδορυφόρους θα δημιουργήσουν κίνητρα για την αύξηση της ζήτησης (άρα και του 
ποσοστού της προσφερόμενης κάλυψης) ευρυζωνικών συνδέσεων επόμενης γενιάς σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της στοχευμένης παροχής 
προηγμένων υπηρεσιών για τον πρωτογενή τομέα που έχει σημαντική συμβολή στην 
σύνθεση του ακαθάριστου προϊόντος των περιφερειών αυτών (π.χ. προσδιορισμός 
αναγκών άρδευσης αγρών με ανάλυση ≤10m). Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει το 
πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη εθνικής τεχνογνωσίας στον τομέα της υλοποίησης 
διαστημικών συστημάτων (upstream διαστημικής τεχνολογίας) και παραγωγή μεγάλης 
αξίας διαστημικών δεδομένων, τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλες ευκαιρίες 
ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. 

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης υπαγορεύεται από σημαντικούς εθνικούς 
αναπτυξιακούς σκοπούς που αφορούν την αξιοποίηση και επωφελή για την δημόσια 
διοίκηση και το επιχειρηματικό περιβάλλον, διαχείριση κρίσιμων παραμέτρων και 
υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών, δικτύων και υποδομών στο πλαίσιο 
της ψηφιακής οικονομίας. Η αναγκαιότητα για την υλοποίηση της σχετικής δράσης 
τεκμηριώνεται από: 

• το μεγάλο εύρος εφαρμογών τις οποίες μπορεί να υποστηρίξει η τεχνολογία των 
μικροδορυφόρων με εύλογο κόστος κατασκευής και λειτουργίας (τόσο σε 
ανεξάρτητη βάση, όσο και σε μορφή συστοιχιών/αστερισμών), 

• τη δυνατότητα της νέας υποδομής να δρα συμπληρωματικά των επίγειων 
υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων, 

• την ανάγκη ανάπτυξης «upstream» δορυφορικής/διαστημικής τεχνολογίας και 
ενίσχυσης της εθνικής αυτονομίας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής και των 
πρόσφατων σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών γύρω από το διάστημα, 

• την ανάγκη συλλογής και επεξεργασίας Διαστημικών δεδομένων και ανάπτυξης 
σχετικών εφαρμογών/υπηρεσιών για τις δημόσιες υπηρεσίες, προς όφελος των 
πολιτών, άλλων φορέων του δημοσίου και επιχειρήσεων,  

• την στρατηγική ενίσχυσης της Ψηφιακής Οικονομίας (ηλεκτρονικές επικοινωνίες και 
ΤΠΕ) ώστε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας, ενισχύοντας την καινοτομία 
και την εξωστρέφεια της εγχώριας ψηφιακής παραγωγής. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση έχει σκοπό: 
• να αναπτύξει την εθνική δραστηριότητα υλοποίησης ολοκληρωμένων διαστημικών 

συστημάτων η οποία έως σήμερα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, 
• να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ διάσπαρτων επιστημονικών ομάδων που 

δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα ακολουθώντας μια καθετοποιημένη 
προσέγγιση, 

• να αναπτύξει εθνικό σύστημα μικροδορυφόρων για εξυπηρέτηση εφαρμογών 
εθνικής εμβελείας και σημασίας, 

• να αναπτύξει ισχυρότερη αλυσίδα αξίας και συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών 
φορέων σε upstream τεχνολογίες και να δημιουργήσει νέες βελτιωμένες και 
ανταγωνιστικές δυνατότητες για τεχνολογίες downstream, 

• να θέσει τη βάση για δημιουργία κρίσιμης μάζας σχετικών επιστημόνων στον τομέα 
της κατασκευής και της επιχειρησιακής χρήσης των Διαστημικών συστημάτων  

• να αποτελέσει τη βάση για ένα Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα. 
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Σύνδεση της πρότασης με το Εθνικό Σχέδιο NGΑ 2014-2020, με την Εθνική Ψηφιακή 
Στρατηγική 2016-2020, το ΕΠΑνΕΚ και αναγκαιότητα υλοποίησης:  

Στο Εθνικό Σχέδιο NGA (κεφάλαιο 1.3) η καθολική διαθεσιμότητα υπηρεσιών βασικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης επιτεύχθηκε το 2013 ως αποτέλεσμα της συνδυαστικής 
διαθεσιμότητας υπηρεσιών σταθερής, κινητής και δορυφορικής ευρυζωνικότητας 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-968_el.htm 

Πώς επιτεύχθηκε 100% αθροιστική κάλυψη; 

ΣΤΑΘΕΡΗ (ADSL, VDSL, καλωδιακή, οπτικών ινών, χαλκού) 96.1% 

ΚΙΝΗΤΗ (2G, 3G, 4G) 99.4% 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 100% 

Τα δορυφορικά συστήματα καταγράφουν μακρά ιστορία συμβολής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επωφελούνται δραματικών εξελίξεων σε όλο σχεδόν το 
φάσμα των τεχνολογιών που συνδέονται τόσο με την επίγεια όσο και την διαστημική 
συνιστώσα τους, καθώς και τις διαδικασίες και το κόστος τοποθέτησης τους σε τροχιά. Στην 
πραγματικότητα τα δορυφορικά συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν και να επιδράσουν 
συμπληρωματικά και συνδυαστικά με τα (κινητά και σταθερά) επίγεια συστήματα ενώ 
ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα να παρέχουν γρήγορα και οικονομικά υπηρεσίες σε 
γεωμορφολογικά απαιτητικές θέσεις (γεωγραφικά απομακρυσμένες ή/και απομονωμένες 
και γενικά δυσπρόσιτες περιοχές), πλοία, αεροσκάφη, αλλά και σε περιοχές με εποχιακά 
μεταβαλλόμενη ή σχετικά μικρή ζήτηση λόγω αντίστοιχων μεταβολών στην πληθυσμιακή 
πυκνότητα των περιοχών αυτών. Επομένως, τα δορυφορικά συστήματα δύναται να 
κομίσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, και η αυξανόμενη σημασία τους υποδηλώνεται από 
την στρατηγική επιλογή αύξησης επενδύσεων υφιστάμενων διεθνών ‘παικτών’ σε όλο το 
φάσμα των σχετικών τεχνολογιών, την είσοδο νέων ‘παικτών’ που θέλουν να εστιάσουν σε 
συγκεκριμένους τομείς δορυφορικής τεχνολογίας ή/και εφαρμογών/υπηρεσιών. Η χώρα 
μας ανήκει στη δεύτερη αυτή κατηγορία και ήδη καταγράφονται εξαγγελίες και 
αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την υλοποίηση τους. 

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ «The Space Economy at a Glance-2014», ο κλάδος του 
διαστήματος γνωρίζει ανάπτυξη εν συγκρίσει με άλλους τομείς της οικονομίας. Αυτό κυρίως 
οφείλεται στο ότι αποτελεί ένα βασικό στρατηγικό τομέα εθνικών επενδύσεων. Το 2009 τα 
έσοδα από τις επενδύσεις στη διαστημική τεχνολογία ανήλθαν στα 150-165 δις δολάρια 
ενώ το 2013 στα 256 δις δολάρια παρότι οι επενδύσεις για το διάστημα σε εθνικό επίπεδο 
είναι σχετικά μικρές. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να επισημανθεί η ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας που δίνει τη δυνατότητα σμίκρυνσης του εξοπλισμού και την τοποθέτηση 
αυτού σε μικρού μεγέθους δορυφόρους, της ανάπτυξης της βιομηχανίας εκτόξευσης αυτών 
στο διάστημα και της συνεπακόλουθης μείωσης του συνολικού κόστους πρόσβασης στο 
διάστημα. Η σπουδαιότητα, κρισιμότητα και η προσιτότητα ανάπτυξης και αξιοποίησης 
δορυφορικών συστημάτων αναμένεται να εντείνουν τον ήδη παρατηρούμενο ‘συνωστισμό’ 
διαστημικών οχημάτων σε τροχιά αλλά και να αυξήσουν ήδη παρατηρούμενα προβλήματα 
λόγω παρεμβολών από και προς τις χρησιμοποιούμενες συχνότητες. 

Στην πλευρά της «ζήτησης» ο συνδυασμός (σταθερών και κινητών) επίγειων καθώς και 
δορυφορικών συστημάτων αναμένεται να επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στην 
οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι υπηρεσίες/εφαρμογές θα (πρέπει να) 
παρέχονται ανεμπόδιστα από οποιαδήποτε διαθέσιμη δικτυακή υποδομή που είναι 
χρονικά και χωροταξικά κατάλληλη για τον τελικό χρήστη, και επομένως οι ευρυζωνικές 
απαιτήσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται ‘οριζόντια’ από τις υποδομές αυτές καθορίζοντας 
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παράλληλα εναλλακτικές οδεύσεις σε περιπτώσεις κρίσιμων αναγκών. Επομένως, ένα 
αυξανόμενο πλήθος σημαντικών υπηρεσιών και εφαρμογών που δεν προσδιορίζονται 
στενά αλλά άπτονται γενικότερα του χώρου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εν μέρει ή εν’ 
όλο, θα παρέχεται μέσω ή/και θα εξυπηρετείται από δορυφορικά συστήματα με 
συνεπακόλουθη την κατακόρυφη αύξηση του μεριδίου της παγκόσμιας οικονομικής 
δραστηριότητας που (θα) εξυπηρετείται από δορυφορικά συστήματα. Συγκεκριμένα, 
επιπρόσθετα της παροχής δικτύων ευρυζωνικών επικοινωνιών, υπηρεσίες στον χώρο της 
ναυτιλίας/ναυσιπλοΐας, τουρισμού, γεωργίας, μετεωρολογίας, ιατρικής, εκπαίδευσης, 
εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας ήδη παρέχονται μέσω δορυφορικών συστημάτων.  

Είναι αυτονόητο ότι, η ‘μετανάστευση’ οικονομικής δραστηριότητας προς τα δορυφορικά 
δίκτυα θα επιφέρει κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων διασφάλισης της αξιοπιστίας, και 
διαθεσιμότητας της όδευσης αυτής. Για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των 
δορυφορικών συστημάτων και να αποφευχθεί ο υφιστάμενος, διαρκώς αυξανόμενος 
κίνδυνος εμφάνισης παρεμβολών, είτε μεταξύ δορυφόρων είτε από επίγειους σταθμούς, 
απαιτούνται Συστήματα Εποπτείας Φάσματος για Εκπομπές προς και από Δορυφόρους 
ώστε να εγγυώνται αφενός ο κατά το δυνατόν άμεσος εντοπισμός και διακοπή των πηγών 
που παρεμβάλλουν και αφετέρου η ταχεία αποκατάσταση της παροχής των υπηρεσιών που 
επηρεάζονται με αυτονόητα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. 

Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων καθώς και οι γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις αποτελούν 
σπάνιο εθνικό πόρο, η αξιοποίησή των οποίων αποφέρει πολύπλευρα οφέλη, ιδίως 
δημόσια έσοδα μέσω της εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων σύμφωνα με τη 
κείμενη νομοθεσία ιδίως τον N.4463/17 αλλά και το άρθρο 31 του Ν.4070/2012 καθώς και 
απορρέουσα οικονομική και επιστημονική ανάπτυξη. 

Η διαστημική πολιτική της χώρας περιλαμβάνει την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας και 
παραγωγής και τη δημιουργία μακροπρόθεσμα νέων δυνατοτήτων στους τομείς των 
επικοινωνιών (αλλά και της εθνικής άμυνας και ασφάλειας). Το διάστημα είναι ο πιο 
δυναμικός τομέας παγκοσμίως και οι τεχνολογίες που προκύπτουν από την ανάπτυξή του 
δεν είναι επωφελείς μόνο για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, αλλά και συγκριτικό 
πλεονέκτημα στην άμυνα. Στόχος είναι μέσα στην επόμενη δεκαετία η χώρα μας να 
καταστεί σημαντικός κόμβος ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και παραγωγής μερών 
δορυφορικών συστημάτων, ήτοι να μπούμε ως οικονομία στην αλυσίδα αξίας αυτού του 
τόσο σημαντικού διεθνώς παραγωγικού τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας, σε συνεργασία με τα 
πανεπιστήμια θα αναπτύξει τις τεχνολογίες και τα εξαρτήματα με τα οποία θα 
ολοκληρωθούν οι μικροδορυφόροι με την υψηλότερη δυνατή συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ώστε η τεχνογνωσία και η δυναμική που θα 
δημιουργηθεί να αποτελέσει το υπόστρωμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνατοτήτων μας στον συγκεκριμένο τομέα. Ο νόμος για την ίδρυση του ελληνικού 
διαστημικού οργανισμού και τη ρύθμιση των διαστημικών δραστηριοτήτων που βρίσκεται 
στη Βουλή, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών μνημονίων συνεργασίας που έχουν 
ήδη υπογραφεί και του έργου για την κατασκευή μικροδορυφόρων από τέσσερα 
πανεπιστήμια, καθώς και τη δημιουργία κέντρου ελέγχου, πιστοποίησης και 
συναρμολόγησης μικροδορυφόρων στην ΕΑΒ. Έτσι θα δοθεί ιδιαίτερη δυναμική σε αυτόν 
τον εξωστρεφή και παραγωγικό τομέα της οικονομίας και θα δημιουργηθούν νέες και 
υψηλής αξίας θέσεις εργασίας σε συνάφεια με τους στόχους του ΕΠΑνΕΚ.  

Επιπλέον, πέραν των σημαντικών ωφελειών που θα υπάρξουν για τις υφιστάμενες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό - μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις -  
θα δημιουργηθεί ένα νέο ανταγωνιστικό οικοσύστημα που θα αξιοποιήσει στο έπακρο τη 
χρηματοδότηση και τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος που 
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σήμερα υπο-αξιοποιούνται από τη χώρα και την ελληνική επιχειρηματικότητα. Στις έμμεσες 
επιπτώσεις περιλαμβάνεται η προσέλκυση και εγκατάσταση στην Ελλάδα μεγάλων 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δορυφόρων. 

Συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα: 

• Υποέργο 1: Ανάπτυξη μικροδορυφόρων (Πανεπιστήμιο Πατρών)  

• Υποέργο 2: Ανάπτυξη μικροδορυφόρων (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)  

• Υποέργο 3: Ανάπτυξη μικροδορυφόρων (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)  

• Υποέργο 4: Ανάπτυξη μικροδορυφόρων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 
Τα Υποέργα 1-4 περιλαμβάνουν διακριτές ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στη 
συναρμολόγηση έντεκα (11) μικροδορυφόρων παρατήρησης της Γης (με έμφαση στην 
πολυφασματική και υπερφασματική παρατήρηση). Ο κάθε δικαιούχος (Πανεπιστήμιο) θα 
αναλάβει τη συναρμολόγηση ενός αριθμού μικροδορυφόρων, οι οποίοι θα παράγουν 
υψηλής ανάλυσης δεδομένα τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση 
υπηρεσιών για τομείς, όπως η γεωργία, η δασοκομία, η διαχείριση κινδύνων, η ναυτιλία, η 
ασφάλεια και το περιβάλλον. 
Υποέργο 5: Υλοποίηση υποδομών συναρμολόγησης, ολοκλήρωσης, δοκιμής και 
επικύρωσης (assembly, integration, testing and validation) μικροδορυφόρων και υποδομών 
διοίκησης και ελέγχου μικροδορυφόρων. Το Υποέργο περιλαμβάνει: α) ενέργειες οι οποίες 
αποσκοπούν: στην ανάπτυξη σύγχρονων υψηλών προδιαγραφών εθνικών υποδομών 
συναρμολόγησης, ολοκλήρωσης, δοκιμής και επικύρωσης  (assembly, integration, testing 
and validation) μικροδορυφόρων, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω 
ενίσχυση της δραστηριότητας ανάπτυξης υποσυστημάτων, ολοκληρωμένων συστημάτων 
μικροδορυφόρων και γενικότερα upstream διαστημικής τεχνολογίας τόσο από ερευνητικές 
ομάδες όσο και από τη βιομηχανία και της σχετικής επιχειρηματικότητας και β) ενέργειες οι 
οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία υποδομών διοίκησης και ελέγχου μικροδορυφόρων, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των υπηρεσιών και των δεδομένων που θα 
προσφέρει η συστοιχία, αλλά και μελλοντικές προσπάθειες. 
Υποέργο 6: Δημιουργία Υποδομής Επιτήρησης Δορυφορικών επικοινωνιακών Φασμάτων. 
Το Υποέργο 6 θα υλοποιηθεί από τον Δικαιούχο Ε.Ε.Τ.Τ. και ειδικότερα περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για Εκπομπές προς και από Δορυφόρους 
(ΣΕΦΔ), οι οποίοι αξιοποιούνται και για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων. 
Η βασική λειτουργικότητα του ΣΕΦΔ αφορά στη δυνατότητα συστηματικής καταγραφής 
κάθε δορυφορικής συχνότητας και δορυφορικής τροχιάς συστήματος που ενδιαφέρει την 
χώρα μας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου τυχόν αποκλίσεων από την ορθή 
τήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των δορυφόρων, σύμφωνα με τα καταχωρημένα 
δεδομένα, να παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των δορυφορικών 
εκπομπών που «φωτίζουν» την Ελληνική Επικράτεια και τέλος, να ελέγχονται αναφερόμενα 
προβλήματα παρεμβολών. Το ΣΕΔΦ θα υλοποιεί τεχνικές γεω-εντοπισμού, οι οποίες 
συνήθως περιλαμβάνουν την επίγεια λήψη των παρεμβαλλόμενων σημάτων μέσω δύο 
δορυφόρων, καθώς και την αντίστοιχη λήψη ενός σήματος από σταθμό αναφοράς, ώστε να 
επιτυγχάνεται ο έλεγχος των παρεμβολών και η επίλυσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, το 
ενδιαφέρον αρχικά επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται, στην κατάληψη τροχιών και 
ζωνών συχνοτήτων από γεω-σύγχρονους δορυφόρους (GSO), καθώς και στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά εκπομπής αυτών, στο πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων ή/και στο πλαίσιο 
τακτικής εποπτείας των GSO για αποτελεσματικότερη διαχείριση. 
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Υποέργο 7: Εκτόξευση συστοιχίας μικροδορυφόρων. Το Υποέργο 7 περιλαμβάνει ενέργειες 
οι οποίες αποσκοπούν στην εκτόξευση και τοποθέτηση σε τροχιά της συστοιχίας των 
μικροδορυφόρων. Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου  περιλαμβάνει συνοπτικά: α) την 
εκπόνηση έρευνας αγοράς των διαθέσιμων εναλλακτικών εκτόξευσης και την αξιολόγηση 
του, β) την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών λειτουργίας, καθώς και της διάρκειας 
πτήσης του συστήματος σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, γ) την 
εγγραφή και απόκτηση ειδικού κωδικού από τις σχετικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών 
(UNOOSA), την καταχώρηση και εκχώρηση των συχνοτήτων επικοινωνίας, σύμφωνα με τα 
κανονιστικά πλαίσια της ITU (coordination procedures) και το κόστος ασφάλισής τους, δ) 
την ασφαλή μεταφορά των μικροδορυφόρων στον τόπο εκτόξευσης και τις απαραίτητες 
δοκιμές αποδοχής από το φορέα/οργανισμό εκτόξευσης, ε) την εκτόξευση της συστοιχίας 
των μικροδορυφόρων και στ) την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη διαμόρφωση εθνικών 
υποδομών εκτόξευσης μικροδορυφόρων. 
Υποέργο 8: Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των παραγόμενων δεδομένων από τη 
συστοιχία των μικροδορυφόρων. Το Υποέργο 8 αποσκοπεί στην ανάπτυξη εφαρμογών 
αξιοποιώντας τα δεδομένα τα οποία θα συλλέγονται από τους μικροδορυφόρους. Έμφαση 
θα δοθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες θα βελτιώνουν τη λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης και των υπηρεσιών προς τους πολίτες σε τομείς όπως:  

1)  Η γεωργία (π.χ. υποστήριξη γεωργίας ακριβείας) 

2)  Η δασοκομία (π.χ. χαρτογράφηση δασικού αποθέματος) 

3)  Η διαχείριση κινδύνων (π.χ. έγκαιρος εντοπισμός πυρκαγιών)  

4)  Η ναυτιλία (π.χ. παρακολούθηση πλοίων) 

5)  Η ασφάλεια (π.χ. παρακολούθηση μεταναστευτικών ροών) 

6)  Η παρακολούθηση της αστικής ανάπτυξης 

7)  Η παρακολούθηση του περιβάλλοντος 

Οι εφαρμογές οι οποίες θα αναπτυχθούν θα αξιολογηθούν ως προς τη χρηστικότητα τους 
και τις βελτιώσεις στη δημόσια διοίκηση τις οποίες θα επιφέρουν. Το φυσικό αντικείμενο 
του Υποέργου 8 περιλαμβάνει συνοπτικά: α) την εκπόνηση έρευνας αγοράς διαθέσιμων 
εφαρμογών για υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και εντοπισμός των βασικών ανοικτών 
θεμάτων, β) την προδιαγραφή αριθμού εφαρμογών για τη δημόσια διοίκηση, οι οποίες θα 
αναπτυχθούν στο πλαίσιο του υποέργου και θα αξιοποιούν τα δεδομένα τα οποία θα 
συλλέγονται από τη συστοιχία των μικροδορυφόρων, γ) την ανάπτυξη των εφαρμογών 
καθώς και διεπαφών πρόσβασης στα δεδομένα τα οποία θα συλλέγονται από τους 
μικροδορυφόρους και δ) την εγκατάσταση, πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση των 
εφαρμογών.  

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου θα είναι:  

• Προώθηση της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, 

• Βελτίωση της Διαστημικής κάλυψης της επικράτειας, με τη χρήση των 
μικροδορυφόρων, 

• Παραγωγή μεγάλου όγκου ποιοτικών και υψηλής ανάλυσης ‘ανοικτών’ 
διαστημικών δεδομένων, 

• Δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την κατασκευή και πιστοποίηση 
διαστημικών συστημάτων, 
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• Δημιουργία νέων προϊόντων, θέσεων εργασίας και οικοσυστήματος στο χώρο της 
διαστημικής και τις τηλεπικοινωνίες, 

• Δημιουργία νέων εθνικών υποδομών επιτήρησης δορυφορικού φάσματος με 
οφέλη σε επίπεδο αγοράς και Πολιτείας, 

• Ασφάλεια των κρίσιμων για τη xώρα δικτύων και υποδομών, 

• Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών οι οποίες θα επιτρέπουν την παροχή 
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου από το δημόσιο τομέα προς τους πολίτες, 

• Ανάπτυξη εφαρμογών με βάση την αξιοποίηση των δεδομένων των 
μικροδορυφόρων από καινοτόμες ΜμΕ οι οποίες θα ενισχύσουν την περαιτέρω 
υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών και την προσφορά υπηρεσιών για την 
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την επίτευξη των στόχων της Digital 
Agenda Europe, 

• Διασφάλιση απουσίας παρεμβολών και αξιοποίηση υπηρεσιών και εφαρμογών 
μέσω δορυφορικών συστημάτων από εγχώριους ιδιωτικούς και δημόσιους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

• Αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. σε τομείς κρίσιμους για 
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ανάπτυξη ΣΕΔΦ στην Ελλάδα, λόγω της 
γεωγραφικής θέσης της και της απουσίας γειτονικών ΣΕΦΔ θα συνεισφέρει 
σημαντικά στον έλεγχο των παρεμβολών και την αποτελεσματική διαχείριση του 
δορυφορικού φάσματος σε διεθνές επίπεδο, τοποθετώντας τη χώρα στη λίστα 
των 'ισχυρών' στον τομέα αυτό κρατών, με σημαντικά οικονομικά και στρατηγικά 
οφέλη. 

 

Ωφελούμενοι της δράσης είναι όλες οι Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, οι επιχειρήσεις, 
τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας, καθώς και οι πολίτες όλης της χώρας. 

 

Δείκτες 
 «Αριθμός μικροδορυφόρων σε λειτουργία» (Νέος Πρόσθετος Δείκτης) 

Τιμή - Στόχος 2023: 11 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 6,96 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 2,03 
o Μετάβαση: 1,35 
o Νότιο Αιγαίο: 0,36 
o Στερεά Ελλάδα: 0,30 

 
 «Αριθμός εφαρμογών οι οποίες θα αναπτυχθούν για την αξιοποίηση των 

παραγόμενων δεδομένων από τη συστοιχία των μικροδορυφόρων» (Νέος 
Πρόσθετος Δείκτης) 

Τιμή - Στόχος 2023: 15 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 9,49 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 2,77 
o Μετάβαση: 1,85 
o Νότιο Αιγαίο: 0,49 
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o Στερεά Ελλάδα: 0,40 

 
 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) (Πρόσθετος Δείκτης). 

Τιμή - Στόχος 2023: 41 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 26 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 8 
o Μετάβαση: 5 
o Νότιο Αιγαίο: 1 
o Στερεά Ελλάδα: 1 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 23,95 εκ. € 
(δημόσια δαπάνη). 

 

 

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 23.950.000,00 4.429.490,67 2.946.716,78 15.143.407,90 787.464,80 642.919,85 

Δημόσια Δαπάνη (β)  23.950.000,00 4.429.490,67 2.946.716,78 15.143.407,90 787.464,80 642.919,85 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 18.730.884,59 3.543.592,53 2.357.373,42 12.114.726,31 393.732,40 321.459,92 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 5.219.115,41 885.898,14 589.343,36 3.028.681,59 393.732,40 321.459,92 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
130 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να υλοποιήσουν έργα στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένη δράσης, είναι οι εξής (η πράξη θα υλοποιηθεί με βάση προγραμματική 
συμφωνία των παρακάτω συνδικαιούχων):  

- Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Επικεφαλής 
Δικαιούχος) 

- Πανεπιστήμιο Πάτρας, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, 
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής 

- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εργαστήριο 
Υπολογιστικών Συστημάτων 

- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας 

- Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, 
Εργαστήριο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

- Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) 
- Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 
- Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Μονάδα Corallia και Μονάδα Διαστημικών 

Προγραμμάτων 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα της πράξης αναφέρονται τα εξής: 

Η δράση έχει την ωριμότητα σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου να εκκινήσει άμεσα και να 
συμβάλλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και στην υλοποίηση μνημονιακών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί με το 
Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/2015), σχετικά με την προώθηση αποτελεσματικού και 
ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος (εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ). 

Η πράξη εναρμονίζεται πλήρως με την Νέα Διαστημική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που αναφέρει την οικονομία των δεδομένων (και δη των διαστημικών) και τη σημασία τους 
στην αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και στην προαγωγή της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας (αναφορά: Δελτίο Τύπου IP-16-3530_EL, 26/10/2016). 

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 01/01/2018 έως 31/12/2022. 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  23/3/2017 

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 Δ’ τρίμηνο 2017 * 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2017 * 
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* Εκτίμηση 

 

3.11 Δράση 01-2b-1.2-11: Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα 

  

1. «Ψηφιακό Βήμα»,  2. «Ψηφιακό Άλμα» 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  O Ενδιάμεσος Φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση της 
δράσης προέκυψε σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρ.13 
του Ν. 4314/2014 (Υ.Α. 1557/432Γ/Γ01 / 30-3-2016) 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.02.1 – Έχει εκπληρωθεί 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 
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 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 
Ο  ψηφιακός χάρτης της Ευρώπης, παρά την πρόοδο που σημειώνουν επιμέρους τα κράτη – 
μέλη, παραμένει εξαιρετικά ανομοιογενής. Οι επιδόσεις μιας σειράς χωρών σε θέματα 
συνδεσιμότητας, ψηφιακών δεξιοτήτων, ηλεκτρονικού εμπορίου, e-government είναι 
εξαιρετικά υψηλές, ενώ χαμηλές παραμένουν εκείνες ενός σημαντικού αριθμού άλλων 
χωρών της Ε.Ε.. Την εικόνα αυτή αποτυπώνει η πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης των 
ψηφιακών επιδόσεων των χωρών-μελών της ΕΕ (European Digital Progress Report / EDPR).  
Η Κοινοτική αξιολόγηση αποδίδει στον ευρωπαϊκό Βορρά και τις Σκανδιναβικές χώρες 
ειδικότερα, το ρόλο του ψηφιακού πρωταθλητή της Ευρώπης, ενώ στην άλλη άκρη της 
κατάταξης κινούνται κράτη του Νότου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.  

Να σημειωθεί ότι το European Digital Progress Report εξετάζει πέντε διαφορετικούς 
παράγοντες, προκειμένου να αξιολογήσει τις ψηφιακές επιδόσεις των ευρωπαϊκών χωρών:  

o Συνδεσιμότητα, Digital Skills,  
o Χρήση του Διαδικτύου,  
o Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας από τις Επιχειρήσεις,  
o Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 
Η έκθεση του στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στα στοιχεία του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index - DESI για το 2016). Σύμφωνα με το DESI, η 
Ελλάδα παραμένει και το 2016 - όπως και στην αξιολόγηση του 2015 - στην 26η θέση 
μεταξύ των 28 χωρών μελών με συνολική βαθμολογία 0,37. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης 
της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις της χώρας μας, κρίνεται απολύτως 
επιβεβλημένη η ανάληψη πρωτοβουλιών για τον σχεδιασμό δράσεων κρατικής ενίσχυσης 
σε επιχειρήσεις με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι παρούσες δύο (2) Δράσεις. 
Σκοπός των δράσεων είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη 
χώρα μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό/αναβάθμιση των μεσαίων, μικρών 
και πολύ μικρών.  

Η δικαιούχος επιχείρηση, μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, θα κατατάσσεται σε 
μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες και σκοπός της θα είναι με τη λήξη του Προγράμματος να 
έχει ανέλθει σε υψηλότερη/ες ψηφιακή/ές βαθμίδα/ες (πλην των επιχειρήσεων που 
κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτατη ψηφιακή 
βαθμίδα). Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω δαπανών προς υλοποίηση ενεργειών στο 
πλαίσιο του Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα επιλέξει να υλοποιήσει ο δικαιούχος. Οι 
δαπάνες ανήκουν σε τέσσερις (4) ευρύτερες κατηγορίες, ήτοι εξοπλισμός, λογισμικό, 
υπηρεσίες και μισθολογικό κόστος εργαζομένων (για νέο προσωπικό). Πιο συγκεκριμένα ο 
δικαιούχος θα μπορεί να υλοποιήσει τις ακόλουθες δαπάνες (ενδεικτική καταγραφή): 

Εξοπλισμός 
1. Eξυπηρετητές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της 

επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του  (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το 

http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/5429229/apo-tous-vraduterous-stin-ee-o-psifiakos-vimatismos-tis-elladas
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απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό 
δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS) 

2. Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές 
(Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, 
antennas, κτλ.)] 

3. Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop) 
4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers, κτλ.) 
5. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. Bar 

code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes, κτλ.) 

Λογισμικό 
1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus, κτλ. 
2. Ανάπτυξη ιστοσελίδας  (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών 

συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) 
3. Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί 

σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή 
dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: 
παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης, θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες).  

4. Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές 
αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B 
/B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο 
προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, 
συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς  και δημοπρασίες, κτλ.   

5. Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών 
πληρωμών 

6. Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των 
επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου SCMS, WMS)  

7. Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, 
HRMS, κτλ.) 

8. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης 
9. Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση  

Υπηρεσίες 
1. Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.) 
2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο 
3. Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) 
4. Παρουσία στα Social media    
5. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης   
6. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος  
7. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας  
8. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή 

παραμετροποίησης λογισμικού 
9. Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 
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Μισθολογικό Κόστος εργαζομένων (Νέο Προσωπικό) 

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση 
ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) (Δεν είναι 
επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού). 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 100.000.000 €  

Ενδεικτικά, δίνονται οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί των δύο (2) επιμέρους Πράξεων: 

1. «Ψηφιακό Βήμα»: 50 εκ. €    (Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού 
σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000 €). και     

2. «Ψηφιακό Άλμα»: 50 εκ. € (o επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού 
σχεδίου κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€) 

 

Ποσοστό ενίσχυσης: 50% μέσω του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΚ 
1407/2013) 

Υλοποίηση: Οι Δράσεις θα υλοποιηθούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
(ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ), με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που 
διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Δείκτες εκροής 

Ενδεικτικά, δίνονται οι αντίστοιχες τιμές δεικτών και οι κατανομές τους ανά Κατηγορία 
Περιφέρειας στις δύο (2) επιμέρους Πράξεις: 

1. «Ψηφιακό Βήμα»:  
• CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 1.570 
• CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση: 1.570 
• CO08 Employment increase in supported enterprises (Full time equivalents): 470 

 

Κωδικός 

Δείκτη 
Δείκτης εκροών 

Μονάδα 

μέτρησης 

 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες   985    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   280    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   209    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   46    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   50    

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες   985 ΝΑΙ   
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Κωδικός 

Δείκτη 
Δείκτης εκροών 

Μονάδα 

μέτρησης 

 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   280 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   209 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   46 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   50 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase in 
supported enterprises  

Full time 
equivalents 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες   294   

CO08 Employment increase in 
supported enterprises  

Full time 
equivalents Αναπτυγμένες   84   

CO08 Employment increase in 
supported enterprises  

Full time 
equivalents Σε μετάβαση   63   

CO08 Employment increase in 
supported enterprises  

Full time 
equivalents Στερεά Ελλάδα   14   

CO08 Employment increase in 
supported enterprises  

Full time 
equivalents Νότιο Αιγαίο   15   

 

2. «Ψηφιακό Άλμα»:  
• CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 715 
• CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση: 715 
• CO08 Employment increase in supported enterprises (Full time equivalents): 215 

 

Κωδικός 

Δείκτη 
Δείκτης εκροών 

Μονάδα 

μέτρησης 

 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες   449    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   127    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   95    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   21    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   23    

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες   449 ΝΑΙ   
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Κωδικός 

Δείκτη 
Δείκτης εκροών 

Μονάδα 

μέτρησης 

 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   127 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   95 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   21 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   23 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase in 
supported enterprises  

Full time 
equivalents 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες   135   

CO08 Employment increase in 
supported enterprises  

Full time 
equivalents Αναπτυγμένες   39   

CO08 Employment increase in 
supported enterprises  

Full time 
equivalents Σε μετάβαση   28   

CO08 Employment increase in 
supported enterprises  

Full time 
equivalents Στερεά Ελλάδα   6   

CO08 Employment increase in 
supported enterprises  

Full time 
equivalents Νότιο Αιγαίο   7   

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Προϋπολογισμός (€) 

 
Σύνολο Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α)* 200.000.000 35.612.328 26.599.494 125.653.574 6.331.080 5.803.524 

Δημόσια Δαπάνη (β)* 100.000.000 17.806.164 13.299.747 62.826.787 3.165.540 2.901.762 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 78.179.809 14.244.931 10.639.798 50.261.429 1.582.770 1.450.881 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 21.820.191 3.561.233 2.659.949 12.565.358 1.582.770 1.450.881 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 
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εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε)* 100.000.000 17.806.164 13.299.747 62.826.787 3.165.540 2.901.762 

* Αφορά συνολικά και στις δύο (2) επιμέρους Πράξεις 

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων  Δράσεων ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Ενέργεια Ημερομηνία 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Μάιος 2018 

Εκχώρηση πόρων σε ΕΦΕΠΑΕ Μάιος 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης  Β’ τρίμηνο 2018 

 

 

3.12 Δράση 01-2b-1.2-12: «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα 
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση 
συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
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 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών 
ενισχύσεων  που θα επιλεγεί βάσει του ισχύοντος 
κανονιστικού πλαισίου και του Ν. 4314/2014 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.1 – Έχει εκπληρωθεί 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ  

 ΟΧΙ 

 

 Περιγραφή δράσης 

 

Αντικείμενο της προτεινόμενης Δράσης είναι η επιχορήγηση των αστικών και 
υπεραστικών ΚΤΕΛ της Χώρας για τον εκσυγχρονισμό τους με την υιοθέτηση 
συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του 
επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ θα προμηθευτούν ολοκληρωμένα συστήματα 
τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την συνολική και ενοποιημένη 
διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων, 
έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων και για την πολυκαναλική πληροφόρηση των 
επιβατών σε πραγματικό χρόνο, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχους 
φορείς του Ευρωπαϊκού χώρου.  

 Η προτεινόμενη Δράση είναι πολύ σημαντική για το σύνολο του επιβατικού κοινού 
των ΚΤΕΛ, διότι το προτεινόμενο σύστημα θα βελτιώσει την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο ρόλος τους για την οικονομική ανάπτυξη, για την 
ευημερία και τις θέσεις εργασίας είναι καταλυτικός. Η αναβάθμιση υπηρεσιών, η 
βαρύτητα στην ποιότητα και στην περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών οδικών 
μεταφορών μέσω της υπεραστικής συγκοινωνίας είναι από τα βασικά στοιχεία ενός 
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μοντέλου ανάπτυξης των επόμενων ετών που επιδιώκουν αρχές και φορείς της 
χώρας.   

 Στα πλαίσια υλοποίησης του συστήματος προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση 
μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συστημάτων διαχείρισης τηλεματικού 
εξοπλισμού, έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίων και υπηρεσιών πληροφόρησης 
επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις σε ενιαίο κέντρο ελέγχου για κάθε ΚΤΕΛ, το 
οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό και εφαρμογές. Το κέντρο ελέγχου θα 
βρίσκεται στο «σύννεφο» (cloud) έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητη η προμήθεια 
υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού καθώς και η διαχείριση-συντήρηση 
αυτού.  

 

Η εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος αναμένεται να επιφέρει άμεσα, θετικά 
αποτελέσματα στην καθημερινή λειτουργία των ΚΤΕΛ, καθώς:  

 
• Δημιουργούνται ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης και διαχείρισης 
εισιτηρίων. Το κάθε σύστημα θα εκδίδει ηλεκτρονικά εισιτήρια, θα υποστηρίζει 
σύγχρονες τεχνολογίες και ασφαλή πρότυπα για εφαρμογή ηλεκτρονικού εισιτηρίου 
αλλά και πληρωμή με μετρητά ή πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες. 
• Σε σημεία μεγάλης πληθυσμιακής συγκέντρωσης, θα τοποθετηθούν 
«έξυπνες στάσεις», οι οποίες θα πληροφορούν το κοινό για τον πραγματικό χρόνο 
άφιξης του επόμενου λεωφορείου. 
• Αναβαθμίζεται το περιεχόμενο της πληροφορίας προς τους επιβάτες. Το 
δημοσιευμένο στο διαδίκτυο υλικό, περιλαμβάνει πίνακες δρομολογίων, 
δρομολόγια και στάσεις σε ψηφιακούς χάρτες.  
• Προβλέπεται η εγκατάσταση λογισμικού για τον ορθό σχεδιασμό των 
δρομολογίων, σχετικά με την επιβατική κίνηση και την ανταπόκριση των οχημάτων 
στις ώρες αιχμής, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των επιβατών. 
• Δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο κέντρο ελέγχου των υπεραστικών 
συγκοινωνιών, όπου παρέχονται στατιστικά στοιχεία και εξάγονται συμπεράσματα, 
σε σχέση με την τήρηση των δρομολογίων, τον επανασχεδιασμό τους, και την 
διαμόρφωση ορθολογικής πολιτικής με τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις 
πραγματικές ανάγκες των επιβατών. 

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με την χρήση μικτού σχήματος υλοποίησης (ΓΓΨΠ) και του 
επιλεγέντα φορέα κρατικών ενισχύσεων με την εξής κατανομή: 

• Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής θα αναλάβει το σχεδιασμό και τη 
σύνταξη σχεδίου της Αναλυτικής  Πρόσκλησης 
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• Ο ενδιάμεσος φορέας κρατικών ενισχύσεων θα είναι αρμόδιος για την διαχείριση, 
παρακολούθηση και υλοποίηση της δράσης (υποδοχή και αξιολόγηση προτάσεων, 
παρακολούθηση και ολοκλήρωση της δράσης, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο). 

 

Δείκτες εκροής 
• CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 91 

        
• CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση: 91 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης της ΕΠ 2b ( Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

 

Κωδικός 

Δείκτη 
Δείκτης εκροών 

Μονάδα 

μέτρησης 

 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες   42    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   1    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   29    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   9    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   10    

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες   42 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   1 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   29 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   9 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   10 ΝΑΙ   
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 

01-2b-1.2-12 
 

Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 27.000.000,00 296.703,30 8.604.395,60 12.461.538,46 2.967.032,97 2.670.329,67 

Δημόσια Δαπάνη (β) 16.200.000,00 178.021,98 5.162.637,36 7.476.923,08 1.780.219,78 1.602.197,80 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 12.034.285,70 142.417,58 4.130.109,88 5.981.538,46 890.109,89 890.109,89 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 4.343.736,28 35.604,40 1.032.527,48 1.495.384,62 890.109,89 890.109,89 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 
- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 10.800.000,00 118.681,32 3.441.758,24 4.984.615,38 1.186.813,19 1.068.131,87 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ (φορείς 
παροχής συγκοινωνιακού έργου) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Ενέργειες για  την έκδοση πρόσκλησης: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Επιλογή ΕΦΔ   Δ΄ Τρίμηνο 2018 * 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 

 

Δ΄ Τρίμηνο 2018 * 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 

 

Δ΄ Τρίμηνο 2018 * 

* Εκτίμηση 
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4. Θεματικός στόχος 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 3a 

 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων  

Επενδυτική προτεραιότητα 3(a) Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών 
και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, 
μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.03.1 

Ειδικοί στόχοι 1.3 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων 
ιδεών κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς της 
χώρας 

Δείκτες αποτελέσματος T4207 Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων επί του συνόλου 

Μονάδα Μέτρησης: % επιχειρήσεων 

Τιμή Βάσης (2012): 0  

Τιμή Στόχος (2023): 0 

Πηγή στοιχείων: Community Innovation Survey, ΓΓΕΤ 

ΕΚΤ, Innovation Scoreboard  

Action plan για τιμές βάσης και στόχου 

Συχνότητα υποβολής : Διετής 

 

4.1 Δράση 01-3a-1.3-01 : Ανάπτυξη clusters και meta-clusters για τη 
δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς τομείς της 
χώρας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

- -  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
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 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  O Ενδιάμεσος Φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση της 
δράσης θα προκύψει σύμφωνα με το Άρ.13 του Ν. 
4314/2014 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.03.1 – Έχει εκπληρωθεί 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ  

 ΟΧΙ   
 

 

Περιγραφή δράσης 
Η ανάπτυξη νέας υγιούς επιχειρηματικότητας η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη διεθνώς 
εμπορεύσιμων - εξαγώγιμων προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών) με υψηλή προστιθέμενη 
αξία που ενσωματώνουν γνώση και καινοτομία αποτελεί κεντρικό στόχο του ΕΠΑνΕΚ. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ειδικός Στόχος αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων ή ενίσχυση 
υφιστάμενων δομών υποστήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες. Τέτοια σημεία συγκέντρωσης (π.χ. θερμοκοιτίδες, πάρκα τεχνολογίας) μπορούν 
να στηρίξουν την πολιτική δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με ταχύτερους ρυθμούς απ' ότι 
στο παρελθόν.  

 
Η συγκεκριμένη δράση  αφορά την ενίσχυση της δημιουργίας και ανάπτυξης συστάδων ή 
συμπράξεων επιχειρήσεων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών. Η δημιουργία 
Συστάδων (clusters), ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί ένα 
πολύ σημαντικό εργαλείο τόσο για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
έντασης γνώσης όσο και για την καταπολέμηση του κατακερματισμού των επιχειρηματικών 
και ερευνητικών δυνάμεων της χώρας και της αδυναμίας σύνδεσης της έρευνας με την 
παραγωγή.  

Έτσι, ο συγκεκριμένος στόχος αφορά το μεγαλύτερο και παραγωγικότερο τμήμα της 
ελληνικής οικονομίας, στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και η 
εφαρμογή του επικεντρώνεται σε πεδία εξειδίκευσης πάνω στα οποία θα δομηθούν 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με παγκόσμιο ορίζοντα και μακροχρόνια βιωσιμότητα.  

Τομείς που, κατά προτεραιότητα διαφαίνεται ότι μπορούν να συγκεντρώσουν αξιόλογο 
επενδυτικό ενδιαφέρον και προοπτικές ανάπτυξης όπως: 
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 Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων 
 Ενέργεια 
 Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες 
 Περιβάλλον 
 Τουρισμός 
 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
 Υλικά - Κατασκευές 
 Υγεία 
 
Σε αρχικό στάδιο (Α’ Φάση) καλούνται να υποβάλουν χρηματοδοτικά σχέδια συνεργατικοί 
σχηματισμοί καινοτομίας στους 9 στρατηγικούς τομείς για χρηματοδότηση της υποδομής 
ανά στρατηγικό τομέα. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την έκδοση των 
αποτελεσμάτων, θα χρηματοδοτηθεί η διετής Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας των συστάδων 
εκείνων που θα εμφανίσουν τις μεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας Ειδικότερα, στην Α’ 
Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας, θα χρηματοδοτηθεί ο Φορέας - Αρωγός για την εκάστοτε 
δομή «μίας στάσης», για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων, την πραγματοποίηση 
κοινών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρηματιών και λοιπών 
φορέων καινοτομίας, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της αλυσίδας αξίας, στην αύξηση 
των επιχειρηματικών συνεργασιών, στην προσέλκυση κοινών προμηθευτών (και κατά 
συνέπεια επίτευξη οικονομιών κλίμακας) και στην ενεργοποίηση των επιχειρηματικών 
σχέσεων με βιώσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (και άρα επίτευξη οικονομιών σκοπού). 

Παράλληλα μπορεί να υποστηριχθούν  ως δράσεις αυτεπιστασίας οι ενέργειες που θα 
υποστηρίξουν τη διαχείριση, λειτουργία και ανάπτυξη των υποδομών, όπως η παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων (one-stop-shop), η διαχείριση και παροχή υπηρεσιών 
θερμοκοιτίδας, η υποβοήθηση στη διάχυση της τεχνολογίας μεταξύ των συμμετεχόντων, η 
δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων για τον εκάστοτε στρατηγικό τομέα, η εκπόνηση 
μελετών έρευνας πεδίου και αντικτύπου, ενέργειες προώθησης και δικτύωσης, επέκτασης 
ανθρώπινων δικτύων, ευαισθητοποίησης και αναγνωρισιμότητας (branding), εκπαιδευτικά 
προγράμματα κατάρτισης σε ειδικά και γενικά θέματα, η διασύνδεση ζήτησης και 
προσφοράς θέσεων εργασίας, κ.α. 

Στην Α’ Φάση δεν θα χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις του Cluster.  
 
Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης που θα ακολουθήσει, θα ενταχθούν όσοι εκπληρώσουν επιτυχώς 
την Α΄ Φάση και θα υποστηριχθούν δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων, μεμονωμένα ή σε 
συνεργασία με ερευνητικούς για τη δημιουργία νέων προϊόντων και εφαρμογών που θα 
εξυπηρετήσουν δραστηριότητες που έχουν αναδειχθεί ως βασικοί πυλώνες προτεραιότητας 
υποστηρικτικές της διασύνδεσης, ενδυνάμωσης και εμπλουτισμού της αλυσίδας αξίας του 
εκάστοτε στρατηγικού τομέα, και ανάδειξης εθνικών clusters και meta-clusters.  

 

Δείκτες εκροής 

Προτεινόμενος Νέος δείκτης :  

Αριθμός επιχειρήσεων που θα ωφεληθούν  από τις δραστηριότητες των Clusters  
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 3a  ( Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

- - - - - - - - - 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 
ΔΔ 2.500.000 € ανά υποδομή για κάθε στρατηγικό τομέα που θα επιλεγεί, για διάρκεια 5 
έτη.  

Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: 22.500.000 € 
Η συνολική δημόσια δαπάνη για τη   λειτουργία των συνεργατικών σχηματισμών 
καινοτομίας δεν υπερβαίνει το 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών κατά  τη διάρκεια 
της περιόδου κατά την οποία χορηγείται η ενίσχυση (Άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014) και για τις υποδομές κυμαίνεται από 55-
65% ανάλογα με την κατηγορία περιφέρειας. Για μη καινοτομικές δράσεις ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 

Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός  

 
01-3α-1.3-01  Σύνολο Χώρας Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 45.000.000,00 8.322.633,83 5.536.628,60 28.453.167,24 1.479.578,96 1.207.991,37 

Δημόσια Δαπάνη(β) 22.500.000,00 4.161.316,92 2.768.314,30 14.226.583,62 739.789,48 603.995,68 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 17.596.864,44 3.329.053,53 2.214.651,44 11.381.266,89 369.894,74 301.997,84 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 4.903.135,56 832.263,39 553.662,87 2.845.316,73 369.894,74 301.997,84 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 
- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
*(ε) 22.500.000,00 4.161.316,92 2.768.314,30 14.226.583,62 739.789,48 603.995,68 
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(*)   H ιδιωτική συμμετοχή είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί με την έκδοση της πρόσκλησης και την 
επιλογή του θεσμικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων που θα χρησιμοποιηθεί (Κανονισμός 651/2014, 
Κανονισμός 1407/2013, Ανακοίνωση της Επιτροπής – Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα 
και ανάπτυξη και την καινοτομία) 

 

Δικαιούχοι (Α΄ Φάσης  ) 
Συνεργατικοί σχηματισμοί επιχειρηματικών ή/και ερευνητικών δραστηριοτήτων (clusters) 
που δημιουργούν νέες νησίδες εξειδίκευσης έντασης γνώσης για την ελληνική οικονομία, 
με παγκόσμια επιφάνεια, αποτελούμενοι από  υφιστάμενες και υπό σύσταση ΜμΕ,  
Συνδέσμους / Φορείς Εκπροσώπησης Επιχειρηματικών Κλάδων, Τεχνολογικούς κ.α. φορείς, 
Ερευνητικά Κέντρα / Ινστιτούτα / ΑΕΙ. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια   (Στάδιο Α’: Πιλοτική φάση) Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    ΥΠΟ 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  Β’ εξάμηνο 2015 

 

 

4.2 Δράση 01-3a-1.3-02: Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού 
τομέα, της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο   

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
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 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.03.1 – Έχει εκπληρωθεί 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ Για τους πόρους της ΕΠ 3a έχει γίνει μερική άρση της 
αυτοδέσμευσης (αφορά στην καινοτομία), λόγω εκκρεμότητας σε σχέση 
με την εκπλήρωση EAC 1.2, και δεν επηρεάζει το εν λόγω έργο  

 

Περιγραφή δράσης 

 

Το έργο συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, επικεντρώνοντας το 
αποτέλεσμα της εφαρμοσμένης έρευνάς του σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και 
δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους, όπως είναι η ενέργεια, η βιομηχανία και τα υλικά. 
Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνονται στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας που 
αναμένονται να αποτελέσουν τους μοχλούς ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Το έργο 
συμβάλλει, παράλληλα, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ανάπτυξη της 
βιώσιμης επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η αξιοποίηση των 
ΑΠΕ (ειδικά της γεωθερμικής ενέργειας) και της εξορυκτικής βιομηχανίας. Επιπλέον, 
παρέχει στοιχεία για τον επιτυχή σχεδιασμό καταπολέμησης των φυσικών γεωλογικών 
καταστροφών. Το έργο διαρθρώνεται σε τρεις (3) στρατηγικούς πυλώνες: 

1. Δράσεις για την ορθολογική και αειφόρο αξιοποίηση της γεωθερμίας (GEOTHERM). Στο 
πλαίσιο της δράσης θα μελετηθούν περιοχές που έχουν ήδη εντοπισθεί και χαρακτηρισθεί 
πιθανά γεωθερμικά πεδία και υπάρχει εκφρασμένο επενδυτικό ενδιαφέρον, στοχεύοντας 
στην αύξηση της έκτασης και των βεβαιωμένων αποθεμάτων των γεωθερμικών πεδίων 
χαμηλής θερμοκρασίας για άμεση χρήση (θερμοκήπια και άλλες αγροτικές χρήσεις, 
θέρμανση χώρων, ιαματικά λουτρά, κα). Παράλληλα, με τη διαχρονική παρακολούθηση των 
πεδίων, η δράση θα συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείρισή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η 
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ανανεωσιμότητα και αειφορία αυτού του γεω-ενεργειακού πόρου. Προωθείται επίσης η 
μελέτη για τον χαρακτηρισμό αποθεμάτων πηλών και ηφαιστειακών λίθων για ιαματική 
χρήση. 

2. Εκτίμηση – Αξιολόγηση ενεργειακού και μεταλλευτικού δυναμικού ορυκτών πρώτων υλών 
και δευτερογενών πηγών σε επιλεγμένους δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (ΔΥ.Ο.Π.Υ.). Η 
δράση θα κινηθεί σε δυο βασικούς άξονες: α) σε κοιτασματολογικούς στόχους που 
βρίσκονται στο επίκεντρο του μεταλλευτικού – βιομηχανικού – λατομικού ενδιαφέροντος 
και χρήζουν συστηματικότερης παραγωγικής προσέγγισης με όρους ορθολογικής 
εκμετάλλευσης ώστε να στηρίξουν τη βιώσιμη λειτουργία της ελληνικής βιομηχανίας και να 
δημιουργήσουν προϋποθέσεις νέων επενδύσεων και β) σε κοιτασματολογικούς στόχους 
που βρίσκονται σε αρχικά ή ενδιάμεσα στάδια έρευνας και η πιθανότητα εντοπισμού και 
τεκμηρίωσης της βιομηχανικής τους αξίας είναι πρόωρο να εξαχθεί εντός της παρούσας 
ερευνητικής περιόδου.  

3. Εκτίμηση επικινδυνότητας γεωλογικών καταστροφικών φαινομένων και μέτρα 
αντιμετώπισής τους για την μείωση των επιπτώσεων στις ενεργειακές και άλλες υποδομές 
και δίκτυα (ΓΕΩΚΑ). Η δράση αποσκοπεί στην χαρτογράφηση των φυσικών κινδύνων, οι 
οποίοι συνδέονται με την γεωλογική δομή της χώρας, όπως εδαφικές μετακινήσεις, ενεργά 
ηφαίστεια και παρουσία φυσικού αμιάντου. 

Το έργο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με ποικίλους τρόπους. Για 
παράδειγμα, παρέχει τη δυνατότητα επιχειρηματικής αξιοποίησης των γεωθερμικών 
πεδίων και των φυσικών ιαματικών πόρων (GEOTHERM) και ενίσχυσης της εξορυκτικής 
μεταλλευτικής βιομηχανίας (ΔΥ.Ο.Π.Υ.). Επιπλέον, ενισχύει τη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με επικίνδυνα γεωλογικά 
καταστροφικά φαινόμενα, καθ’ ότι παρέχει πληροφορίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
σχεδίων προστασίας από συγκεκριμένα φυσικά φαινόμενα (ΓΕΩΚΑ). 

 

Δείκτες εκροής 

• 12201: Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις (Πρόσθετος Δείκτης 
στην ΕΠ 3a - Μη χωροθετημένος, τιμή δείκτη: 20).  

• 08201 - Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες, Επιχειρήσεις και για το Δημόσιο 
που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (Αριθμός), (Πρόσθετος Δείκτης - Μη 
χωροθετημένος, τιμή δείκτη: 1).  

• 90001: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη), (Πρόσθετος Δείκτης - Μη χωροθετημένος, η τιμή 
του θα προσδιοριστεί κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου). 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής (Άξονες Προτεραιότητας 01 & 01Σ – ΕΠ 3a) 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

12201 

Μελέτες - 
εμπειρογνωμοσύνες - 

έρευνες - 
αξιολογήσεις 

Αριθμός χωρίς χωροθέτηση - - 20 - - 
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08201 

Δημιουργούμενες 
Υπηρεσίες για 

Πολίτες, Επιχειρήσεις 
και για το Δημόσιο 
που είναι Πλήρως 

Διαθέσιμες 
Ηλεκτρονικά 

Αριθμός χωρίς χωροθέτηση - - 1 - - 

90001 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά 

τη διάρκεια 
υλοποίησης της 

Πράξης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη χωρίς χωροθέτηση - - 

θα 
προσδιορι
στεί κατά 

την 
υποβολή 

του ΤΔ 

- - 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, ποσό που αφορά αμιγώς στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, 
ανέρχεται στο ποσό των 5.313.500 € (σε δημόσια δαπάνη). 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 5.313.500,00 982.718,11 653.752,80 3.359.686,76 174.705,40 142.636,94 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.313.500,00 982.718,11 653.752,80 3.359.686,76 174.705,40 142.636,94 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 4.155.597,30 786.174,49 523.002,24 2.687.749,41 87.352,70 71.318,47 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 1.157.902,70 196.543,62 130.750,56 671.937,35 87.352,70 71.318,47 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης δράσης, είναι το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(Ι.Γ.Μ.Ε.). 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, έχει υψηλού βαθμού ωριμότητα, καθώς μπορεί να ξεκινήσει 
άμεσα. Απαραίτητα: 

1. Απόφαση Δ.Σ. ΙΓΜΕ. 

2. Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με το Ν.272/1976, μετά την ένταξη. 

Διάρκεια υλοποίησης έργου: 4,5 έτη. 

 

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 Αύγουστος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  5/10/2016 

 

 

4.3 Δράση 01-3a-1.3-04: Οργάνωση και πιλοτική λειτουργία Creative Hub του 
ΥΠ.ΠΟ.Α στο κτίριο του Acropol palace 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο   

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
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 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.03.1 – Έχει εκπληρωθεί 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ Για τους πόρους της ΕΠ 3a έχει γίνει μερική άρση της 
αυτοδέσμευσης (αφορά στην καινοτομία), λόγω εκκρεμότητας σε σχέση 
με την εκπλήρωση EAC 1.2, και δεν επηρεάζει το εν λόγω έργο  

 

Περιγραφή δράσης 

 

Με στόχο την κάλυψη των αναγκών και των διαπιστωμένων ελλείψεων και την 
ισχυροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη  των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων στον 
τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) στην Ελλάδα, έναν από τους 
εννέα στρατηγικούς τομείς των οποίων η ενίσχυση θα συμβάλλει στη διαμόρφωση του 
νέου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, δημιουργείται από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) ο «Κόμβος Δημιουργικότητας», που θα 
λειτουργήσει στο ανακαινισμένο κτήριο του Acropole Palace στο κέντρο της Αθήνας 
(Acropole Palace Creative Hub). 

 

Η δράση περιλαμβάνει την οργάνωση και πιλοτική λειτουργία διάρκειας τριών ετών του 
εθνικής εμβέλειας «Κόμβου Δημιουργικότητας»,  που σχεδιάζεται να υποστηρίξει 
ειδικότερα, ως βασικούς πυλώνες της Δημιουργικής Οικονομίας, τις Εικαστικές και 
Παραστατικές Τέχνες, τις  Εφαρμοσμένες Τέχνες  και τις Νέες Τεχνολογίες Πολιτιστικού 
Περιεχομένου. Ως δημιούργημα του ΥΠ.ΠΟ.Α. ο Κόμβος εξασφαλίζει τον καλύτερο 
συντονισμό των δράσεων και τη βέλτιστη συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του 
Υπουργείου, που ταυτόχρονα θα αποτελούν και φορείς – δορυφόρους του. 
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Με την πλήρη λειτουργία του «Κόμβου Δημιουργικότητας» θα προσφέρονται : 

 

1. Ενημέρωση, με ελεύθερη πρόσβαση όλων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων ,για 
τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης, 
ανάλογα με το πεδίο δραστηριοποίησής τους,  τις εκθέσεις και εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται σε άλλους χώρους του Κόμβου και για κατάλληλους χώρους  για τις 
δοκιμές ή/και τη φιλοξενία ενός project τους. Επίσης στοχευμένες δράσεις πληροφόρησης 
και δημοσιότητας. 
 

2. Εκθεσιακοί χώροι και χώροι παρουσιάσεων που θα φιλοξενούν σχετικές 
εκδηλώσεις,  θα διοργανώνονται θεματικές εκθέσεις και παρουσιάσεις νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών από νέους κυρίως  δημιουργούς. Επίσης, θα διοργανώνονται διαλέξεις και 
masterclasses με συμμετοχή ελλήνων και ξένων ειδικών για την παρουσίαση της εμπειρίας 
τους και καλών πρακτικών. 
 

3. Λειτουργία προ- θερμοκοιτίδας,  με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τη 
φιλοξενία ομάδων  καλλιτεχνών και δημιουργών του τομέα των ΠΔΒ σε 3-μηνους κύκλους 
για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου πολιτιστικού έργου που θα έχει προκριθεί από 
ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης. Επιπρόσθετα θα διενεργούνται ανοικτοί διαγωνισμοί 
καινοτομίας για την υποστήριξη της υλοποίησης πρωτότυπων τεχνολογικών έργων και 
εφαρμογών πολιτιστικού ενδιαφέροντος του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

 

Απώτερος στόχος αυτής της εξειδικευμένης δομής είναι η δημιουργία συνθηκών 
συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων και η υποστήριξη κατά τη 
σύσταση και αρχική λειτουργία νέων επιχειρήσεων, οι οποίες εντάσσονται στο πεδίο της 
δημιουργικής οικονομίας και παράγουν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, βασισμένα σε 
πολιτιστικό περιεχόμενο. 

 

Δείκτες εκροής 

Τ4209: Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από θερμοκοιτίδες (Αριθμός), η 
τιμή του θα προσδιοριστεί κατά την έκδοση πρόσκλησης . 

90001: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης 
(Ισοδύναμα Ανθρωποέτη), Πρόσθετος Δείκτης, η τιμή του θα προσδιοριστεί κατά την 
έκδοση πρόσκλησης 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, ανέρχεται στο ποσό των 3,7 εκ. € (σε δημόσια 
δαπάνη) 
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Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός  

 
01-3α-1.3-01  Σύνολο Χώρας Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 3.700.000,00 3.700.000,00     

Δημόσια Δαπάνη(β) 3.700.000,00 3.700.000,00     

           Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 2.960.000,00 2.960.000,00     

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 740.000,00 740.000,00     

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή * (ε)   0  0 - - - - 

• Θα προκύψει από τη μελέτη κόστους-οφέλους 

 

Δικαιούχοι  

Αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

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 Α ΄ εξάμηνο 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α ΄ εξάμηνο 2017 

 

 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
154 

 

4.4 Δράση 01-3a-1.3-05: Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για 
τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (GEOINFRA) 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο   

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.03.1 – Έχει εκπληρωθεί 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ  
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Περιγραφή δράσης 

Αποσκοπεί στην παραγωγή πρωτογενών γεωλογικών, δεδομένων και την επεξεργασία και 
αποτύπωσή τους σε χάρτες για να αποτελέσει το υπόβαθρο για οποιαδήποτε αναπτυξιακή 
δράση με οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία. 

Θεματικές δράσεις: 

• Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις σε στρατηγικές και επιχειρησιακές κλίμακες σε 
επιλεγμένες περιοχές για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σχεδιασμού και 
εκτέλεσης δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς και την αναβάθμιση-ανάπτυξη της 
υποδομής Αστικής Γεωλογίας για την ορθολογική χάραξη/εφαρμογή πολιτικών χωρικού 
σχεδιασμού. 

• Υποθαλάσσια Γεωλογική Έρευνα στην περιοχή της Σκύρου για τη βιώσιμη διαχείριση 
του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος & των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη των 
υποδομών της οικονομίας (πόντιση καλωδίων, λιμενικών έργων, εκμετάλλευση 
ορυκτών). 

• Καταγραφή Νέων Γεωτόπων, Μελέτες Γεωδιαδρομών και Μελέτες Διαχείρισης 
Γεωπάρκων για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού με άμεση επίδραση στην προώθηση 
του τουριστικού προϊόντος της χώρας σε σχέση με το φυσικό κεφάλαιο και την 
πολιτιστική κληρονομιά. 

 

Δείκτες εκροής 

• 12201: Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις (Πρόσθετος Δείκτης 
στην ΕΠ 3a - τιμή δείκτη: 4).  

• 90001: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη), (Πρόσθετος Δείκτης - Η τιμή του θα προσδιοριστεί 
κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου). 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

12201 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες 
- έρευνες - αξιολογήσεις Αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες - - 2,53 - - 

12201 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες 
- έρευνες - αξιολογήσεις Αριθμός Αναπτυγμένες   0,74   

12201 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες 
- έρευνες - αξιολογήσεις Αριθμός Σε μετάβαση   0,49   

12201 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες 
- έρευνες - αξιολογήσεις Αριθμός Στερεά Ελλάδα   0,11   

12201 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες 
- έρευνες - αξιολογήσεις Αριθμός Νότιο Αιγαίο   0,13   

90001 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 

Πράξης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη  - - 

Θα 
προσδιορισ
τεί κατά την 

υποβολή 
του ΤΔ 

- - 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, ποσό που αφορά αμιγώς στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, 
ανέρχεται στο ποσό των 2.800.000,00 € (σε δημόσια δαπάνη). 

 

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 2.800.000,00 517.852,77 344.501,34 1.770.419,29 92.062,69 75.163,91 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.800.000,00 517.852,77 344.501,34 1.770.419,29 92.062,69 75.163,91 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 2.189.832,02 414.282,22 275.601,07 1.416.335,44 46.031,35 37.581,95 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 610.167,98 103.570,55 68.900,27 354.083,86 46.031,35 37.581,95 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης δράσης, είναι το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(Ι.Γ.Μ.Ε.). 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, έχει υψηλού βαθμού ωριμότητα, καθώς μπορεί να ξεκινήσει 
άμεσα. Απαραίτητα: 

1. Απόφαση Δ.Σ. ΙΓΜΕ. 

2. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με το Ν.272/1976. 

Διάρκεια υλοποίησης έργου: έως τέλη 31/12/2023. 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Δ’ τρίμηνο 2017  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2017  

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης    31/12/2023. 
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4.5 Δράση 01-3a-1.3-06: Ανάπτυξη επιχειρήσεων με αξιοποίηση διαστημικών 
προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης και λειτουργίας του 
Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Διαστήματος στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο «ESA BIC Greece» 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο   

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.03.1 – Έχει εκπληρωθεί 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ  
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Περιγραφή δράσης 

 

Σε συνέχεια της υπογραφής της Μνημονίου Συνεργασίας με την ESA για την ίδρυση και 
λειτουργία ενός συνεργατικού πλαισίου με χαρακτηριστικά μιας, εθνικής εμβέλειας, 
θερμοκοιτίδας για τη στήριξη νέων επιχειρήσεων που θα αξιοποιούν διαστημικές 
τεχνολογίες σε μη-διαστημικούς τομείς της κοινωνίας και οικονομίας, κρίνεται σημαντική η 
συμπλήρωση της χρηματοδότησης που παρέχει η ESA για την έναρξη διαχείρισης και 
λειτουργίας των πρωτοβουλιών ESA BIC, ιδίως στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕΚ για 
την στήριξη και ανάπτυξη νεοφυών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με εξαγωγικό 
προσανατολισμό.  

 

Η χώρα θα ενισχύσει το οικοσύστημα της εφαρμοσμένης καινοτομίας στις επιχειρήσεις και 
θα τονώσει την προσφορά - ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών από εταιρείες του 
διαστημικού κλάδου σε άλλους τομείς της οικονομίας. Τέλος, θα μεγιστοποιηθούν τα 
οφέλη από την ενεργή συμμετοχή πλέον των επιχειρήσεων, στη τεχνογνωσία, πατέντες κλπ 
της European Space Agency για αρκετά χρόνια μετά τη λήξη της πράξης. 

 

Φυσικό Αντικείμενο της Δράσης 

Αντικείμενο της πράξης είναι η υλοποίηση των υπηρεσιών μιας επιχειρηματικής 
θερμοκοιτίδας (ESA BIC), ενός κέντρου, συνεργατικού πλαισίου επιχειρηματικής επώασης 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με εθνική εμβέλεια στη βάση των προδιαγραφών ενός 
EU BIC και των απαιτήσεων, που η ESA θέτει με την υπογραφή σύμβασης με τον 
διαχειριστή για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας του ESA BIC Greece. 

 

Οι ενέργειες αποσκοπούν στην προσέλκυση, προ-επιλογή, επιλογή, στήριξη έως και την 
«αποφοίτηση» περίπου 10 επιχειρήσεων ανά έτος σε όλο το κύκλο ζωής της επώασης μιας 
επιχείρησης με βάσει το πρόγραμμα και τα πρότυπα του προγράμματος ESA BIC που 
υλοποιείται σε αρκετά Κράτη Μέλη της ΕΕ.  

 

Οι παραπάνω ενέργειες διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: 

 

Α) στην καθεαυτό, διοίκηση και λειτουργία της θερμοκοιτίδας με βάσει τα πρότυπα ενός 
ESA BIC και ενδεικτικές δράσεις όπως:  

 
- Υπηρεσίες marketing, διάχυσης και επικοινωνίας όπως δημιουργία ιστοσελίδας και 

πλατφόρμας εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, αρθρογραφία, κλπ  
- Προωθητικές ενέργειες και οι ειδικές δράσεις στοχευμένης επικοινωνίας σε εθνικό 

και τοπικό επίπεδο όπως διαγωνισμοί καινοτομίας, κλπ για την ανάπτυξη του deal 
flow σε συνεργασία με το λοιπό οικοσύστημα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας 
την Ελλάδα  

- Υποστήριξη στις νεοσύστατες επιχειρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδίου 
επιχειρηματικής ανάπτυξης με υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης όπως coaching 
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/ mentoring, consulting, νομικές, λογιστή, υπηρεσίες τεχνολογικής υποστήριξης σε 
ειδικά θέματα έρευνας και ανάπτυξης, γραμματείας, κλπ 

- Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, όπως συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις ή διοργάνωση 
εκδηλώσεων, διαφημιστικό υλικό, κλπ 

- Δικτύωση με συναφή δίκτυα και πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την 
προώθηση των επιχειρήσεων  

- Διαχείριση και συντονισμό των λειτουργιών της θερμοκοιτίδας με δράσεις 
διαχείρισης, υποστήριξης, παρακολούθησης και ελέγχου των επιχειρήσεων καθώς 
υποβολής εκθέσεων και αναφορών στην  ESA  

- Υπηρεσίες διαχείρισης της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την παροχή 
χρηματοδοτικής υποστήριξης με βάσει το ΣΔΕ 2014-2020 

 

Β) στην χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων ιδίως νεοσύστατων για τις απαραίτητες 
προμήθειες πατεντών, λογισμικών κλπ και τις εν γένει δράσεις ανάπτυξης των επιλεγμένων 
για «επώαση» επιχειρήσεων. Η στήριξη αυτή δύναται να καλυφθεί και από πόρους της 
συνδυάζεται ESA στο πλαίσιο του προγράμματος μεταφοράς τεχνογνωσίας ESA BIC. 

 

Υλοποίηση 

Για τη μεγιστοποίηση των συνεργειών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, την ανεξαρτησία του 
διαχειριστή από άλλες συναφείς δραστηριότητες καθώς και την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης κατά τη ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης, συντονισμού και λειτουργίας 
του ESA BIC Greece, ως ενδεδειγμένος τρόπος υλοποίησης προκρίνεται η ανάθεση με 
ανοικτό διαγωνισμό της δημιουργίας του ευρύτερου δυνατού Σχήματος παροχής 
υπηρεσιών της επιχειρηματικής θερμοκοιτίδας ESA BIC πανελλαδικής εμβέλειας υπό την 
έννοια της παροχής υποστήριξης στον τόπο λειτουργίας της επιλεγμένης επιχείρησης.  

Το αντικείμενο του διαγωνισμού θα συμπεριλαμβάνει και όλες τις υπηρεσίες και 
αρμοδιότητες για διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πόρων στο πλαίσιο των κανονισμών 
της Ε.Ε. και του ΣΔΕ,  υπό την ευθύνη και εποπτεία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – τ.ΤΠΕ.  

 

 

Δείκτες εκροής 

Τ4209 Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από θερμοκοιτίδες: Τιμή - Στόχος ; 
max 50 επιχειρήσεις 

 

90001 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) : Τιμή - Στόχος :13  
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής (Άξονες Προτεραιότητας 01 & 01Σ – ΕΠ 3a) 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4209 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που 

υποστηρίζονται από 
θερμοκοιτίδες 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες     17  ΟΧΙ 

T4209 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που 

υποστηρίζονται από 
θερμοκοιτίδες 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     20   ΟΧΙ 

T4209 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που 

υποστηρίζονται από 
θερμοκοιτίδες 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     8  ΟΧΙ  

T4209 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που 

υποστηρίζονται από 
θερμοκοιτίδες 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     3  ΟΧΙ  

T4209 

Επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που 

υποστηρίζονται από 
θερμοκοιτίδες 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     2  ΟΧΙ  

90001 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης  

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες     4   ΟΧΙ 

90001 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης  

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Αναπτυγμένες     5  ΟΧΙ  

90001 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης  

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Σε μετάβαση     2  ΟΧΙ  

90001 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 

πράξης  

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Στερεά Ελλάδα     1  ΟΧΙ  

90001 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης  

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Νότιο Αιγαίο     1   ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 € + 180.000 € 
το μέρος του ΦΠΑ  που δύναται να θεωρηθεί  επιλέξιμο (κατά προσέγγιση) 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

01-3a-1.3-06 
ESA-BIC Σύνολο Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 2.180.000,00 872.000,00 348.800,00 741.200,00 87.200,00 130.800,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.180.000,00 872.000,00 348.800,00 741.200,00 87.200,00 130.800,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 1.678.600,00 697.600,00 279.040,00 592.960,00 43.600,00 65.400,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 501.400,00 174.400,00 69.760,00 148.240,00 43.600,00 65.400,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Η κατανομή του προϋπολογισμού στις κατηγορίες περιφερειών βασίζεται  στην πρόβλεψη 
συμμετοχής επιχειρήσεων από το σύνολο της χώρας, σύμφωνα με την πρόταση της 
επιτελικής δομής και δύναται να διαφοροποιηθεί κατά την πρόσκληση προς τον δικαιούχο 

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 
- Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 
Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα του έργου: 
 

• Διαγωνιστική διαδικασία έως ανάθεση ~7 μήνες 
• Διάρκεια σύμβασης 5 έτη  
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Ενέργεια Ημερομηνία 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Γ’ τρίμηνο 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ τρίμηνο 2018* 

* Εκτίμηση 

 

 

 

 

5. Θεματικός στόχος 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 3c 

 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων  

Επενδυτική προτεραιότητα 3(γ) Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης 
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

-  

Ειδικοί στόχοι 2.4 Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους εννέα (9) 
στρατηγικούς τομείς της χώρας  

 

Δείκτες αποτελέσματος T4212  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των 9 
στρατηγικών τομέων της χώρας 

Μονάδα Μέτρησης: Εκ. € 

Τιμή Βάσης (2013): 107.602  

Τιμή Στόχος (2023): 118.311 

Πηγή στοιχείων: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Συχνότητα υποβολής : Διετής 
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5.1 Δράση 01-3c-1.4-01 «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 
υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 
αγορές» 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  O Ενδιάμεσος Φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση της 
δράσης προέκυψε  σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρ.13 
του Ν. 4314/2014  

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες -  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
164 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων των 8 
τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, 
περιβάλλον, ΤΠΕ, Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες),  
προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον 
τεχνολογικό, οργανωτικό  και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των 
λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους.  

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν σαφή στόχευση στην βελτίωση της 
ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ή στη δημιουργία νέων 
προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, 
τα σχέδια δύναται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών. Δύναται να 
περιλαμβάνουν ενέργειες όπως (ενδεικτική αναφορά): 

• Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών 
δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της 
εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ  

• Επανασχεδιασμό και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των 
επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενέργειες 
αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος/υπηρεσίας με την  
αξιοποίηση μεθοδολογιών Design 

• Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, μελέτη βέλτιστων 
πρακτικών από το εξωτερικό, 

• Διερεύνηση δυνατοτήτων επέκτασης σε νέες αγορές ή σε αγορές του 
εξωτερικού 

• Πρόσληψη εργαζομένων  

Συνολική ΔΔ της δράσης : 300.000.000 €  

Προβλέπονται 2 κύκλοι προκήρυξης  

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 

15.000- 200.000€ 

Ποσοστό χρηματοδότησης:  

40% - 50% μέσω του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΚ 1407/2013)  

 

Δείκτες εκροής 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 3.262 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση:  3.262 

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται: 325 

CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents: 652 

CO28 Επιχειρήσεις που παρουσιάζουν νέο προϊόν στην αγορά: 55 

CO29 Επιχειρήσεις που παρουσιάζουν νέο προϊόν για την εταιρία: 165 
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης της ΕΠ 3γ ( Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

 
Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    1.987 

 

    

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     757 

 

    

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     302 

 

    

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     125 

 

    

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     92     

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    1.987 

 

ΝΑΙ   

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     757 

 

ΝΑΙ   

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     302 

 

ΝΑΙ   

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     125 

 

ΝΑΙ   

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     92 ΝΑΙ   

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

  198   

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   75   

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   30   

CO05 Αριθμός νέων Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   12   
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επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   10   

CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    397  NAI   

CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Αναπτυγμένες     152  NAI   

CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Σε μετάβαση     60  NAI   

CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Στερεά Ελλάδα     25  NAI   

CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Νότιο Αιγαίο     18  NAI   

CO28 Επιχειρήσεις που 
παρουσιάζουν 
νέο προϊόν στην 
αγορά 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    33     

CO28 Επιχειρήσεις που 
παρουσιάζουν 
νέο προϊόν στην 
αγορά 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     13     

CO28 Επιχειρήσεις που 
παρουσιάζουν 
νέο προϊόν στην 
αγορά 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     5     

CO28 Επιχειρήσεις που 
παρουσιάζουν 
νέο προϊόν στην 
αγορά 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     2     

CO28 Επιχειρήσεις που 
παρουσιάζουν 
νέο προϊόν στην 
αγορά 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     2     

CO29 Επιχειρήσεις που 
παρουσιάζουν 
νέο προϊόν για 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    100  NAI   
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την  εταιρία 

CO29 Επιχειρήσεις που 
παρουσιάζουν 
νέο προϊόν για 
την  εταιρία 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     38  NAI   

CO29 Επιχειρήσεις που 
παρουσιάζουν 
νέο προϊόν για 
την  εταιρία 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     15  NAI   

CO29 Επιχειρήσεις που 
παρουσιάζουν 
νέο προϊόν για 
την  εταιρία 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     7  NAI   

CO29 Επιχειρήσεις που 
παρουσιάζουν 
νέο προϊόν για 
την  εταιρία 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     5  NAI   

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης  

 
01-3c-1.4-01 (ΜΜΕ) Σύνολο Χώρας Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 660.000.000,00 153.000.001,00 61.200.000,40 402.000.000,60 18.599.999,00 25.199.999,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 300.000.000,00 69.545.455,00 27.818.182,00 182.727.273,00 8.454.545,00 11.454.545,00 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 234.027.272,81 55.636.363,94 22.254.545,54 146.181.818,33 4.227.272,50 5.727.272,50 

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 65.972.727,19 13.909.091,06 5.563.636,46 36.545.454,67 4.227.272,50 5.727.272,50 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 360.000.000,00 83.454.546,00 33.381.818,40 219.272.727,60 10.145.454,00 13.745.454,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑΔ των τομέων 
προτεραιότητας 
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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) 23/5/2016 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  8/2/2016 

Προδημοσίευση προκήρυξης  12/10/2015 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  11/2/2016   

(Α΄ κύκλος) 

Ολοκλήρωση Υποβολών Προτάσεων (Α’ κύκλος)   8/7/2016 

5.2 Δράση 01-3c-1.4-02: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ για 
τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο  ΝΑΙ 
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πλαίσιο επίδοσης  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  O Ενδιάμεσος Φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση της 
δράσης προέκυψε σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρ.13 
του Ν. 4314/2014 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

 

Περιγραφή δράσης 
 Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων 
για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στη διεθνή τουριστική 
αγορά. 

 Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν σαφή στόχευση στον εκσυγχρονισμό της 
υποδομής και της λειτουργίας των ενισχυόμενων τουριστικών επιχειρήσεων και την 
ποιοτική αναβάθμιση  των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή / και  στον 
εμπλουτισμό τους με τη διαμόρφωση νέων προϊόντων/υπηρεσιών. 
Οι ενισχυόμενες ενέργειες στο πλαίσιο ενός επενδυτικού σχεδίου μπορούν να 
περιλαμβάνουν  ενδεικτικά : 

 εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών,  πιστοποίηση υποδομής και υπηρεσιών, παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας / ύδατος  

 εμπλουτισμό  του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε 
εναλλακτικές  μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ) 

 εισαγωγή / αύξηση χρήσης ΤΠΕ στη λειτουργία - οργάνωση της τουριστικής  
επιχείρησης και για την προβολή / προώθηση  της επιχείρησης και των 
προσφερόμενων υπηρεσιών  

 πρόσληψη νέων πρόσθετων εργαζομένων –διατήρηση υφιστάμενου προσωπικού 
(για περίοδο max 2 ετών) 

 

Συνολική ΔΔ της δράσης : 110.000.000 €, 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων : 15.000 € - 150.000 € 
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Ένταση ενίσχυσης : 40% (50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για 
τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας),  με εφαρμογή  του 
Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΚ 1407/2013)   

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων : 24 μήνες  

Υλοποίηση : ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ που προέκυψε μέσω διαγωνιστικής 
διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4314/2014 - Συγκριτική αξιολόγηση 
προτάσεων, (Υ.Α. 1557/432Γ/Γ01 / 30-3-2016) 

 

Δείκτες εκροής 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 1443 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση: 1443 

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται: 280 

CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents:282 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης της ΕΠ 3γ ( Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    461     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες    157     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση      430     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     45     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο      350     

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    461 ΝΑΙ   

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     157 ΝΑΙ   

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση       430 ΝΑΙ   

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     45 ΝΑΙ   

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο       350 ΝΑΙ   

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

  99   
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ενισχύονται 

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   33   

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   79   

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   9   

CO05 Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     60   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    99  ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Αναπτυγμένες     32  ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Σε μετάβαση      87  ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Στερεά Ελλάδα     9  ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Νότιο Αιγαίο       55  ΝΑΙ   

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

01-3c-1.4-02 
(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) 

Σύνολο Χώρας Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε
ς 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 244.444.445,00 28.000.000,00 76.951,112,00 82.160.000,00 49.333.333,00 8.000.000,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 110.000.000.,00 12.600.000,00 34.628.000,00 36.972.000,00 22.200.000,00 3.600.000,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

80.260,000,00 10.080.000,00 27.702.400,00 29.577.600,00 11.100.000,00 1.800.000,00 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

29.740.000,00 2.520.000,00 6.925.600,00 7.394.400,00 11.100.000,00 1.800.000,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για - - - - - - 
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τμηματοποιημένα 
έργα 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 134.444.444,00 15.400.000 42.323.111,00 45.188.000 27.133.333,00 4.400.000 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, 
σε προσδιορισμένους ΚΑΔ.    

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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)  30/3/2016 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 8/2/2016 

Προδημοσίευση προκήρυξης  12/10/2015 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  11/2/2016 

Ολοκλήρωση Υποβολών προτάσεων Α’ κύκλου  4/7/2016  

 

5.3 Δράση 01-3c-1.4-03: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών 
ενισχύσεων   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 
Η δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση» αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων 
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που αποσκοπεί στον 
μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς 
νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες. 
Επίσης στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής 
επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και 
καινοτομίας. 

 Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 50-
250 άτομα (υπολογιζόμενα σε ΕΜΕ) και αναμένεται να ενισχύσει τις προσπάθειες των 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών γραμμών παραγωγής και διάθεσης 
προϊόντων και υπηρεσιών και αφετέρου να τις προσανατολίσει (τις επιχειρήσεις) σε 
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οργανωτικές και λειτουργικές δομές ευελιξίας, σε αναζήτηση παραγωγικών βελτιώσεων, σε 
εφαρμογή αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας 
στην παραγωγή και στην παροχή υπηρεσιών. Επίσης θα προτρέπει και επιβραβεύει την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικής συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Industrial 
symbiosis). 

 
 
Η δράση περιλαμβάνει  τους παρακάτω επιμέρους στόχους :  
 
• Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός με έντονα καινοτομικό 
και οικολογικό χαρακτήρα και εξωστρεφή προσανατολισμό 

• Ψηφιακή Βιομηχανία για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων 
γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών 

• Ενεργειακή αποτελεσματικότητα  
 

Συνολική ΔΔ της δράσης (ενδεικτική)  : 40.000.000 € 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 100 εκ. €.  

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων : 250.000-3.000.000 € 
 
Ένταση ενίσχυσης : Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΚ 651/2014 
Τα ποσοστά που ορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων : 
Για μικρές: 30%-45%   (ανάλογα με την Περιφέρεια) 
Για μεσαίες: 20-35%   (ανάλογα με την Περιφέρεια) 
(Επίσης θα ληφθούν υπόψη και τα ειδικότερα  άρθρα του Κανονισμού σε συγκεκριμένες 
επιλέξιμες ενέργειες) 

 

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων : 36 μήνες  

 

Υλοποίηση: Αρμόδιος ενδιάμεσος  φορέας διαχείρισης  κρατικών ενισχύσεων 

 

Δείκτες εκροής 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 142 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση: 142 

CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents: 390 
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής ΕΠ 3c ( Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    89     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     26     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     18     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     5     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     4     

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    89 ΝΑΙ   

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     26 ΝΑΙ   

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     18 ΝΑΙ   

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     5 ΝΑΙ   

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     4 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    246 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Αναπτυγμένες     73 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Σε μετάβαση     48 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Στερεά Ελλάδα     13 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Νότιο Αιγαίο     10 ΝΑΙ   
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

01-3c-1.4-03  

(ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) 

Σύνολο Χώρας Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 

(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)* 
100.000.000 18.494.741,85 12.303.619,12 63.229.260,52 3.287.953,25 2.684.425,26 

Δημόσια Δαπάνη (β) 40.000.000 7.397.896,74 4.921.447,65 25.291.704,21 1.315.181,30 1.073.770,10 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 31.283.314,56 5.918.317,39 3.937.158,11 20.233.363,36 657.590,65 536.885,05 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 8.716.685,44 1.479.579,35 984.289,54 5.058.340,85 657.590,65 536.885,05 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

      

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

      

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 60.000.000 11.096.845,11 7.382.171,47 37.937.556,31 1.972.771,95 1.610.655,16 

*Το συνολικό κόστος της δράσης εξαρτάται από την ένταση ενίσχυσης των ΜΜΕ που κυμαίνεται από 
20-45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια. 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υφιστάμενες ή υπό-σύσταση επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων 
προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές 
δραστηριότητες,  όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Δ’ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 

Προδημοσίευση προκήρυξης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης – Υποβολή  
προτάσεων Α’ Κύκλου 

Δ’ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 
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5.4   Δράση 01-3c-1.4-04 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν  

Ο αναλυτικός σχεδιασμός της δράσης θα λάβει δεδομένα 
από τη μελέτη για τα επιχειρηματικά πάρκα της ΓΓΒ καθώς 
και από τη σχετική μελέτη επιπτώσεων του Υπουργείου 
που θα εκπονηθεί από τον ΣΕΒ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών 
ενισχύσεων 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

 
Η δράση με τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για την 
Μεταποίηση και εφοδιαστική Αλυσίδα» επιχειρεί να προσανατολίσει και κινητοποιήσει 
τους επιχειρηματικούς φορείς στις τοπικές οικονομίες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
και λειτουργίας οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών, με βάση τις 
διατάξεις και ορισμούς του Ν.3982/2011. 

 Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών και βιομηχανικών 
υποδομών στις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά 
στις τοπικές οικονομίες, στην δημιουργία και ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών, 
αλυσίδων προστιθέμενης αξίας και βιομηχανικών συμβιώσεων, ενισχύουν την συνεργασία 
με δημόσιους ή άλλους φορείς παραγωγής γνώσης και διαμεσολαβούν για τη μεταφορά 
και διάχυση της καινοτομίας. Παράλληλα αποσκοπούν στη προστασία του περιβάλλοντος 
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των περιοχών αυτών. 

 

Συνολική ΔΔ της δράσης : 16.000.000 € 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40 εκ. €. Η Δημόσια Δαπάνη 
(ενδεικτική)  εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 16 εκ. € (ανάλογα με την περιφερειακή κατανομή 
των πάρκων που θα υποστηριχθούν και τα άρθρα του ΕΚ651/2014 που θα εφαρμοσθούν). 
 
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων : θα οριστικοποιηθεί στην προκήρυξη της 
δράσης 

 
Ένταση ενίσχυσης : Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΚ 651/2014. Το 
ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης καθορίζεται ανάλογα με τον Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων και τα άρθρα του Κανονισμού που θα εφαρμοστούν για τις επιλέξιμες 
ενέργειες.   

 

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων : 24 μήνες  

 

Υλοποίηση: Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων 

 

Δείκτες εκροής 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση 

CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€)* 

01-3c-1.4-03  

(ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) 

Σύνολο Χώρας Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 

(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)** 
40.000.000,00 7.397.896,74 4.921.447,65 25.291.704,21 1.315.181,30 1.073.770,10 

Δημόσια δαπάνη (β) 16.000.000,00 2.959.158,70 1.968.579,06 10.116.681,68 526.072,52 429.508,04 

Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 12.513.325,82 2.367.326,96 1.574.863,24 8.093.345,34 263.036,26 214.754,02 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 3.486.674,18 591.831,74 393.715,82 2.023.336,34 263.036,26 214.754,02 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

      

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

      

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 24.000.000,00 4.438.738,04 2.952.868,59 15.175.022,53 789.108,78 644.262,06 

*Ο επιμερισμός της συνολικής δαπάνης ανά κατηγορία περιφέρειας έγινε βάσει της κατανομής των 
πόρων στον Άξονα 01/01Σ  του ΕΠΑΝΕΚ και είναι ενδεικτικός  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων (ΜμΕ, συνεταιρισμοί και φυσικά 
πρόσωπα)   

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Δ’ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 

Προδημοσίευση προκήρυξης ΣΕΠΤ.2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης – Υποβολή  
προτάσεων Α’ Κύκλου 

Δ’ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 
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5.5  Δράση 01-3c-1.4-05:  Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – 
Επιχειρηματική Επανεκκίνηση 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών 
ενισχύσεων   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η Δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας –Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» αφορά 
στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα η 
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δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας –Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» παρέχει 
ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν 
αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία 
για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας 
αξιοποιώντας το γνωστικό  κεφάλαιο  που τα άτομα αυτά κατέχουν.  

 

Βασικούς στόχους της δράσης αποτελούν: 

 η χρηματοδότηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σαφείς  
προσανατολισμούς, που αναδύονται και εναρμονίζονται από τις προτεραιότητες και τους 
στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑνΕΚ  αλλά και από γενικότερες ευρωπαϊκές /ή και διεθνείς 
εξελίξεις  για την ομάδα στόχος «άνεργοι άνω των 45 ετών με πρότερη 
επιχειρηματική/επαγγελματική εμπειρία».  

 Η αναθέρμανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αξιοποιώντας την 
επιχειρηματική ικανότητα και δεινότητα έμπειρων επιχειρηματικών στελεχών από την 
βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση ή άλλους συναφείς με αυτά κλάδους.  

 Η μείωση της ανεργίας στις κρίσιμες ηλικίες προ-συνταξιοδότησης (45 ετών και 
άνω), οι οποίες όμως έχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συσσωρευμένης εργασιακής 
εμπειρίας και τεχνογνωσίας 

 

Εφαρμοστικό και θεσμικό Πλαίσιο υλοποίησης της δράσης :  

Το εφαρμοστικό και θεσμικό πλαίσιο της δράσης αφορά το πλαίσιο Ενίσχυσης  ήσσονος  
σημασίας (de minimis).    

 

Συνολική ΔΔ της δράσης (ενδεικτική)  : 35.000.000 € 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι 
ανέρχεται σε 54.000.000 €. (για ποσοστό ενίσχυσης κατά μέσο όρο 65%).  

 

Το προτεινόμενο συνολικό ύψος επιχειρηματικων σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται  από 
15.000€ έως 60.000€. 

 

Δείκτες εκροής 
 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 1.070 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση: 1.070 

CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents: 1.070 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

01-3c-1.4-05 (Έμπειρη 
επιχειρηματικότητα) Σύνολο Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 
53.846.153,85 9.958.707,15 6.625.025,68 34.046.524,90 1.770.436,36 1.445.459,75 

(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)* 

Δημόσια Δαπάνη (β) 35.000.000,00 6.473.159,65 4.306.266,69 22.130.241,19 1.150.783,64 939.548,84 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 27.372.900,23 5.178.527,71 3.445.013,34 17.704.192,94 575.391,82 469.774,42 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 7.627.099,77 1.294.631,94 861.253,35 4.426.048,25 575.391,82 469.774,42 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα             

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

            

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 18.846.153,85 3.485.547,50 2.318.758,99 11.916.283,72 619.652,73 505.910,91 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι  άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής 
τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο 
επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι στο παρελθόν:  

• συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε 
ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων  ή  

• να διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 
σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να 
υλοποιήσουν  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης – Υποβολή  
προτάσεων Α’ Κύκλου 

α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 

Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων έως  Τέλη του  2019 
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5.6  Δράση 01-3c-1.4-06: Αναβάθμιση εταιρειών franchising 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών 
ενισχύσεων   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων ΜικροΜεσαίων επιχειρήσεων με 
οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.  
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Η στήριξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένες σε δίκτυα θα επιφέρει σημαντικά 
και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία καθώς το franchising 
εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Οι ρυθμοί αύξησης για το 
2016 προβλέπεται  να ξεπερνούν  τους αντίστοιχους για όλους τους άλλους κλάδους της 
οικονομίας συνολικά, σε διεθνές επίπεδο. Στην Ελλάδα το 2015 δραστηριοποιούνταν 479 
αλυσίδες franchising με 17098 εγκαταστάσεις  / καταστήματα και περισσότερους από 
100.000 εργαζόμενους  σε διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους με έμφαση στο εμπόριο 
τροφίμων και την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης εστίασης.  
Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με τη  
βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία 
νέων προϊόντων/υπηρεσιών θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση 
επενδυτικών  σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών 
τους.  
Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30.000 - 200.000 
ευρώ και περιλαμβάνουν  

• Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος) 
• Μηχανήματα και εξοπλισμό 
• Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση 

• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

• Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ 
(Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ) 

• Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση 
ρήτρας ευελιξίας 

• Μεταφορικά μέσα 

 
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name.  
 

Η υλοποίηση της πρότασης για την αναβάθμιση των υφιστάμενων ΜικροΜεσαίων 
επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise 
συμβάλλει στη γενικότερη στρατηγική και τους επιμέρους στόχους του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ενώ αναμένεται να επιφέρει 
άμεσα και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στους περισσότερους από τους τομείς 
προτεραιότητας (Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική αλυσίδα, Ενέργεια, 
Περιβάλλον, Τουρισμός, ΤΠΕ). 

 

Εφαρμοστικό και θεσμικό Πλαίσιο υλοποίησης της δράσης :  

Το εφαρμοστικό και θεσμικό πλαίσιο της δράσης αφορά το πλαίσιο Ενίσχυσης  ήσσονος  
σημασίας (de minimis).    
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Συνολική ΔΔ της δράσης (ενδεικτική)  : 25.000.000 € 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι 
ανέρχεται σε 55.000.000 €. Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% 
των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην 
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.  

 

Δείκτες εκροής 
 

CO01- Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη: 400 

CO02 –Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις; 400 

CO08 –Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση: 250 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

01-3c-1.4-06 (Franchise) Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 
55.555.555,56 10.274.856,58 6.835.343,95 35.127.366,96 1.826.640,69 1.491.347,36 

(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)* 

Δημόσια Δαπάνη (β) 25.000.000,00 4.623.685,46 3.075.904,78 15.807.315,13 821.988,31 671.106,31 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 19.552.071,60 3.698.948,37 2.460.723,82 12.645.852,10 410.994,16 335.553,16 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 5.447.928,40 924.737,10 615.180,96 3.161.463,03 410.994,16 335.553,16 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα             

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

            

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 30.555.555,56 5.651.171,12 3.759.439,17 19.320.051,83 1.004.652,38 820.241,05 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχοι των Πράξεων θα είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου  και ο Σύνδεσμος Franchise 
Της Ελλάδος, στο πλαίσιο κοινής πρόσκλησης που θα εκδοθεί από ΕΦΔ. Ειδικότερα:  α) οι 
επιχειρήσεις θα είναι Δικαιούχοι όσον αφορά το μέρος της κρατικής ενίσχυσης (πλαίσιο de 
minimis) για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων β) ο Σύνδεσμος Franchise Της 
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Ελλάδος, Συνδικαιούχος για την υλοποίηση δράσεων Τεχνικής υποστήριξης των 
επιχειρήσεων στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (Ενημέρωση των επιχειρήσεων, 
Σχέδιο αναβάθμισης επιχειρησιακής λειτουργίας, υποδειγματικές πρακτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας) και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φορέων τους (επιχειρηματιών / 
αυτοαπασχολούμενων) μέσω Συνδυασμένων δράσεων επιμόρφωσης, δικτύων μάθησης και 
σχημάτων mentoring, facilitating. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης όλων των αναγκαίων ενεργειών για την 
ολοκλήρωση της πρότασης : 24 μήνες / 18 μήνες για την υλοποίηση των επενδυτικών 
σχεδίων 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης – Υποβολή  
προτάσεων  

α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 

Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων έως  Τέλη του  2019 

 

 

5.7 Δράση 01-3c-1.4-07: Στοχευμένη δράση ενίσχυσης του εκσυγχρονισμού 
των υποδομών και του εξοπλισμού Θεατρικών και Κινηματογραφικών 
Αιθουσών και Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών για την αναβάθμιση του 
επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
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 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  O Ενδιάμεσος Φορέας κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ –
ΕΦΕΠΑΕ, που προέκυψε σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
Άρ.13 του Ν. 4314/2014 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 
 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων  που στοχεύουν στην αναβάθμιση 
Θεατρικών Αιθουσών, Κινηματογραφικών Αιθουσών (με λειτουργία πριν το 1990) και 
Αιθουσών Τέχνης. 

 Με τη δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου σε επίπεδο υποδομών, οι επιχειρήσεις θα 
αποκτήσουν την αναγκαία βάση, ώστε, στη συνέχεια, να δώσουν έμφαση στη δικτύωση, 
την ενίσχυση των συνεργασιών και την εξωστρέφεια. 

Μέσω της υλοποίησης της προτεινόμενης δράσης αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά 
το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες 
φιλοξενίας φεστιβάλ και παράλληλων εκδηλώσεων, γεγονός που θα οδηγήσει στον 
πολλαπλασιασμό των διοργανώσεων αυτών και στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού 
επισκεπτών 
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Συνολική ΔΔ της δράσης : 20.000.000 € 

Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων : 20.000 € - 400.000 €. 

Ένταση ενίσχυσης : 50%,  με εφαρμογή  του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (ΕΚ 1407/2013)   

 

Δείκτες εκροής 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: Μη χωροθετημένος δείκτης  

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση: Μη χωροθετημένος δείκτης,  η 
τιμή θα  προσδιοριστεί πριν την έκδοση της πρόσκλησης  

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται: Μη χωροθετημένος δείκτης 
CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents: Μη 
χωροθετημένος δείκτης,  η τιμή θα προσδιοριστεί   πριν την έκδοση της πρόσκλησης 

Οι τιμές θα προσδιοριστούν πριν την έκδοση της πρόσκλησης 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

01-3c-1.4-07 Σύνολο Χώρας Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 40.000.000,00 7.397.896,74 4.921.447,65 25.291.704,21 1.315.181,30 1.073.770,10 

Δημόσια Δαπάνη (β) 20.000.000,00 3.698.948,37 2.460.723,82 12.645.852,11 657.590,65 536.885,05 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

15.641.657,28 2.959.158,69 1.968.579,05 10.116.681,68 328.795,32 268.442,53 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 

   4.358.342,72 739.789,68 492.144,77 2.529.170,43 328.795,32 268.442,53 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

      

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

      

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 20.000.000,00 3.698.948,37 2.460.723,82 12.645.852,11 657.590,65 536.885,05 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με αντίστοιχη δραστηριότητα 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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 Α΄ εξάμηνο 2017 

Προδημοσίευση προκήρυξης Α΄ εξάμηνο 2017 

Hμερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   Α΄ εξάμηνο 2017 

Ολοκλήρωση Υποβολών προτάσεων Α’ κύκλου  Β΄ εξάμηνο 2017 

   

 

5.8  Δράση 01-3c-1.4-08: Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας 
Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  
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 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  O Ενδιάμεσος Φορέας κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ –
ΕΦΕΠΑΕ, που προέκυψε σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
Άρ.13 του Ν. 4314/2014 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία 
νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας 
της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά 
σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει 
αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να 
λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. 

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου 
τουριστικού προϊόντος της χώρας.  

Η συνολική ΔΔ της δράσης ανέρχεται σε 240 εκ. €. Αναμένεται επιπλέον  συνεισφορά των 
ΠΕΠ. 

 

Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων : 25.000 € - 400.000 €, 
που θα εξειδικεύεται σε επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, σε 
συμπληρωματικότητα με το Ν. 4399/2016 για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. 

Ένταση ενίσχυσης : 45%, που σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο 
περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%. 
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Χορήγηση της ενίσχυσης με εφαρμογή  του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (ΕΚ 1407/2013)   

 

Δείκτες εκροής 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: Μη χωροθετημένος δείκτης,  η τιμή θα 
προσδιοριστεί πριν την έκδοση της πρόσκλησης ί 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση: Μη χωροθετημένος δείκτης,  η 
τιμή θα προσδιοριστεί πριν την έκδοση της πρόσκλησης  

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται: Μη χωροθετημένος δείκτης,  η τιμή θα 
προσδιοριστεί πριν την έκδοση της πρόσκλησης  

CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents: Μη 
χωροθετημένος δείκτης,  η τιμή θα προσδιοριστεί πριν την έκδοση της πρόσκλησης  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

 
01-3c-1.4-08 Πρόγραμμα 
Ενίσχυσης της ίδρυσης και 
λειτουργίας  
Μικρομεσαίων 
Τουριστικών 
Επιχειρήσεων  

Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 510.638.297,87 63.829.787,23 170.212.765,96 191.489.361,70 63.829.787,23 21.276.595,74 

Δημόσια Δαπάνη (β) 240.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 179.999.999,77 23.999.999,97 63.999.999,84 71.999.999,96 15.000.000,00 5.000.000,00 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 60.000.000,23 6.000.000,03 16.000.000,16 18.000.000,04 15.000.000,00 5.000.000,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα             

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

            

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 270.638.297,87 33.829.787,23 90.212.765,96 101.489.361,70 33.829.787,23 11.276.595,74 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε προσδιορισμένους ΚΑΔ 
σε επίπεδο πρόσκλησης.    
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Επιχειρήσεις καταλυμάτων  με τα ίδια χαρακτηριστικά,  που έχουν αρχίσει την υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, 
λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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 Δεκέμβριος 2017 

Προδημοσίευση προκήρυξης Νοέμβριος 2017 

Hμερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης    7/11/2017 

Ολοκλήρωση Υποβολών προτάσεων  Μάρτιος 2018 

 

 

5.9 Δράση 01-3c-1.4-09: Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων 
και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 
(Κοιν.Σ.Επ.) 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
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 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών 
ενισχύσεων   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

   

Η Δράση «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)» αφορά στην υλοποίηση 
βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα 
σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους.  

 Τα επιχειρηματικά σχέδια δύνανται να αφορούν σε:  

•  απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για 
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

• στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
προϊόντων 

• κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων 
Εργασίας (συμπεριλαμβανομένων μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ). 

 

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να :  

• να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή  Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 
Ένταξης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 α του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 
εντός της Ελληνικής Επικράτειας 
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• να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας καθ’ 
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. 

 Συγκεκριμένα προβλέπεται η επιχορήγηση των τριών τύπων ΚΟΙΝΣΕΠ που θα έχουν –κατά 
τη στιγμή της υποβολής πρότασης επιχορήγησης- οριστική βεβαίωση εγγραφής στο 
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας  

Συνολική ΔΔ της δράσης (ενδεικτική)  : 25.000.000 €  

 

Δείκτες εκροής 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση 

CO05: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

 01-3c-1.4-09 ΚΟΙΝΣΕΠ Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 31.250.000,00 5.779.606,83 3.844.880,97 19.759.143,92 1.027.485,39 838.882,89 

Δημόσια Δαπάνη (β) 25.000.000,00 4.623.685,46 3.075.904,78 15.807.315,13 821.988,31 671.106,31 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 19.552.071,60 3.698.948,37 2.460.723,82 12.645.852,10 410.994,16 335.553,16 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 5.447.928,40 924.737,10 615.180,96 3.161.463,03 410.994,16 335.553,16 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα             

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής             

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 6.250.000,00 1.155.921,37 768.976,19 3.951.828,78 205.497,08 167.776,58 

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι  υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)» 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης –  α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 

Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων έως  Τέλη του  2020 

 

 

5.10 Δράση 01-3c-1.4-10: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, 
Εστίαση, Εκπαίδευση 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών 
ενισχύσεων   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
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 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» 
αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται  
• στο λιανικό εμπόριο 
• στην παροχή υπηρεσιών εστίασης 
• στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης  
• στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών 

υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας  

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους 
στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας  δ) 
εφοδιαστικής αλυσίδας, και ε) πιστοποίησης συστημάτων 

Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, θα επιλέγονται δαπάνες από τις κάτωθι κατηγορίες 
Δαπανών: 

• Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος 

• Μηχανήματα-Εξοπλισμός 

• Μεταφορικά μέσα 

• Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς 
και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα 

• Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/ Ψηφιακής Προβολή/ . Παρακολούθησης 
Επενδυτικού σχεδίου 

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), 

 

οι οποίες συνεισφέρουν στους κεντρικούς στόχους της δράσης: 
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1) Εξοικονόμηση Ενέργειας – Χρήση ΑΠΕ 
2) Αναβάθμιση Υγιεινής και Ασφάλειας στις διαδικασίες και τους χώρους λειτουργίας 
της επιχείρησης καθώς και διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμΕΑ (σύμφωνα με τις Οδηγίες 
Σχεδιασμού για ΑμΕΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ) 

3) Ενσωμάτωση εξειδικευμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις 
λειτουργίες της επιχείρησης 

4) Βελτίωση των διεργασιών εφοδιαστικής αλυσίδας  
5) Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών 

 
  

Εφαρμοστικό και θεσμικό Πλαίσιο υλοποίησης της δράσης :  

Το εφαρμοστικό και θεσμικό πλαίσιο της δράσης αφορά το πλαίσιο Ενίσχυσης  ήσσονος  
σημασίας (de minimis).    

Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου: 10.000 € έως 150.000 € . 

 

Συνολική ΔΔ της δράσης (ενδεικτική)  : 60.000.000 € 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι 
ανέρχεται σε 120.000.000 €. Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 50% 
των επιλέξιμών δαπανών.  

 

Δείκτες εκροής 
CO01- Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (1.500) 

CO02 –Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (1.500) 

CO08 –Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση (800) 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

01-3c-1.4-10 
Εμπόριο-Εστίαση-
Εκπαίδευση 

Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος 
(α) 

120.000.000,00 27.600.000,00 16.800.000,00 66.000.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 

60.000.000,00 13.800.000,00 8.400.000,00 33.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

46.559.999,94 11.039.999,97 6.719.999,99 26.399.999,98 1.200.000,00 1.200.000,00 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

13.440.000,06 2.760.000,03 1.680.000,01 6.600.000,02 1.200.000,00 1.200.000,00 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
198 

 

εκ της οποίας για 
τα εμπροσθοβαρή 
έργα 

            

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

            

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

            

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομι
κής Τεχνικής 

            

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

            

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 

60.000.000,00 13.800.000,00 8.400.000,00 33.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και 
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, 
οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:  

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.  
ii. διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης ως ενεργή κύρια ή 

δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει 
να ανήκουν σε έναν εκ των 3 κλάδων. 

iii. έχουν ελάχιστον αριθμό ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής 
υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκουν.  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης – Υποβολή  
προτάσεων  

δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018 

Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων έως  Τέλη του  2020 
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5.11 Δράση 01-3c-1.4-13: Ενίσχυση της υφιστάμενης εργαστηριακής 
υποδομής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για τον 
έλεγχο ψεκαστικών μηχανημάτων 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ΥΠΟΔΟΜΗ 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 
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Το παρόν έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση-ανάπτυξη υποδομών στις εγκαταστάσεις του 
Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών για τον έλεγχο των μηχανημάτων 
φυτοπροστασίας (ψεκαστικά) και τη συμμόρφωσή τους με τα προβλεπόμενα από τις 
γενικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την προστασία του περιβάλλοντος της 
τροποποίησης της Οδηγίας 42/2006/ΕΚ για τις μηχανές και τα σχετικά ευρωπαϊκά και 
διεθνή πρότυπα και τεχνικές οδηγίες. Οι προτεινόμενες υποδομές είναι μοναδικές στην 
Ελλάδα και από τις λίγες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελούν, άμεση αναγκαιότητα λόγω της 
επικείμενης ένταξης των δοκιμών των μηχανημάτων φυτοπροστασίας στον υποχρεωτικό 
τομέα, του πρωτεύοντος ρόλου της γεωργίας στην εθνική μας οικονομία και της απαίτησης 
για σύγκλιση της εθνικής υποδομής ποιότητας με εκείνη των υπολοίπων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Το προς υλοποίηση εργαστήριο δοκιμών ψεκαστικών μηχανημάτων θα καλύπτει πλήρως τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 127/2009/ΕΚ που προβλέπει δοκιμές - ελέγχους καινούργιων 
μηχανημάτων. Αν και η εφαρμογή της Οδηγίας είναι προαιρετική, εν τούτοις πολλά 
Ευρωπαϊκά κράτη (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία) ζητούν από τους 
εγχώριους κατασκευαστές την πλήρη συμμόρφωσή τους με τους όρους της Οδηγίας και 
κυρίως με τις διατάξεις του προτύπου ΕΝ 12761 (και από το 2012 του ΕΝ ISO 16119 που το 
αντικατέστησε). Στη χώρα μας οι έλεγχοι των καινούριων μηχανημάτων παραμένουν 
προαιρετικοί. Εδώ να σημειωθεί ότι εάν κάποιο μηχάνημα πρόκειται να συμπεριληφθεί και 
να χρηματοδοτηθεί από τα σχέδια βελτίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, απαιτείται η συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 12761. Οι εγχώριοι κατασκευαστές 
δηλώνουν ότι πληρούν το πρότυπο, ενώ κατ' ουσία δεν έχουν πραγματοποιήσει κανέναν 
έλεγχο των κατασκευών τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου. Η μη ύπαρξη ενός 
εγχώριου εργαστηρίου και το αποτρεπτικό κόστος που θα είχε η αποστολή και ο έλεγχος 
των μηχανημάτων σε κοντινή χώρα είναι σίγουρα παράγοντες που οι έλεγχοι αυτοί δεν 
πραγματοποιούνται. Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη ενημέρωση των κατασκευαστών από το 
ΙΓΕΜΚ που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του συλλογικού 
τους οργάνου (ΕΚΑΓΕΜ) οι περισσότεροι δήλωσαν θετικοί στην υποχρεωτική εφαρμογή των 
ελέγχων των καινούργιων μηχανημάτων (ένα ανά τύπο), αρκεί να υπάρχει εγχώριο 
εργαστήριο και το κόστος να μην είναι απαγορευτικό. 

 

Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από τα κάτωθι υποέργα: 

1. Κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 17025 μέσα από την εφαρμογή ενός 
ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης, και κυρίως η συγγραφή 
και εφαρμογή ειδικών οδηγιών υλοποίησης εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τα αντίστοιχα πρότυπα. Ο καθορισμός κρίσιμων παραμέτρων για τη 
διενέργεια των αιτούμενων εξειδικευμένων δοκιμών που τεκμηριώνεται με πολυετή 
εμπειρία στους συγκεκριμένους ελέγχους θα αποτελέσει και το κυρίως μέρος των 
υπηρεσιών του συμβούλου δεδομένου ότι το Ι.ΓΕ.Μ.Κ. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης 
της Ποιότητας από το 1999. 
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2. Συμπληρωματικές ενέργειες για διαπίστευση του ΙΓΕΜΚ σε δοκιμές μηχανημάτων 
εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. 

3. Προμήθεια εξοπλισμού. Σκοπός του υποέργου είναι η αγορά εξοπλισμού για τη 
διενέργεια των παρακάτω υπό διαπίστευση δοκιμών σύμφωνα με ΕΝ 12761 και 
τεχνικές οδηγίες ΕΝΤΑΜ. 

 

Ενδεικτικά, αναφέρονται: 

1. Δοκιμή αντλίας, 

2. Δοκιμή δοχείου ψεκαστικού υγρού, 

α) Τραχύτητα εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών 

β) Υπερπλήρωση (over volume test), διαστάσεις οπή πλήρωσης και βάθος και διαστάσεις 
πλέγματος 

γ) Υπολειπόμενος όγκος 

δ) Δείκτης περιεχομένου 

3. Επίδοση αναδευτήρα, 

4. Ακρίβεια μετρητή πίεσης, 

5. Μέτρηση παροχής ακροφυσίων, 

6. Μέτρηση κατανομής και γωνίας ψεκασμού ακροφυσίων 

7. Spray Boom Distribution Tester, 

8. Control of Spray Drift. 

 

Δείκτες εκροής 

• 06002 - Αριθμός ερευνητικών/εργαστηριακών* υποδομών που ενισχύονται 
(Πρόσθετος Δείκτης, τιμή: 1) (* έχει γίνει σχετικό helpdesk για μετονομασία του 
δείκτη) 

• 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) (Πρόσθετος Δείκτης, τιμή: 1). 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 437.270,00 €. 
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Προϋπολογισμός  
01-3c-1.4-13 Σύνολο Χώρας Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 437.270,00 437.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 437.270,00 437.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 349.816,00 349.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 87.454,00 87.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης δράσης, είναι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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 Δεκέμβριος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  15/12/2016 
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5.12 Δράση 01-3c-1.4-14: ΔΡΑΣΗ «Επέκταση  πεδίου διαπίστευσης του 
εργαστηρίου του τμήματος Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών 
Δοκιμών / Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή στην περιγραφή και τον 
χαρακτηρισμό ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ σύμφωνα με την μέθοδο του 
ΔΣΕ» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ΥΠΟΔΟΜΗ 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠ στον Ειδικό Στόχο 1.4, για την  
Ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών προτυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων και 
υπηρεσιών. 

 

Το Τμήμα Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών της Δ/νσης Προστασίας 
Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι ένα από 
τα παλαιότερα εργαστήρια ελαιολάδου, αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ελαιοκομικό 
Συμβούλιο (ΔΣΕ) για τις Χημικές και Οργανοληπτικές αναλύσεις Παρθένου ελαιολάδου. 
Διαθέτει μελέτες και στοιχεία δεκαετιών,  όλων των Ελληνικών  ελαιολάδων από όλες τις 
ελαιοπαραγωγικές περιοχές, τα οποία αποτελούν βάση αναφοράς για τις Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Στις αρμοδιότητες του τμήματος, 
σύμφωνα με τον οργανισμό σύστασης του (ΠΔ.116, ΦΕΚ 185/Α/3-9-2014) είναι η 
εκπροσώπηση της Ελλάδας στην υποεπιτροπή χημικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα κριτήρια που καθορίζουν τα όρια εμπορίας και διακίνησης  ελαιολάδου 
(Κανονισμός ΕΕ 2568/91 και τροποποιήσεις αυτού) και η συμμετοχή στις ομάδες 
εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (ΔΣΕ) για τα χημικά και 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του παρθένου ελαιολάδου.  Το εργαστήριο είναι 
διαπιστευμένο από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά το πρότυπο EN ISO 17025  
για τη διενέργεια Χημικών και Οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου σύμφωνα με τον 
Κανονισμό της ΕΕ 2568/91.  Τα στοιχεία των αναλύσεων των Ελληνικών ελαιολάδων 
χρησιμοποιούνται στο ΔΣΕ και  στη Διαχειριστική Επιτροπή Λιπών και Ελαίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαμόρφωση των  ορίων που αφορούν τα φυσικοχημικά και 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά εμπορίας ελαιολάδου. Η Οργανοληπτική Ομάδα του 
εργαστηρίου περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Οργανοληπτικών Ομάδων των Κρατών μελών.  

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού. 
Συγκεκριμένα θα αγοραστεί όργανο «ηλεκτρονικής μύτης» (e-nose) και αντίστοιχης βάσης 
δεδομένων (aroma chembase)  με τα οποίο  δίνεται η δυνατότητα του αυτόματου 
προσδιορισμού του οργανοληπτικού προφίλ  των δοκιμαζόμενων ελαιολάδων καθώς και 
των λοιπών αρωματικών χαρακτηριστικών τους,  μέσω του  διαχωρισμού και της 
ταυτοποίησης τους, καθώς επίσης και η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων αυτών.  
Επιπροσθέτως θα ανιχνεύονται και θα ταυτοποιούνται τα αρνητικά χαρακτηριστικά των 
ελαιολάδων και τυχόν επιμολύνσεις τους (off odor) που σχετίζονται με τις πρακτικές 
συγκομιδής και ελαιοποίησης του ελαιοκάρπου, γεγονός που θα συμβάλει στην βελτίωση 
της ποιότητας του ελαιολάδου. Ο διαχωρισμός και η  ταυτοποίηση με την βοήθεια της 
ηλεκτρονικής μύτης των αρωματικών  χαρακτηριστικών θα βοηθήσει στην εκπαίδευση 
ομάδας γευσιγνωστών του εργαστηρίου για τον χαρακτηρισμό των ελληνικών ποικιλιών 
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καθώς και για τον προσδιορισμό και την περιγραφή του φρουτώδους χαρακτήρα (με 
περιγραφικούς όρους) των εξεταζόμενων προς  απονομή ετικέτας ΠΟΠ ή ΠΓΕ ελαιολάδων.   

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες για  την επικαιροποίηση της 
τεκμηρίωσης του εφαρμοζόμενου από το εργαστήριο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
(ΣΔΠ) με σκοπό τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις της προς διαπίστευση μεθόδου 
(COI/T.20/doc. no 22).  

Τέλος, στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι εργασίες επιθεώρησης του 
εργαστηρίου προς απονομή διαπίστευσης στο πεδίο χαρακτηρισμού ελαιόλαδων ΠΟΠ και 
ΠΓΕ σύμφωνα με τη μέθοδο του ΔΣΕ από τον ελληνικό φορέα διαπίστευσης ΕΣΥΔ  καθώς 
και οι υπηρεσίες για την  εισαγωγή στην ηλεκτρονική μύτη αναλυτικών στοιχείων του 
εργαστηρίου και την επεξεργασία τους  με στατιστικά πακέτα PCA,  DFA, PLS, SIMCA. Οι 
υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει να παρέχονται με τη συνεχή παρουσία του στο εργαστήριο, 
προκειμένου να δημιουργηθεί  αρχείο στατιστικών δεδομένων,  τα οποία θα καταγραφούν  
σαν τα  ιστορικά δεδομένα  του εργαστηρίου σ την  Οργανοληπτική  μέθοδο του  ΔΣΕ 
COI/T.20/doc. no 22 και θα χρησιμοποιηθούν για την  επικύρωση της.  Το αρχείο αυτό, μετά 
το πέρας της συνεργασίας  θα συντηρείται και θα τροφοδοτείται με νέα στοιχεία από το 
προσωπικό του εργαστηρίου. 

 

Συνολική ΔΔ της δράσης: 231.000 € 
 

Διάρκεια δράσης :   

Η διάρκεια του έργου εκτιμάται σε 18 μήνες. 

Υλοποίηση:  Η Δράση θα υλοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (τομέας Εμπορίου), 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού 

 

 

Δείκτες εκροής 
• 00101 - Αριθμός ερευνητικών/εργαστηριακών* υποδομών που ενισχύονται 

(Πρόσθετος Δείκτης, τιμή: 1)  
• 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) (Πρόσθετος Δείκτης, τιμή: 1). 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

Εξοπλισμός για τον χαρακτηρισμό 
ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ σύμφωνα με 
την μέθοδο του ΔΣΕ 
01-3c-1.4-14 

Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 231.000,00 231.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 231.000,00 231.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 184.800,00 184.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 46.200,00 46.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (τομέας Εμπορίου), Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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 Ιανουάριος 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  Α’ τρίμηνο 2018 
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5.13 Δράση 01-3c-1.4-15: ΔΡΑΣΗ «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών 
ενισχύσεων (ΕΦΕΠΑΕ) 

 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων των εννέα (9) τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ  (αγροδιατροφή /βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, 
εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, Τουρισμός, περιβάλλον, 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία, υλικά-κατασκευές), προκειμένου 
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να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμισή τους.  

Η Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» εστιάζεται  σε ενισχύσεις  κατηγοριών 
επιλέξιμων δαπανών με  απλοποιημένη διαδικασία άμεσης αξιολόγησης των δυνητικών 
δικαιούχων. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ενισχυθούν δαπάνες για:  

• την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου 
για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς 
της,  

• την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης- διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την 
τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων.  

Συμπληρωματικά  ενισχύονται  δαπάνες  προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών 
συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους 
μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.  

Συνολική ΔΔ της δράσης: 150.000.000 € 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ 
έως 400.000 € . 

Ποσοστό χρηματοδότησης:  

50% μέσω του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΚ 1407/2013)  

 

Διάρκεια δράσης :   

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει  τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης. 

Υλοποίηση:   

Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και 
τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ), με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

 

Δείκτες εκροής 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 1.000 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση:  1.000 

CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents: 1.500 
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης της ΕΠ 3γ ( Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

 
Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    433     

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     375     

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     125     

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     42     

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     25     

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    433 ΝΑΙ   

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     375 ΝΑΙ   

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     125 ΝΑΙ   

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     42 ΝΑΙ   

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     25 ΝΑΙ   

CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    650  NAI   

CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Αναπτυγμένες     563  NAI   

CO08 Employment 
increase in 
supported 

Full time 
equivalents 

Σε μετάβαση     188  NAI   
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enterprises 

CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Στερεά Ελλάδα     63  NAI   

CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Νότιο Αιγαίο     38  NAI   

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

01-3C-1.4-15 Ποιοτικός 
Εκσυγχρονισμός 

Σύνολο Χώρας Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 

 
300.000.000 112.500.000 37.500.000 130.000.000 7.500.000 12.500.000 

Δημόσια Δαπάνη (β) 150.000.000 56.250.000 18.750.000 65.000.000 3.750.000 6.250.000 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 117.000.000 45.000.000 15.000.000 52.000.000 1.875.000 3.125.000 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 33.000.000 11.250.000 3.750.000 13.000.000 1.875.000 3.125.000 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 150.000.000 56.250.000 18.750.000 65.000.000 3.750.000 6.250.000 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως 
αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης :  

• έχουν μέχρι κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσης  δωδεκάμηνης 
διάρκειας  

• διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ  
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 
 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Μάιος  2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  B’ τρίμηνο 2018 

 

 

5.14 Δράση 01-3c-1.4-16: Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

  ΟΧΙ  

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 
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 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Δεν συνδέεται με αιρεσιμότητα.  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ  

  ΟΧΙ 

 

 Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της Δράσης με  τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» επιδιώκεται η οργανωμένη 
και συστηματική  ανάδειξη και προβολή των εμπορικών κέντρων των πόλεων με 
συντονισμένες ενέργειες διαμόρφωσης του δημόσιου χώρου και δημιουργίας ενιαίας 
ταυτότητας των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτά, με στόχο την ενίσχυση και τόνωση 
της οικονομικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται  στις εμπορικές περιοχές των Δήμων,  
και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς 
πόρους.  

 

Κάθε έργο θα υλοποιηθεί αποκλειστικά από σχήμα Δικαιούχου – Συνδικαιούχου  που θα 
αποτελείται από ΟΤΑ α’ βαθμού (Δικαιούχος) και τον κατά τόπους Εμπορικό Σύλλογο 
(Συνδικαιούχος) .  

Για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται / καταγράφεται:  

 a. έλλειψη θεσμοθετημένου Εμπορικού Συλλόγου ή 

 b. μη αποδοχή (από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο) της συμμετοχής του Εμπορικού 
Συλλόγου ή  

c. απουσία στελέχωσης με τουλάχιστον (1) εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
(πλην των μελών του ΔΣ) του Εμπορικού Συλλόγου μέχρι την ημερομηνία έναρξης των 
υποβολών  

το έργο θα υλοποιηθεί από σχήμα Δικαιούχου –Συνδικαιούχου που θα αποτελείται από 
ΟΤΑ α’ βαθμού (Δικαιούχος) και το οικείο Επιμελητήριο της χωρικής περιοχής 
παρέμβασης. (Συνδικαιούχος).  

Από τη συμμετοχή εξαιρούνται τα επαγγελματικά/επιστημονικά επιμελητήρια 

 

 

 

Το σχήμα του Δικαιούχου – Συνδικαιούχου θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή 
τουλάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή 
παρέμβασης. Η χρηματοδότησή τους θα γίνει με εφαρμογή του Κανονισμού de minimis και 
η ένταση της ενίσχυσής τους ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. 

 

Στο πλαίσιο κάθε έργου θα υλοποιηθεί ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων 
παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του 
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δημόσιου χώρου και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας, με υιοθέτηση και 
χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης. Οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν δύνανται να 
περιλαμβάνουν επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές μικρής κλίμακας και επιδιώκεται να 
συμβάλλουν άμεσα στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των 
περιοχών αυτών  με την επίτευξη της βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών τους και κατ’ 
επέκταση των οικονομικών τους  μεγεθών. Ταυτόχρονα αναμένονται πολλαπλασιαστικά 
οφέλη στην τοπική οικονομία, με τη δημιουργία κινήτρου αύξησης της επιχειρηματικότητας 
στην περιοχή παρέμβασης, αλλά και στην τοπική κοινωνία, με τη δημιουργία ή/και 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.  

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός 

 

Συνολική ΔΔ της δράσης : 50.000.000 € 

Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων :  

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Δικαιούχου (ΟΤΑ α’ βαθμού) 
ανέρχεται κατά μέγιστο στο 1.500.000 €,  ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας 
Δαπάνης του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) δεν μπορεί να ξεπερνά 
τα 400.000  € . 

Ένταση ενίσχυσης : 100%,  εφαρμογή  του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΚ 1407/2013)   

 

Ενδεικτικές κατηγορίες ενεργειών που αναμένονται να υλοποιηθούν είναι:  

Α. οι ΟΤΑ α΄βαθμού :  
o Αναβάθμιση δημόσιου χώρου  
o Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης  
o Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας  

Β. οι Εμπορικοί Σύλλογοι ή τα Επιμελητήρια 
o Ανάδειξη της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής Προβολή και προώθηση της 

εμπορικής περιοχής  

 

 

Δείκτες εκροής 
o CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 5.000 
o CO04 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη: 5.000 
o CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents: 5.000 
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής ΕΠ 3c ( Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    2.300     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     860     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     1.080     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     360     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     360     

CO04 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    2.300 ΝΑΙ   

CO04 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     860 ΝΑΙ   

CO04 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     1.080 ΝΑΙ   

CO04 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     360 ΝΑΙ   

CO04 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     360 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    2.300 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Αναπτυγμένες     860 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Σε μετάβαση     1.080 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Στερεά Ελλάδα     360 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Νότιο Αιγαίο     360 ΝΑΙ   

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε  50.000.000 €.   
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

01-3c-1.4-16 
Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 50.000.000,00 8.600.000,00 10.800.000,00 23.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 50.000.000,00 8.600.000,00 10.800.000,00 23.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 37.840.000,00 6.880.000,00 8.640.000,00 18.720.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 12.160.000,00 1.720.000,00 2.160.000,00 4.680.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)   - - - - - - 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Σχήματα Δικαιούχου - Συνδικαιούχου, στη βάση Μνημονίου Συνεργασίας που θα 
υπογράψουν, αποτελούμενα από  ΟΤΑ α΄βαθμού  και κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους 
ή, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται, ΟΤΑ α΄βαθμού και  τα οικεία 
Επιμελητήρια της χωρικής περιοχής παρέμβασης.  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Έκδοση πρόσκλησης: Γ΄ τρίμηνο 2018 

 

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)    Δεν απαιτείται 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης    Β΄ τρίμηνο 2018 
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5.15 Δράση 01-3c-1.4-17: ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής 
Βιομηχανίας» 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  1.Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού 

2. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης  

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

 
  Η δράση αφορά στην χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων, νέων  και 
υπό σύσταση ΜΜΕ επιχειρήσεων  για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και 
αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων ιδίων ή/και τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση 
πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. 

 Η δράση πρακτικά αφορά στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών 
εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας. Με την εφαρμογή της δράσης θα επιτευχθεί η 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου δια μέσου της επιχειρηματικής 
αξιοποίησης του τομέα «περιβάλλον» ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους (9) 
Εθνικούς Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ ΑΝΕΚ) αλλά παράλληλα συμβάλλει 
στην δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας επιτυγχάνοντας με 
αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στους (9) Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας. 

 

Συνολική ΔΔ της δράσης (ενδεικτική): 20.000.000 € 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 35 εκ. €.  
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων : 250.000- 2.500.000€ 
 
Ένταση ενίσχυσης : Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΚ 651/2014. 
Τα ποσοστά κυμαίνονται από 20% μέχρι και 70% βάσει  διαφόρων άρθρων του Καν. ΕΚ 
651/2014 (άρθρα 14, 18, 19, 28, 32, 49)  ,  ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την 
περιφέρεια που γίνεται η επένδυση. 

 

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων : 36 μήνες    

 

Υλοποίηση: Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων 

 

Δείκτες εκροής 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 56 (σύνολο Χώρας) 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση:  56 

CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents: 159 

CO17 Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων (και απορριμμάτων) (τόνοι/ έτος) 

(ο δείκτης θα χρησιμοποιηθεί στα ΤΔΠ ανάλογα με το επενδυτικό σχέδιο) 
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής ΕΠ 3γ ( Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    23     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     8     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     18     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     5     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     2     

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    23 ΝΑΙ   

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     8 ΝΑΙ   

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     18 ΝΑΙ   

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     5 ΝΑΙ   

CO02 Number of enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     2 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    63 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Αναπτυγμένες     22 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Σε μετάβαση     52 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Στερεά Ελλάδα     16 ΝΑΙ   

CO08 Employment increase 
in supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Νότιο Αιγαίο     6 ΝΑΙ   
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

01_3c_1.4_15 

 

Σύνολο Χώρας Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 

(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)** 
57.142.857,14 18.571.428,57  8.000.000,00 22.857.142,86 2.000.000,00 5.714.285,71 

Δημόσια δαπάνη (β)  20.000.000,00  6.500.000,00  2.800.000,00  8.000.000,00  700.000,00  2.000.000,00  

Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ)  15.190.000,00  5.200.000,00  2.240.000,00  6.400.000,00  350.000,00  1.000.000,00 

Εθνική Συμμετοχή (δ)  4.810.000,00  1.300.000,00  560.000,00  1.600.000,00  350.000,00  1.000.000,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

      

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

      

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 37.142.857,14 12.071.428,57 5.200.000,00 14.857.142,86 1.300.000,00 3.714.285,71 

**Το συνολικό κόστος της δράσης εξαρτάται από την ένταση ενίσχυσης ανάλογα με τον Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων που μεταβάλλεται ανάλογα την περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Το σύνολο οικονομικών φορέων, υπό την προϋπόθεση επενδυτικού σχεδίου που εμπίπτει  
ενδεικτικά στους ακόλουθους κωδικούς ΚΑΔ κατά NACE 2008: 36, 37, 38, 39 καθώς και οι 
κλάδοι 20.59.59.01, 20.59.59.02. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 

Προδημοσίευση προκήρυξης  

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   Β’ εξάμηνο  2018 
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5.16 Δράση 01-3c-1.4-18: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  O Ενδιάμεσος Φορέας που θα αναλάβει την 
υλοποίηση της δράσης προέκυψε σύμφωνα με τις 
διαδικασίες του Άρ.13 του Ν. 4314/2014 (Υ.Α. 
1557/432Γ/Γ01 / 30-3-2016) 

 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων - κατά 
προτεραιότητα - των παρακάτω  στρατηγικών τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ  
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(αγροδιατροφή /βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και 
δημιουργικές βιομηχανίες, , περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), υγεία, υλικά-κατασκευές), προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους 
θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμισή τους.  

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 
εστιάζεται  σε ενισχύσεις  κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών με  απλοποιημένη διαδικασία 
άμεσης αξιολόγησης των δυνητικών δικαιούχων. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να 
ενισχυθούν δαπάνες για (ενδεικτική αναφορά):  

• την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, 
απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής 
δραστηριότητάς της, καθώς και μεταφορικών μέσων. 

• την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της 
παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.  

• την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης - εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.  

• την πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, 
εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών 
εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού). 

 
Συμπληρωματικά  ενισχύονται  δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού, συμβουλευτικών  
υπηρεσιών  σχετικών  με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, branding,  υπηρεσιών 
συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, υπηρεσιών ψηφιακής 
προβολής  καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.  

 

Συνολική ΔΔ της δράσης: 400.000.000 € 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 € 
έως 200.000 €. 

Ποσοστό χρηματοδότησης:  

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (ΕΚ 1407/2013), με ποσοστά συγχρηματοδότησης 50-65% τόσο για δαπάνες ΕΤΠΑ 
όσο και για δαπάνες ΕΚΤ (ρήτρα ευελιξίας) 

 

Διάρκεια δράσης :   

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει  τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης. 

Υλοποίηση:   

Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
222 

 

τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ), με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Δείκτες εκροής 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 9.500  

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση:  9.500 

CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents: 3.100 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης της ΕΠ 3γ ( Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 
Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    4.085     

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     3.563     

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     1.188     

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     404     

CO01 Αριθμός 
επιχειρήσεων 
που ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     261     

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    4.085 ΝΑΙ   

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     3.563 ΝΑΙ   

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     1.188 ΝΑΙ   

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     404 ΝΑΙ   

CO02 Number of 
enterprises 
receiving grants 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     261 ΝΑΙ   
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CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    1.333  NAI   

CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Αναπτυγμένες     1.163  NAI   

CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Σε μετάβαση     388  NAI   

CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Στερεά Ελλάδα     132  NAI   

CO08 Employment 
increase in 
supported 
enterprises 

Full time 
equivalents 

Νότιο Αιγαίο     85  NAI   

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

01-3C-1.4-18 
Εργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας 

Σύνολο Χώρας Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 

 

727.200.000 

 

272.700.000 

 

90.900.000 

 

312.696.000 

 

19.998.000 

 

30.906.000 

 

Δημόσια Δαπάνη (β) 400.000.000 150.000.000 50.000.000 172.000.000 11.000.000 17.000.000 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

311.599.999 120.000.000 40.000.000 137.600.000 5.500.000 8.500.000 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

88.400.001 30.000.000 10.000.000 34.400.000 5.500.000 8.500.000 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

327.200.000 122.700.000 40.900.000 140.696.000 8.998.000 13.906.000 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

 
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες 
πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης  διαθέτουν 
τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, όπως οριστούν στην αναλυτική πρόσκληση  
 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 
 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Επιλογή ΕΦΔ   Ολοκληρωμένο 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Δ’ τρίμηνο 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2018 

 

 

6. Θεματικός στόχος 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 3d 
 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων  

Επενδυτική προτεραιότητα 3(δ) Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

-  

Ειδικοί στόχοι 1.5 Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά  
προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της 
χώρας 

Δείκτες αποτελέσματος T4214:Εξαγωγές ελληνικών επιχειρήσεων στους 9 στρατηγικούς τομείς 
της χώρας  

 Μονάδα Μέτρησης: εκατ. € 

 Τιμή Βάσης (2012): 16.074 

 Τιμή Στόχος (2023): 17.340 

 Πηγή στοιχείων: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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6.1  Δράση 01-3d-1.5-01: Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜΜΕ 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών 
ενισχύσεων   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜΜΕ » αποτελεί εξειδικευμένη δράση, με 
χαρακτήρα οριζόντιας προσέγγισης ως προς το στόχο (εξωστρέφεια) αλλά έντονα 
προσανατολισμένο στην οικονομική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο 
μεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων με προτεραιότητα στους οκτώ  από τους εννέα (πλην 
τουρισμού) στρατηγικούς τομείς της χώρας, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας 
τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά. 

Η δράση θα συμβάλλει αποτελεσματικά τόσο στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των 
επιχειρηματικών προσπαθειών που αναπτύσσονται μέσα στο πλαίσιο των συνθηκών της 
παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, όσο και στη διεύρυνση της επιχειρηματικής δράσης 
αυτών στις νέες ή στις αναδυόμενες αγορές .Επίσης, μέσα από τις στοχευμένες επιλογές η 
δράση παρέχει την αναγκαία υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για 
συμμετοχή σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες αξίας και  για τον οργανωτικό και 
επιχειρηματικό αναπροσανατολισμό τους προτρέποντας την ανάπτυξη ανταγωνιστικών 
μορφών επιχειρηματικής λειτουργίας. 

Παράλληλα, αναδεικνύει την έννοια της συνέργειας και της συνεργασίας των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, ενώ ενθαρρύνει 
τα υλοποιούμενα έργα των επιχειρήσεων προς επιλεγμένες κατευθύνσεις είτε σε επίπεδο 
ομοειδών επιχειρήσεων είτε σε επίπεδο αλυσίδων αξίας. 

 

Εφαρμοστικό και θεσμικό Πλαίσιο υλοποίησης της δράσης  

Το εφαρμοστικό και θεσμικό πλαίσιο της δράσης αφορά τον κανονισμό ΕΕ 1407/2013 για 
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis). Ποσοστό ενίσχυσης: 50% (κατά μέσο όρο) 

Συνολική ΔΔ της δράσης (ενδεικτική)  : 50.000.000 € 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι 
ανέρχεται σε 100.000.000 €.  

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων : Ενδεικτικά από 30.000€ έως και 
250.000€. Τα όρια των προϋπολογισμών θα εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης.  
Αναμένεται μέσος όρος προϋπολογισμού στο σύνολο των επιχειρήσεων 80.000€  

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων :  24 μήνες  

Υλοποίηση:   Αρμόδιος ενδιάμεσος  φορέας διαχείρισης  κρατικών ενισχύσεων 
(ΕΦΕΠΑΕ) 

 

Δείκτες εκροής 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 1.250 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση: 1.250 

CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents: 320 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

01-3d-1.5-01 (Εξωστρέφεια) Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 
100.000.000,00 18.494.741,85 12.303.619,12 63.229.260,53 3.287.953,25 2.684.425,26 

(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)* 

Δημόσια Δαπάνη (β) 50.000.000,00 9.247.370,92 6.151.809,56 31.614.630,26 1.643.976,62 1.342.212,63 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 39.104.143,19 7.397.896,73 4.921.447,63 25.291.704,20 821.988,31 671.106,31 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 10.895.856,81 1.849.474,19 1.230.361,92 6.322.926,07 821.988,31 671.106,31 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα             

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

            

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 50.000.000,00 9.247.370,92 6.151.809,56 31.614.630,26 1.643.976,62 1.342.212,63 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υφιστάμενες ΜμΕ με τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις, 
συνεταιρισμοί,  συνεργατικά σχήματα.   

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης – Υποβολή  
προτάσεων Α’ Κύκλου 

α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 

Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων έως  Τέλη του  2019 
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6.2 Δράση 01-3d-1.5-02: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών 
ενισχύσεων   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

 

Η Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας» στοχεύει στην ανάπτυξη 
επιχειρηματικών μοντέλων ολοκλήρωσης της αλυσίδας αξίας προϊόντων / υπηρεσιών που 
αναπτύσσονται στους 9 τομείς προτεραιότητας του Προγράμματος και έχουν ως επίκεντρο 
κλάδους της μεταποίησης, καθώς και στην επίτευξη ισχυρών συνεργειών και οικονομιών 
κλίμακας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, στοχεύει στην αύξηση του μεγέθους 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές.  
 
Ειδικότερα, η Δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων 
λειτουργίας που θα επιτρέψουν την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση της 
δυνατότητας διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα πρέπει 
να ευνοούν και να εξυπηρετούν την ανάπτυξη καθετοποιημένων και συμπληρωματικών 
συνεργασιών σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας, είτε σε περιφερειακό – εθνικό, είτε σε 
διεθνές επίπεδο, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες, κυρίως των ΜμΕ, που σχετίζονται με 
την απόκτηση ικανού μεγέθους δραστηριότητας και επιπέδου συμπληρωματικότητας των 
προσφερόμενων προϊόντων / υπηρεσιών, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την 
εξασφάλιση των προϋποθέσεων διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. 
 
Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των εννέα (9) τομέων 
προτεραιότητας του Προγράμματος και αφορά στη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης 
διεπιχειρησιακών συνεργασιών με πυρήνα την μεταποιητική δραστηριότητα, με τη μορφή 
κάθετων, ή/και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του 
Προγράμματος, ή/και σε συμπληρωματικές προς την αλυσίδα αξίας δραστηριότητες.  
 
Με βασικό στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικής συνεκτικής δύναμης και την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμπράττουν σε ένα συνεργατικό σχήμα, η 
Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας» περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:  

• ανάπτυξη τελικών ή ενδιάμεσων νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων / 
υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση, την 
πιστοποίηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον 

• μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή πρωτοτύπων / καινοτομικών ιδεών κοινού 
ενδιαφέροντος 

• κατοχύρωση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας κοινού ενδιαφέροντος 
• πιστοποίηση προϊόντων / υπηρεσιών με βάση ειδικές απαιτήσεις διεθνών αγορών 
• ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής κοινού ενδιαφέροντος  
• προώθηση της οργανωτικής και διαδικαστικής καινοτομίας  
• προώθηση/προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά. 

 

Συνολική ΔΔ της δράσης (ενδεικτική)  : 32.000.000 € 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι 
ανέρχεται σε 80.000.000 €.  

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων :  

 Το προτεινόμενο συνολικό ύψος επενδυτικών σχεδίων ανά συνεργατική πρόταση θα 
κυμαίνεται  από 1.000.000,00€ έως 4.000.000,00€ κλιμακούμενο ανάλογα με την 
συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων στην κάθε αλυσίδα αξίας –
επενδυτικό σχέδιο. Μέσος όρος συνολικού προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων ανά 
συνεργατική πρόταση: 2.500.000,00 €. 

 Αριθμός ενισχυόμενων (συνεργατικών) επενδυτικών σχεδίων: 32 
 Αριθμός επιχειρήσεων (κατά μέσο όρο) που συμμετέχουν στα ενισχυόμενα επενδυτικά 

σχέδια: 6. Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχύονται/λαμβάνουν 
επιχορήγηση: 192 

 Σε κάθε ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο θα δημιουργηθούν κατ΄ ελάχιστο 2 μόνιμες 
θέσεις απασχόλησης. Συνολικές ΕΜΕ που θα δημιουργηθούν: 2 * 32=64 

 

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων :  24 μήνες  

 

Υλοποίηση:  Αρμόδιος ενδιάμεσος  φορέας διαχείρισης  κρατικών ενισχύσεων  

 

 

Δείκτες εκροής 
 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 192 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση: 192 

CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents: 64 

 

 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής ΕΠ 3δ ( Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

 

Κωδικός 

Δείκτη 
Δείκτης εκροών 

Μονάδα 

μέτρησης 

 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες   121    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   36    
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Κωδικός 

Δείκτη 
Δείκτης εκροών 

Μονάδα 

μέτρησης 

 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   24    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   6    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   5    

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες   121 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   36 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   24 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   6 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   5 ΝΑΙ   

CO08 
Αύξηση της απασχόλησης 
στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες   40    

CO08 
Αύξηση της απασχόλησης 
στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

Αναπτυγμένες   12    

CO08 
Αύξηση της απασχόλησης 
στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

Σε μετάβαση   8    

CO08 
Αύξηση της απασχόλησης 
στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

Στερεά Ελλάδα   2    

CO08 
Αύξηση της απασχόλησης 
στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

Νότιο Αιγαίο   2    
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

01-3d-1.5-02 (Αλυσίδες 
προστιθέμενης αξίας) Σύνολο Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 
80.000.000,00 14.795.793,48 9.842.895,29 50.583.408,42 2.630.362,60 2.147.540,21 

(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)* 

Δημόσια Δαπάνη (β) 32.000.000,00 5.918.317,39 3.937.158,12 20.233.363,37 1.052.145,04 859.016,08 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 25.026.651,64 4.734.653,91 3.149.726,49 16.186.690,69 526.072,52 429.508,04 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 6.973.348,36 1.183.663,48 787.431,63 4.046.672,68 526.072,52 429.508,04 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα             

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

            

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 48.000.000,00 8.877.476,09 5.905.737,18 30.350.045,05 1.578.217,56 1.288.524,12 

 

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ομάδες υφιστάμενων και νέων ανεξάρτητων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με κάθετες, 
συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες, οι οποίες θα συνδέονται ως προς τον 
στόχο του εγχειρήματος με ένα κοινά αποδεκτό μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας (ΜοU), 
όπως θα ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος.  

Επίσης, σε κάθε συνεργατικό σχήμα δύναται να συμμετέχει και μία (1) υπό ίδρυση 
επιχείρηση 

Μέγεθος επιχειρήσεων: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) και υπό προϋποθέσεις μεγάλες επιχειρήσεις υπό την αυστηρή 
προϋπόθεση ότι ΔΕΝ θα είναι αποδέκτες οικονομικής ενίσχυσης.  

Οικονομική Δραστηριότητα:  Οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν κατά 
προτεραιότητα στους 9 στρατηγικούς τομείς της χώρας. 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης – Υποβολή  
προτάσεων Α’ Κύκλου 

α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 

Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων έως  Τέλη του  2019 

 

 

6.3 Δράση 01-3d-1.5-03: Ανάπτυξη, Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας 
Ταυτότητας / Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών του 
Αγροδιατροφικού Τομέα 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών 
ενισχύσεων   
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Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Η στρατηγική της χώρας κατά την περίοδο 2014 -2020, στον τομέα της αγροδιατροφής, 
επικεντρώνεται στη μετατροπή των διαρθρωτικών αδυναμιών του τομέα σε ισχυρά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ακολουθώντας μια στρατηγική διαφοροποίησης, με βάση 
την ανώτερη ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων.  

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πολιτική της παραγωγής πρώτων υλών υψηλής 
ποιότητας για τη μεταποιητική βιομηχανία (και σε διεθνές επίπεδο), αξιοποιώντας τα 
ιδιαίτερα κλιματολογικά και εδαφικά χαρακτηριστικά της χώρας. 

Παράλληλα, βασικό στόχο αποτελεί η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των 
προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση / 
αξιοποίηση αυτών (π.χ. εστίαση, εμπόριο), η δημιουργία των προϋποθέσεων ενίσχυσης της 
αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά, καθώς και 
αποτελεσματικής ένταξης τους σε διεθνή δίκτυα παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και 
υπηρεσιών.   

Προς το σκοπό αυτό, το προτεινόμενο Έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: 

1. Διαμόρφωση Στρατηγικής για την ανάπτυξη ενιαίας ταυτότητας / σήματος 
ποιότητας για τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και τις συναφείς υπηρεσίες 
που χρησιμοποιούν / αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά,  
2. Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 
του αγροδιατροφικού τομέα, προσαρμοσμένο σε διεθνείς πρακτικές, 
3. Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
που χρησιμοποιούν / αξιοποιούν πιστοποιημένα προϊόντα του αγροδιατροφικού 
τομέα, προσαρμοσμένο σε διεθνείς πρακτικές, 
4. Σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων προώθησης – προβολής της 
αναγνωρισιμότητας της ενιαίας ταυτότητας / σήματος προϊόντων / υπηρεσιών του 
αγροδιατροφικού τομέα στις ελληνικές επιχειρήσεις, 
5. Προώθηση και προβολή προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα σε επιλεγμένες 
διεθνείς αγορές, μέσω της ανάδειξης και παγίωσης της  ενιαίας ταυτότητας / σήματος 
των προϊόντων / υπηρεσιών του. 
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Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου Έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
Δράσεις: 

 Δράση 1: Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης ενιαίας ταυτότητας / σήματος ποιότητας για 
τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με 
αυτά. 

 Δράση 2: Ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης ποιότητας ελληνικών προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα. 

 Δράση 3: Ανάπτυξη Σχήματος πιστοποίησης ποιότητας υπηρεσιών του 
αγροδιατροφικού τομέα 

 Δράση 4: Δράσεις προώθησης – προβολής της ενιαίας ταυτότητας/σήματος 
ποιότητας του αγροδιατροφικού τομέα στις επιχειρήσεις του τομέα 

 Δράση 5: Σχεδιασμός και υλοποίηση Δράσεων προβολής της ενιαίας ταυτότητας 
προϊόντων / υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα, στο ευρύ καταναλωτικό κοινό  

 Δράση 6: Υλοποίηση Δράσεων προβολής και προώθησης της ενιαίας ταυτότητας 
υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα  

 Δράση 7: Ανάπτυξη ενεργειών προώθησης της ενιαίας ταυτότητας του 
αγροδιατροφικού τομέα στις διεθνείς αγορές 

 

Το Έργο έχει διάρκεια 48 μήνες και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 34.490.000 € 

 

Υλοποίηση:  Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ (Enterprise 
Greece) 

 

Δείκτες εκροής 
 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: Μη χωροθετημένος δείκτης,  η τιμή θα 
προσδιοριστεί πριν την έκδοση της πρόσκλησης  

CO08 Employment increase in supported enterprises -Full time equivalents: Μη 
χωροθετημένος δείκτης,  η τιμή θα προσδιοριστεί   πριν την έκδοση της πρόσκλησης 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

01-3c-1.4-10 Ανάπτυξη, 
προώθηση και αξιοποίηση 
ενιαίας ταυτότητας-σήματος 
ποιότητας προϊόντων και 
Υπηρεσιών του 
Αγροδιατροφικού τομέα 

Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 34.490.000,00 6.378.836,46 4.243.518,23 21.807.771,96 1.134.015,08 925.858,27 

Δημόσια Δαπάνη (β) 34.490.000,00 6.378.836,46 4.243.518,23 21.807.771,96 1.134.015,08 925.858,27 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 26.974.037,97 5.103.069,17 3.394.814,58 17.446.217,56 567.007,54 462.929,14 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 7.515.962,03 1.275.767,30 848.703,66 4.361.554,40 567.007,54 462.929,14 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα             

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής             

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Β’ τρίμηνο  2017 

ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   6/9/2017 

Υλοποίηση  2017-  2020 

6.4 Δράση 01-3d-1.5-04: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος & 
διαδικτυακής πύλης εξωστρέφειας – Αναβάθμιση Υπηρεσιών Helpdesk 
Εξωστρέφειας 

Διαγραφή Δελτίου, ενσωμάτωση έργου στο δελτίο εξειδίκευσης  της ΕΠ 11i (02‐11i‐2.4‐02) 
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6.5 Δράση 01-3d-1.5-05: ΔΡΑΣΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ- Υποστήριξη Διεθνούς 
Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Αρμόδιος ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κρατικών 
ενισχύσεων   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

 

Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των 
ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις 
που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.   

 

Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων εξαγωγικών 
μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας για 
την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της 
συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.  

Η συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια 
εξαιρετική ευκαιρία για α) την προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές, β) την 
αύξηση των πιθανοτήτων σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών, γ) την αύξηση των 
πωλήσεων και δ) την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους προφίλ σε διεθνές επίπεδο..  

 

Εφαρμοστικό και θεσμικό Πλαίσιο υλοποίησης της δράσης  

Το εφαρμοστικό και θεσμικό πλαίσιο της δράσης αφορά στον κανονισμό ΕΕ αριθ. 651/2014 
της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(άρθρα 18 και 19).  

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με άμεση αξιολόγηση.  

 

Συνολική ΔΔ της δράσης (ενδεικτική)  : 50.000.000 €, Ποσοστό ενίσχυσης: 50% 

 

Επιλέξιμος δαπάνες και Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων :  
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη 
συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας. Ο 
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ανά Εμπορική έκθεση διαμορφώνεται ανάλογα το μέγεθος του 
περιπτέρου με το οποίο η επιχείρηση θα συμμετέχει.   
 

Διάρκεια δράσης :   

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει –ενδεικτικά- τους τριάντα μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης.  

Υλοποίηση:  Η Δράση θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και 
τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ), με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 
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Δείκτες εκροής 
 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 1.500 

CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση: 1.500 

 

 

 

Κωδικός 

Δείκτη 
Δείκτης εκροών 

Μονάδα 

μέτρησης 

 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες   540    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   300    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   390    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   240    

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   30    

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες   540 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   300 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   390 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   240 ΝΑΙ   

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   30 ΝΑΙ   
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

01-3d-1.5-05 (Επιχειρούμε 
Έξω) 

Σύνολο Χώρας Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 100.000.000 26.000.000 

 

20.000.000 36.000.000 

 

2.000.000 

 

16.000.000 

  

Δημόσια Δαπάνη (β) 50.000.000 13.000.000 10.000.000 18.000.000 1.000.000 8.000.000 

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 37.300.000 10.400.000 8.000.000 14.400.000 500.000 4.000.000 

   Εθνική Συμμετοχή (δ) 12.700.000 2.600.000 2.000.000 3.600.000 500.000 4.000.000 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

      

εκ της οποίας για μεγάλα έργα       

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 50.000.000 13.000.000 10.000.000 18.000.000 1.000.000 8.000.000 

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες, 
διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Παραρτήματος VI, οι 
οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους 
στις εμπορικές εκθέσεις.  

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 
Ενέργεια Ημερομηνία 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Δ’ τρίμηνο 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   20/11/2017 

Έναρξη Υποβολής προτάσεων    8/1/2017  
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7. Θεματικός στόχος 04 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4a 

Θεματικός στόχος (ΘΣ)  4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

Επενδυτική προτεραιότητα 4(a) Προώθηση της παραγωγής και της διανομής ενέργειας 
που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

-  

Ειδικοί στόχοι 1.6- Αύξηση διείσδυσης των νέων μορφών ΑΠΕ στο 
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας 

Δείκτες αποτελέσματος T4215 : Μερίδιο των ΑΠΕ στην Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση 
Ενέργειας 

 Μονάδα Μέτρησης: % 

 Τιμή Βάσης (2012): 13,83 

 Τιμή Στόχος (2023): 20,00 

 Πηγή στοιχείων: ΥΠΕΚΑ 

 

7.1 Δράση 01-4a-1.6-01: Προώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από 
ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ιδιοκατανάλωση 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο   

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 
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 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Δύο από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του τομέα της ενέργειας για την επίτευξη των 
στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», είναι η ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικότητας 
και η μεγαλύτερη διείσδυση και αξιοποίηση των ΑΠΕ. 

Η προτεινόμενη δράση αφορά σε: 

• Εγκαταστάσεις συστημάτων παραγωγής θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ, δηλαδή με 
χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιοθερμικών και λοιπών συστημάτων 
ΑΠΕ. 

• Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης με 
χρήση ΑΠΕ. 

Οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής είναι επιλέξιμες μόνο όταν θα λειτουργήσουν ως 
εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγής. Δεν είναι επιλέξιμες εγκαταστάσεις συμπαραγωγής με 
καύσιμο φυσικό αέριο. 

Για κάθε μία από τις ανωτέρω παρεμβάσεις θα καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι 
(επιθυμητά αποτελέσματα), καθώς και όρια επιλέξιμων προϋπολογισμών, και θα 
εξειδικευτούν οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών. 

 

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους κλάδους μεταποίησης και βιοτεχνίας, εμπορίου, 
υπηρεσιών, τουρισμού και ναυτιλίας. 
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Ο Τομέας της Ενέργειας είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς που θεωρείται ότι 
συμβάλλουν στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, το οποίο στηρίζεται μέσα από το 
ΕΠΑνΕΚ. Η δράση προωθεί την αξιοποίηση των ΑΠΕ και συμβάλλει παράλληλα στην 
επίτευξη των εθνικών στόχων για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

 

Δείκτες εκροής 

• CO01 – Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (438 
επιχειρήσεις) 

Άξονας 01 

o  Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 277 

o  Μετάβαση: 54 

o  Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 81 

Άξονας 01Σ 

o Μετάβαση: 12 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 14 

 

• CO02 – Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις (438 επιχειρήσεις) 

Άξονας 01 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 277 

o Μετάβαση: 54  

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 81 

Άξονας 01Σ 

o Μετάβαση: 12 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 14 

 

• CO30 - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας (30 MW) 

Άξονας 01 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 19  

o Μετάβαση: 3,7 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 5,5  

 

Άξονας 01Σ 

o Μετάβαση: 0,8 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Συνολική δημόσια δαπάνη: 35.000.000 € 

Άξονας 01 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:  22.130.242 € 

o Μετάβαση:  4.306.266 €   

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:  6.473.159 € 

Άξονας 01Σ 

o Μετάβαση:  939.550 € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:  1.150.783 € 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός  

 

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 35.000.000,00 6.473.159,00 4.306.266,00 22.130.242,00 1.150.783,00 939.550,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 35.000.000,00 6.473.159,00 4.306.266,00 22.130.242,00 1.150.783,00 939.550,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 27.372.900,08 5.178.527,19 3.445.012,79 17.704.193,59 575.391,50 469.775,00 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 7.627.099,92 1.294.631,81 861.253,21 4.426.048,41 575.391,50 469.775,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Δικαιούχοι της δράσης θα είναι οι ΜΜΕ όλων των κλάδων (Μεταποίηση, Εμπόριο, 
Τουρισμός, Ναυτιλία). 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, δεν απαιτούνται οριζόντιες μελέτες ή άλλες διοικητικές ή/και 
νομοθετικές ενέργειες. 

Προϋπόθεση εφαρμογής αποτελεί η υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές αρχές για 
έλεγχο συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση 
καθεστώτος ενίσχυσης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

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 Β’ εξάμηνο 2017 * 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ εξάμηνο 2017 * 

* Εκτίμηση 

 

7.2 Δράση 01-4a-1.6-02: Προώθηση συστημάτων αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο   

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

-  
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έργα 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Προώθηση συστημάτων αποδοτικής τηλεθέρμανσης κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του 
νόμου 4342/2015, καθώς και συστημάτων-υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης είναι το σύστημα τηλεθέρμανσης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ανανεώσιμη ενέργεια, είτε πενήντα τοις εκατό (50%) 
απορριπτόμενη θερμότητα, είτε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) συμπαραγόμενη 
θερμότητα, είτε συνδυαστικά πενήντα τοις εκατό (50%) από τις παραπάνω μορφές 
θερμότητας και ανανεώσιμης ενέργειας. 

Η παρούσα δράση αφορά στην προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης σε ημιαστικούς και αγροτικούς οικισμούς. 

 

Το ολοκληρωμένο σύστημα αποτελείται από τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής 
θερμότητας αλλά και από την κατασκευή σταθμών παραγωγής θερμότητας. Στο πλαίσιο της 
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παρούσας δεν χρηματοδοτούνται πράξεις που αφορούν μόνο σε επεκτάσεις δικτύων 
τηλεθέρμανσης, δηλαδή για να είναι επιλέξιμη η πράξη, πρέπει στο τεχνικό αντικείμενο να 
περιλαμβάνεται και μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας. 

 

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση του κόστους θερμικής ενέργειας ειδικά στης ψυχρότερες 
κλιματικές ζώνες Β, Γ και Δ. Η θερμική ενέργεια που θα διατίθεται αφορά τόσο οικιακή 
χρήση (θέρμανση κατοικιών), αλλά και λοιπές χρήσεις. 

 

Στo πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεθέρμανσης δύναται να ενισχυθούν και 
υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της βιομάζας. Στόχος είναι η καλύτερη 
εκμετάλλευση τόσο της δασικής αλλά όσο και της υπολειμματικής αγροτικής βιομάζας. Με 
τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η ασφάλεια εφοδιασμού των συστημάτων τηλεθέρμανσης, 
καθώς και η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομάζας. 

 

Ο Τομέας της Ενέργειας είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς που θεωρείται ότι 
συμβάλλουν στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, το οποίο στηρίζεται μέσα από το 
ΕΠΑνΕΚ. Η δράση προωθεί την αξιοποίηση των ΑΠΕ και συμβάλλει, παράλληλα, στην 
επίτευξη των εθνικών στόχων για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

 

 

Δείκτες εκροής 

 

• CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (7 
επιχειρήσεις) 

Άξονας 01 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 4 

o Μετάβαση: 3 

• CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις: 
(7 επιχειρήσεις) 

Άξονας 01 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 4 

o Μετάβαση: 3 

• CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας (12,5 MW) 

Άξονας 01 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 7,1 

o Μετάβαση: 5,4 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

Συνολική δημόσια δαπάνη: 25.000.000 € 

 

Άξονας 01 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:  14.250.000 € 

o Μετάβαση:  10.750.000 €   

 

 

 

 

Προϋπολογισμός  

 

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 25.000.000,00 0,00 10.750.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 25.000.000,00 0,00 10.750.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 19.999.999,97 0,00 8.599.999,98 11.399.999,99 0,00 0,00 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 5.000.000,03 0,00 2.150.000,02 2.850.000,01 0,00 0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
249 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Δικαιούχοι της δράσης θα είναι Δήμοι – ΔΕΥΑ – Δημοτικές Εταιρείες τηλεθέρμανσης –
ενεργειακοί συνεταιρισμοί. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, δεν απαιτούνται οριζόντιες μελέτες ή άλλες διοικητικές ή/και 
νομοθετικές ενέργειες. 

Προϋπόθεση εφαρμογής αποτελεί η υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές αρχές για 
έλεγχο συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση 
καθεστώτος ενίσχυσης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

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 Β’ εξάμηνο 2017 * 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ εξάμηνο 2017 * 

* Εκτίμηση 

 

 

7.3 Δράση 01-4a-1.6-03: Σύσταση Ταμείου Υποδομών (ΕΠ 4a) 

Το δελτίο εξειδίκευσης της δράσης «Σύσταση Ταμείου Υποδομών» βρίσκεται στο Κεφάλαιο 9 
του Άξονα Προτεραιότητας 03/03Σ. 
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7.4 Δράση 01-4a-1.6-04: Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με 
βιομάζα για την Τ/Θ Αμυνταίου ισχύος 30 MW 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο   

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

 

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την 
εγκατάσταση σταθμού καύσης βιομάζας στην υφιστάμενη τηλεθέρμανση Αμυνταίου, με 
στόχο την υποκατάσταση της θερμικής ενέργειας που παρέχεται σήμερα από τον ΑΗΣ/ΔΕΗ 
Αμυνταίου. Η σχεδιαζόμενη μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας, μέσω καύσεως 
βιομάζας, έχει συνολική ισχύ 30 ΜW και θα καλύψει τις θερμικές ανάγκες του υφιστάμενου 
δικτύου τηλεθέρμανσης στους οικισµούς Αµυνταίου, Φιλώτα και Λεβαίας, όσο και 
μελλοντικές θερμικές ανάγκες. 

Η ανάγκη υποκατάστασης προέκυψε από την πρόβλεψη για απόσυρση των 2 μονάδων του 
ΑΗΣ Αμυνταίου στις αρχές του 2019 το αργότερο. Από 01.01.2016 οι 2 μονάδες έχουν 
περιέλθει σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας 17.500 ωρών. Η υποδομή της 
Τηλεθέρμανσης Αμύνταιου δεν διαθέτει εφεδρικά συστήματα τροφοδότησης και η πρόωρη 
απόσυρση των συμπαραγωγικών μονάδων του Αμυνταίου συνεπάγεται την πλήρη 
αδυναμία τροφοδότησης, δηλαδή την μη λειτουργικότητα του δικτύου της τηλεθέρμανσης. 

Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων περιλαμβάνει την ενσωμάτωση στην Τ/Θ Αμυνταίου 2 
μονάδων (λεβήτων) καύσεως βιομάζας ισχύος 15 MW έκαστη, µε διαθέσιµο χώρο και για 
μια τρίτη, ίδιας θερμικής ισχύος. Οι λέβητες θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν και 
μικτή καύση βιομάζας με μικρή ποσότητα λιγνίτη, αν αυτό απαιτηθεί.   

Οι λέβητες θα στεγαστούν σε κατάλληλο κτίριο. Θα υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την 
τοποθέτηση των σχαρών τροφοδοσίας καυσίμου προς τους λέβητες, χώροι βοηθητικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και στεγασμένοι χώροι εναπόθεσης της βιομάζας. Το συνολικό 
σύστημα ελέγχου των λεβήτων βιομάζας και της διάταξης διασύνδεσης θα συνδεθεί  με το 
υφιστάμενο σύστημα SCADA του αντλιοστασίου της ΔΕΤΕΠΑ. 

Το προτεινόμενο έργο συνάδει πλήρως με τα προβλεπόμενα της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για 
την Ενεργειακή Απόδοση (Ν.4342/2015) ως αποδοτικό σύστημα Τηλεθέρμανσης, το οποίο 
αξιοποιεί πάνω από 50% ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ). 

Ο τομέας της ενέργειας είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς που θεωρείται ότι 
συμβάλλουν στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, το οποίο στηρίζεται μέσα από το ΕΠΑνΕΚ. 
Η δράση προωθεί την αξιοποίηση των ΑΠΕ και συμβάλλει παράλληλα στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. 

Δείκτες εκροής 

• CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (τιμή-
στόχος: 1 επιχείρηση – Περιφέρειες σε Μετάβαση) 

• CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
(τιμή-στόχος: 1 επιχείρηση – Περιφέρειες σε Μετάβαση) 

• CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση (τιμή-στόχος: 10 – Περιφέρειες σε Μετάβαση) 

• CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας (τιμή-στόχος: 30 MW - Περιφέρειες σε Μετάβαση) 

• 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) (Πρόσθετος Δείκτης, τιμή-στόχος: 138 - Περιφέρειες 
σε Μετάβαση) 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός: 11.157.108,40 €. 

Συνολική δημόσια δαπάνη: 6.694.265,04 € (Υπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης βάσει του 
άρθρου 46 του Κανονισμού 651/2014. Ένταση ενίσχυσης 60% των επιλέξιμων δαπανών 
(45% ως μεγάλη επιχείρηση και 15% ως μονάδα που βρίσκεται σε ενισχυόμενη περιοχή που 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 3α της Συνθήκης). 

 

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 11.157.108,40 0,00 11.157.108,40 0,00 0,00 0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 6.694.265,04 0,00 6.694.265,04 0,00 0,00 0,00 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 5.355.412,02 0,00 5.355.412,02 0,00 0,00 0,00 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.338.853,02 0,00 1.338.853,02 0,00 0,00 0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 4.462.843,36 0,00 4.462.843,36 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος της δράσης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου, θα είναι η 
Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ). 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, δεν απαιτούνται οριζόντιες μελέτες ή άλλες διοικητικές ή/και 
νομοθετικές ενέργειες. 
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Ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής, απαιτείται υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές για έλεγχο συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση 
καθεστώτος ενίσχυσης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

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 Δ’ τρίμηνο 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2017 

 

7.5 Δράση 01-4a-1.6-05: Προώθηση Δράσεων από Ενεργειακές Κοινότητες 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
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 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Με τον Ν.4513/2018 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των 
Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στην Ελλάδα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής ένδειας, την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας την παραγωγή, 
αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της 
ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και την βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν με την παρούσα Δράση θα αφορούν σε 
υλοποίηση δράσεων/έργων από Ενεργειακές Κοινότητες που εμπίπτουν στις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 4 του 
Ν.4513/2018, με έμφαση σε έργα ΑΠΕ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
 
• Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής 

ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς εγκατεστημένους 
εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή και εντός όμορης Περιφέρειας 
για Ε.Κοιν. με έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής, 

• διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης 
ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή 
βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου 
κλάσματος αστικών αποβλήτων,  

• προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με 
στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, 
καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,  

• προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει 
οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα,  

• παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας 
που βρίσκεται η έδρα της,  

• διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και 
εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,  
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• ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, 
σύμφωνα με το ν. 4439/2016 (Α΄ 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός 
της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,  

• εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της 
Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,  

• παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 
(Β΄1228) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  

• δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της 
Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., ανεξάρτητα αν είναι μέλη της 
Ε.Κοιν., όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή 
άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.  

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα εξειδικευτούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος. 

Με την υλοποίηση της παρούσας Δράσης προωθείται η αξιοποίηση των ΑΠΕ και συμβάλλει 
παράλληλα στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. 

 

 

 

Δείκτες εκροής 

• CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας (MW): 30,00 MW 
Άξονας 01 

o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 12,60 MW 

o Μετάβαση: 8,40 MW 

o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 3,60 MW 

Άξονας 01Σ 

o Μετάβαση: 3,00 MW 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 2,40 MW 
 

• CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 
εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (Τόνοι ισοδυνάμου CO2): 17.353  tn CO2 / έτος  
Άξονας 01 

o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 7.288 tn CO2 / έτος 

o Μετάβαση: 4.859 tn CO2 / έτος 

o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 2.083 tn CO2 / έτος 

Άξονας 01Σ 

o Μετάβαση: 1.735 tn CO2 / έτος 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1.388 tn CO2 / έτος 
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• 90001 – Θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης (Ισοδύναμα 

Ανθρωποέτη): 52,00 
Άξονας 01 

o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 21,84 

o Μετάβαση: 14,56 

o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 6,24 

Άξονας 01Σ 

o Μετάβαση: 5,20 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 4,16 
 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

• Εκτιμώμενη συνολική δημόσια δαπάνη:  25.000.000,00 €  

 (Η περιφερειακή κατανομή έγινε με βάση την πρόβλεψη για ίδρυση Ενεργειακών Κοινοτήτων στις 
Περιφέρειες της χώρας) 

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 25.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 10.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 25.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 10.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 18.650.000,00 2.400.000,00 5.600.000,00 8.400.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 6.350.000,00 600.000,00 1.400.000,00 2.100.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι, αρμόδιοι για να υλοποιήσουν το έργο στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης Δράσης, αναφέρονται οι:  
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• Ενεργειακές Κοινότητες οι οποίες θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της 
προκήρυξης της Δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) 
της/των δραστηριότητας/των όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 4513/2018. 

• Ενεργειακές Κοινότητες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 
4513/2018, που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης  της 
Δράσης. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, πέραν του Ν. 4513/23.01.2018 δεν απαιτούνται άλλες 
ενέργειες. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου: Γ’ τρίμηνο 2019 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Δ’ τρίμηνο 2022 

 

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 Β’ τρίμηνο 2019* 

Ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης  Β’ τρίμηνο 2019* 

* Εκτίμηση 
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8. Χρηματοδοτικά Μέσα –Θεματικοί Στόχοι 1 (Επενδυτική 
Προτεραιότητα  1b) & 3 (Επενδυτικές Προτεραιότητες 3a και 3c) 

 

9.1 Δράση 01-3c-1.4-12: Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Η πράξη υλοποιείται με δικαιούχο την ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

 

Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» 
υλοποιείται σύμφωνα με το εγκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της 
κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων προς όφελος 
των επιχειρήσεων. Τα χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με τις μη-επιστρεπτέες ενισχύσεις 
παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

1. Μόχλευση πόρων και αυξημένο αντίκτυπο των προγραμμάτων στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον 

2. Αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λόγω της ανακύκλωσης των 
πόρων (επιστροφή πόρων από τις επιχειρήσεις και επαναχρησιμοποίησή τους) 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών -Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) , η στήριξη των μέσων αυτών 
βασίζεται σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) η οποία καταδεικνύει την αποτυχία 
της αγοράς, το χρηματοδοτικό κενό, το εκτιμώμενο επίπεδο και τύπο των επενδυτικών 
αναγκών καθώς και την επιθυμητή  μόχλευση των δημόσιων πόρων με την ενεργοποίηση 
ιδιωτικών κεφαλαίων. Η αξιολόγηση αυτή υλοποιήθηκε και κατέδειξε την ανάγκη 
λειτουργίας ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου το οποίο θα συνεπενδύει  μαζί με τις Τράπεζες 
σε χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να παρέχονται στις επιχειρήσεις δανειακά και 
εγγυοδοτικά προϊόντα με ευνοϊκούς όρους. 

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε 
χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαίων κίνησης, για την ίδρυση νέων 
καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων 
επιχειρήσεων μέσω του  τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση 
της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, 
καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Το Ταμείο δύναται να 
επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, στο πλαίσιο  των οποίων θα 
παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την 
επίτευξη των στόχων του.  

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, αξιολογείται προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι καλύπτει τα κριτήρια που ορίζει 
το Άρθρο 7 του  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού ΕΕ 480/2014, και δυνάμει της αξιολόγησης 
αυτής αναλαμβάνει τη διαχείριση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με Υπουργική Απόφαση και 
αποτελεί δικαιούχο της πράξης που εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλει 
την Επενδυτική Στρατηγική του Ταμείου, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή των 
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χρηματοδοτικών μέσων στα οποία το Ταμείο θα επενδύσει καθώς και το επιχειρησιακό 
σχεδιασμό τους.  

Προκειμένου να προσδιοριστεί το βέλτιστο ποσοστό επένδυσης σε κάθε Χρηματοδοτικό 
μέσο αλλά και η σχέση συνεπένδυσης με τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς 
Οργανισμούς (Τράπεζες), διερευνήθηκαν δυνατές επιλογές τοποθέτησης. Για το Ταμείο 
Δανείων, οι δυνατές επιλογές αφορούν στο ποσό που θα διατεθεί (από 80% έως 90% των 
πόρων του Ταμείου) και τη σχέση συνεπένδυσης με τις Τράπεζες (από 50% - 50% έως 75% - 
25%), ενώ για το Ταμείο Εγγυήσεων οι δυνατές επιλογές αφορούν στο ποσό που θα 
διατεθεί (από 10% έως 20% των πόρων του Ταμείου) και τον συντελεστή μόχλευσης αυτού. 
Τέλος, εξετάζεται η αξιοποίηση μέρους των πόρων του Ταμείου Δανείων για την 
δημιουργία ενός Υπο-ταμείου για την παροχή μικροπιστώσεων προς ενίσχυση Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων για την κάλυψη μικρών χρηματοδοτικών αναγκών. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η σχέση συνεπένδυσης θα είναι τέτοια ώστε το τελικό προϊόν να συνδυάζει 
ελκυστικά χαρακτηριστικά τιμολόγησης και ανάληψης κινδύνου για όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ένα ευρύ πλήθος δυνατών επενδυτικών επιλογών, με 
σκοπό να προκύψει το βέλτιστο μείγμα που θα μεγιστοποιήσει  τον Συντελεστή Μόχλευσης 
των πόρων του Ταμείου και κατά συνέπεια τα διαθέσιμα κεφάλαια για τις επιχειρήσεις. 

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 400.000.000 € 
 

Διάρκεια  :  Μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου  

 

Υλοποίηση:  ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ως διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και ως δικαιούχος της 
πράξης). Για τον ορισμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως φορέα εφαρμογής του Ταμείου υπογράφεται 
σχετική Υπουργική Απόφαση. Η ΕΤΕΑΝ αναλαμβάνει με ανάθεση καθήκοντα διαχείρισης 
Ταμείου Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το Άρθρο 38, παράγραφος 4,  λαμβάνοντας υπόψη ότι 
καλύπτει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 7 του Καν.480/2014 και σε συμφωνία με 
την Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις και ειδικότερα το άρθρο 12 και το  
έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/1). 

 

 

Δείκτες εκροής 
 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 7.500 

CO03 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση (πλην επιχορηγήσεων): 7.500 

CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (μορφή 
στήριξης διαφορετική από επιχορήγηση): 457.000.000 € 
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής ΕΠ 3c ( Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

 

Κωδικός 

Δείκτη 
Δείκτης εκροών 

Μονάδα 

μέτρησης 

 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

 

 Δείκτης RIS3 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO01 
Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες   4.742    

CO01 
Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   1.387    

CO01 
Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   923    

CO01 
Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   201    

CO01 
Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   247    

CO03 

Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται (πλην 
επιχορηγήσεων) 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες   4.742 ΝΑΙ   

CO03 

Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται (πλην 
επιχορηγήσεων) 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες   1.387 ΝΑΙ   

CO03 

Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται (πλην 
επιχορηγήσεων) 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση   923 ΝΑΙ   

CO03 

Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται (πλην 
επιχορηγήσεων) 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα   201 ΝΑΙ   

CO03 

Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται (πλην 
επιχορηγήσεων) 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο   247 ΝΑΙ   

CO07 Ιδιωτικές 
επενδύσεις εκ. € Λιγότερο 

ανεπτυγμένες   289    

CO07 
Ιδιωτικές 
επενδύσεις εκ. € Αναπτυγμένες   84,5    

CO07 
Ιδιωτικές 
επενδύσεις εκ. € Σε μετάβαση   56,2    

CO07 
Ιδιωτικές 
επενδύσεις εκ. € Στερεά Ελλάδα   12,3    

CO07 Ιδιωτικές 
επενδύσεις εκ. € Νότιο Αιγαίο   15    
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

01-3c-1.4-12  Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

 Συνολικό Κόστος (α) 400.000.000,00 73.978.967,40 49.214.476,46 252.917.042,12 13.151.813,00 10.737.701,03 

 Δημόσια Δαπάνη (β) 400.000.000,00 73.978.967,40 49.214.476,46 252.917.042,12 13.151.813,00 10.737.701,03 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 312.833.145,52 59.183.173,85 39.371.581,07 202.333.633,59 6.575.906,50 5.368.850,51 

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 87.166.854,48 14.795.793,55 9.842.895,39 50.583.408,52 6.575.906,50 5.368.850,51 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα             

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για MXT 400.000.000,00 73.978.967,40 49.214.476,46 252.917.042,12 13.151.813,00 10.737.701,03 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων  του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα είναι, υπό 
σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες 
επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ). Ειδικότερα, το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις, επενδύσεις και 
επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται (κατά προτεραιότητα) με τους 9 στρατηγικούς τομείς 
του Προγράμματος, αφορούν σε οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες, ενώ θα 
αποκλείονται οι προβληματικές επιχειρήσεις. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Υπογραφή ΥΑ Σύστασης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ Δεκέμβριος 2016 

Υπογραφή Συμφωνίας Χρηματοδότησης με ΕΤΕΑΝ  Δεκέμβριος 2016 

Πρόσκληση προς ΕΧΟ   Β’ τρίμηνο 2017 

Έναρξη Υλοποίησης Δράσεων του Ταμείου     Α’ τρίμηνο 2018 
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9.2 Δράση 01-1b3a3c-1.1-1.3-1.4-01: Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ) 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Η πράξη υλοποιείται με δικαιούχο το ΕΤαΕ (EIF) 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

 

Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Equity Fund of Funds) 
με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)» υλοποιείται σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων προς όφελος των επιχειρήσεων. Τα 
χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με τις μη-επιστρεπτέες ενισχύσεις παρουσιάζουν τα εξής 
πλεονεκτήματα: 

 

1. Μόχλευση πόρων και αυξημένο αντίκτυπο των προγραμμάτων στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον 

2. Αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λόγω της ανακύκλωσης των 
πόρων (επιστροφή πόρων από τις επιχειρήσεις και επαναχρησιμοποίησή τους) 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών -Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) , η στήριξη των μέσων αυτών 
βασίζεται σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) η οποία καταδεικνύει την αποτυχία 
της αγοράς, το χρηματοδοτικό κενό, το εκτιμώμενο επίπεδο και τύπο των επενδυτικών 
αναγκών καθώς και την επιθυμητή  μόχλευση των δημόσιων πόρων με την ενεργοποίηση 
ιδιωτικών κεφαλαίων.  

 

Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης υπογραμμίζει την έλλειψη διαθέσιμης 
χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ . Το κενό χρηματοδότησης εκτιμάται μεταξύ 3,1 δισ ευρώ και 
3,4 δισ ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζεται έλλειμμα επιχειρηματικών κεφαλαίων  
ύψους  586 εκ. ευρώ, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη χρήση  Χρηματοδοτικών 
Μέσων για την παροχή Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, με ενδεικτική κατανομή 
πόρων από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) 156 εκ. 
ευρώ (ενωσιακή συνδρομή) δηλ. περίπου 200 εκ. ευρώ συνολική δημόσια χρηματοδότηση. 

 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση κάνει αναφορά στην συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF)  ως διαχειριστή πόρων για Χρηματοδοτικά Μέσα στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών συμφωνιών, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και 
εμπειρίας στην υλοποίηση αντίστοιχων Ταμείων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων. 

 

Ο σκοπός του Ταμείου είναι η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της αγοράς μέσω επένδυσης 
σε επιχειρήσεις με την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital και Private 
Equity Funds), σε συνεργασία με και με τη συνεπένδυση από επιλεγμένους Ενδιάμεσους 
Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Το 
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Ταμείο Χαρτοφυλακίου που θα συσταθεί  προβλέπεται επί του παρόντος ότι θα 
περιλαμβάνει  τα ακόλουθα Υπο-ταμεία: 

 

1) Ταμείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (Innovation & Technology Transfer).  

2) Ταμεία Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης (Accelerators) 

3) Ταμεία Κεφαλαίων Σποράς και Σταδίων Εκκίνησης (Seed and Early Stage) και 

4) Ταμεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Μετοχικών Κεφαλαίων (Private Equity)  

 

Ο πάροχος τέτοιων κεφαλαίων χρηματοδοτεί επιχειρήσεις με αντάλλαγμα την απόκτηση 
ενός ποσοστού μετοχών τους. Το ποσοστό αυτό ποικίλει ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας 
της κάθε επένδυσης, το ύψος των διαθέσιμων πόρων και το μέγεθος της επιχείρησης. 

 

Το ΕΤαΕ (EIF), καλύπτει τα κριτήρια που ορίζει το Άρθρο 7 του  Κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού ΕΕ 480/2014, αναλαμβάνει τη διαχείριση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με 
Υπουργική Απόφαση και αποτελεί δικαιούχο της πράξης που εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ. Στο 
πλαίσιο αυτό υποβάλλει την Επενδυτική Στρατηγική του Ταμείου, η οποία περιλαμβάνει 
την περιγραφή των χρηματοδοτικών μέσων στα οποία το Ταμείο θα επενδύσει καθώς και 
το επιχειρησιακό σχεδιασμό τους. Επίσης, περιγράφεται η αναμενόμενη μόχλευση των 
πόρων ανά Υποταμείο.  

 

Το EIF θα προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των 
Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών  (ΕΧΟ), στην οποία θα καθορίζονται τα 
κριτήρια για την επιλογή των ΕΧΟ, σύμφωνα με την συμφωνία χρηματοδότησης και τις 
απαιτήσεις του ΕΚ 1303/2013, της κατ 'εξουσιοδότηση πράξης ΕΚ480/2014 και επενδυτική 
στρατηγική  του ΤΑΣΥΜΜ. 

 

Επίσης, το EIF θα αποτελέσει συν-επενδυτή στο επίπεδο των Υπο-Ταμείων, με τη διάθεση 
πόρων ύψους 60 εκ. ευρώ, γεγονός που εγγυάται την ελάχιστη μόχλευση των κοινοτικών 
πόρων συνολικά του Ταμείου Συμμετοχών στο 1,67 (ήτοι 260 εκ. € προς 156 εκ. €). 
Επιπλέον, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αναμένεται να συμμετέχει με ίδιους πόρους συν-επενδύοντας 
πόρους που δύναται να φτάσουν τα 10 εκ. €. Συνολικά, ο στόχος για προσέλκυση ιδιωτικών 
κεφαλαίων συν-επένδυσης μέσω των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι τα 165 
εκ. €. 

 

Οι πόροι του ΕΠΑνΕΚ που διατεθούν στο Ταμείο Συμμετοχών θα προέρχονται από 3 
διαφορετικές Επενδυτικές Προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη το στόχο και το είδος των 
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τελικών αποδεκτών που ορίζεται σε κάθε Υπο-ταμείο και τη συνάφεια αυτών με τις 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους του προγράμματος ανά επενδυτική προτεραιότητα.  

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΕΠΑΝΕΚ : 200 εκ. € 

Εκ των οποίων: 

ΕΠ 1b (Ειδικός Στόχος 1.1): 70 εκ .€ 

ΕΠ 3a (Ειδικός Στόχος 1.3): 80 εκ. € 

ΕΠ 3c (Ειδικός Στόχος 1.4): 50 εκ. € 

 

Συνολική ενωσιακή συνδρομή : ~156 εκ. € 

 

Στόχος προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων συν-επένδυσης: 165 εκ. € 

 

Διάρκεια  :  Μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου  

 

Υλοποίηση:  EIF (ως διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και ως δικαιούχος της πράξης). 
Στη διαδικασία διαχείρισης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου θα συμμετέχει και η ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως 
τοπικός συνεργάτης του EIF μέσω μιας εσωτερικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των 2 
φορέων. Η ανάθεση στο EIF λαμβάνει χώρα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 38 παρ 4 β I του 
Κανονισμού 1303/2013, αφού εξ ορισμού οι σκοποί, καταστατικό, τομείς και παρέμβαση της  
EIF  ρυθμίζονται πρωτογενώς από τη Συνθήκη (Αρ.308-209)  και αποτελούν κατά τα ανωτέρω 
αναπόσπαστο τμήμα τούτου του πρωτογενούς δικαίου. 

 

 

Δείκτες εκροής (συνολικά και για τις 3 ΕΠ) 
 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 200 

CO03 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση (πλην επιχορηγήσεων): 200 

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται: 150 

CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (μορφή 
στήριξης διαφορετική από επιχορήγηση): 165.000.000 € 
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής ( Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

Κωδικός 

Δείκτης εκροών 

Μονάδα 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 

Δείκτης 

Δείκτης 
RIS3  

Δείκτη μέτρησης πλαισίου 

    επίδοσης 

    Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες     80     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     84     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     25     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     5     

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     6     

CO03 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται (πλην 
επιχορηγήσεων) 

Επιχειρήσεις Λιγότερο 
ανεπτυγμένες     80 ΝΑΙ   

CO03 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται (πλην 
επιχορηγήσεων) 

Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     84 ΝΑΙ   

CO03 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται (πλην 
επιχορηγήσεων) 

Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     25 ΝΑΙ   

CO03 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται (πλην 
επιχορηγήσεων) 

Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     5 ΝΑΙ   

CO03 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται (πλην 
επιχορηγήσεων) 

Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     6 ΝΑΙ   

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Λιγότερο 

ανεπτυγμένες     60     

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Αναπτυγμένες     63     

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Σε μετάβαση     19     

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Στερεά Ελλάδα     4     

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων 
που ενισχύονται Επιχειρήσεις Νότιο Αιγαίο     4     
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CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις εκ. € Λιγότερο 
ανεπτυγμένες     65,9     

CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις εκ. € Αναπτυγμένες     69     

CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις εκ. € Σε μετάβαση     20,3     

CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις εκ. € Στερεά Ελλάδα     4,4     

CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις εκ. € Νότιο Αιγαίο     5,4     
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικοί Αποδέκτες Επενδύσεων 

 

Α) Ταμείο Καινοτομίας (Μεταφοράς Τεχνολογίας και Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης) 

Αναμενόμενη συνεισφορά από Επενδυτικές Προτεραιότητες 1b και 3a: 

Τελικοί Αποδέκτες: 

• Επιχειρηματικές ιδέες  ή / και  επιχειρήσεις (κυρίως νέες ή υπό σύσταση start-ups) που 
προέρχονται από δραστηριότητες συσχετισμένες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
clusters ή/και οποιονδήποτε άλλο ερευνητικό φορέα. Τέτοια έργα / εταιρείες πρέπει να 

01-1b3a3c-1.1-1.3-1.4-01 
(EQUITY FoF) Σύνολο Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 200.000.000,00 83.400.000,00 24.600.000,00 80.000.000,00 6.600.000,00 5.400.000,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 200.000.000,00 83.400.000,00 24.600.000,00 80.000.000,00 6.600.000,00 5.400.000,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 156.399.999,84 66.719.999,92 19.679.999,95 63.999.999,97 3.300.000,00 2.700.000,00 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 43.600.000,16 16.680.000,08 4.920.000,05 16.000.000,03 3.300.000,00 2.700.000,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα             

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 
200.000.000,00 83.400.000,00 24.600.000,00 80.000.000,00 6.600.000,00 5.400.000,00 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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αποδεικνύουν δυνατότητα εμπορευματοποίησης (έσοδα αδειοδότησης, spin-outs, 
κατοχύρωση και μεταπώληση πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) και άλλα).  

• Έργα / start-ups που συνδέονται με επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες ή  επιταχυντές 
(accelerators) 

 

Β) Ταμεία Κεφαλαίων Σποράς και Σταδίων Εκκίνησης 

Αναμενόμενη συνεισφορά από Επενδυτικές Προτεραιότητες 1b, 3a και 3c 

Τελικοί Αποδέκτες: 

• ΜΜΕ και  υπό σύσταση επιχειρήσεις με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης και με υψηλές 
ανάγκες για χρηματοδότηση της επιχειρηματικής τους ιδέας (π.χ. για την αξιολόγηση του 
δυναμικού εμπορευματοποίησης μιας αρχικής ιδέας, την ανάπτυξη νέου προϊόντος, την 
υποστήριξη της πρώτης πώλησης) ή / και την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης μιας 
υφιστάμενης επιχείρησης. 

 

Γ) Ταμεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Μετοχικών Κεφαλαίων  

Αναμενόμενη συνεισφορά από Επενδυτικές Προτεραιότητες 1b και 3c 

Τελικοί Αποδέκτες: 

• Επιχειρήσεις με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης που έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση για 
την επέκταση των δραστηριοτήτων τους (είτε σε νέα προϊόντα είτε σε νέες αγορές). 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Υπογραφή ΥΑ Σύστασης του Ταμείου Συμμετοχών Δεκέμβριος 2016 

Υπογραφή Συμφωνίας Χρηματοδότησης με ΕIF Δεκέμβριος 2016 

Πρόσκληση προς ΕΧΟ    29/12/2016 

Έναρξη Υλοποίησης Δράσεων του Ταμείου    Α’ τρίμηνο 2018 
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9. Πίνακες 4 και 5 για τον Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ  
 

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ):  Άξονας 01/01Σ 

 

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 

01 
/01Σ 

2.506.8
44.043 1 1.052.613.792 1b 848.671.213 1.1 848.671.213 

01-1b-1.1-01 

185.990.673,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

62 

116.015.825,10 

72.097.691,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 22.575.218,77 

271.628.445,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 33.934.965,03 

1.849.654,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 6.032.882,00 

10.969.259,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 4.925.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 542.535.722,00     183.484.390,90 

01-1b-1.1-02 

12.500.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

62 

116.015.825,10 

7.500.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 22.575.218,77 

27.500.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 33.934.965,03 

1.500.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 6.032.882,00 
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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 

1.000.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 4.925.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000,00     183.484.390,90 

01-1b-1.1-03 

4.625.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

62 

116.015.825,10 

3.075.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 22.575.218,77 

15.805.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 33.934.965,03 

820.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 6.032.882,00 

675.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 4.925.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 25.000.000,00     183.484.390,90 

01-1b-1.1-04 

0,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

65 

15.607.718,76 

8.532.876,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 10.383.028,76 

0,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 53.359.193,80 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 2.774.704,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 2.265.388,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.532.876,00     84.390.033,32 
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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 

01-1b-1.1-05 

971.250,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

62 

116.015.825,10 

645.750,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 22.575.218,77 

3.319.050,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 33.934.965,03 

172.200,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 6.032.882,00 

141.750,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 4.925.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.250.000,00     183.484.390,90 

01-1b-1.1-06 

2.423.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

62 

116.015.825,10 

1.600.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 22.575.218,77 

8.200.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 33.934.965,03 

428.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 6.032.882,00 

349.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 4.925.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 13.000.000,00     183.484.390,90 
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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 

01-1b-1.1-07 

1.100.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

62 

116.015.825,10 

740.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 22.575.218,77 

3.800.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 33.934.965,03 

200.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 6.032.882,00 

160.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 4.925.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.000.000,00     183.484.390,90 

01-1b-1.1-08 

0,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

62 

116.015.825,10 

0,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 22.575.218,77 

0,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 33.934.965,03 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 6.032.882,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 4.925.500,00 
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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 
ΣΥΝΟΛΟ 0,00     183.484.390,90 

01-1b-1.1-09 

0,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

62 

116.015.825,10 

0,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 22.575.218,77 

0,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 33.934.965,03 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 6.032.882,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 4.925.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00     183.484.390,90 

01-1b-1.1-10 

4.440.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

63 

13.912.440,00 

2.950.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 9.255.242,50 

15.175.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 47.563.427,50 

790.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 2.473.322,00 
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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 

645.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 

2.019.324,00 
ΣΥΝΟΛΟ 24.000.000,00     75.223.756,00 

01-1b-1.1-11 

370.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

58 

1.537.123,75 

245.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 1.022.571,25 

1.265.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 5.255.071,25 

65.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 273.266,00 

55.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 

223.106,00 
ΣΥΝΟΛΟ 2.000.000,00     8.311.138,25 

01-1b-1.1-12 

818.392,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

58 

1.537.123,75 

544.435,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 1.022.571,25 

2.797.895,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 5.255.071,25 

145.492,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 273.266,00 
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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 

118.786,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 223.106,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.425.000,00     8.311.138,25 

01-1b-1.1-13 

2.290.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

65 

15.607.718,76 

0,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

10.383.028,76 

0,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 53.359.193,80 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 2.774.704,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 

2.265.388,00 
  2.290.000,00     84.390.033,32 
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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 

01-1b-1.1-14 

5.550.000 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

60 

11.942.269 

3.690.000 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 7.944.590 

18.970.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

40.827.868 

985.000 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 2.123.070 

805.000 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 1.733.366 

ΣΥΝΟΛΟ 30.000.000,00     64.571.162,30 

01-1b-1.1-15 

2.780.000 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

62 

116.015.825,10 

1.845.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

22.575.218,77 

9.485.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 33.934.965,03 

490.000,0 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 6.032.882,00 

400.000,0 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 4.925.500,00 

  15.000.000,00     183.484.390,90 

01-1b3a3c-
1.1-1.3-1.4-01  29.190.000,00 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

62 
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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 

8.610.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση   

28.000.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες   

2.310.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο)   

1.890.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση)   

            ΣΥΝΟΛΟ 70.000.000,00     0,00 

2 665.520.198 2b 277.198.176 1.2 277.198.176 

01-2b-1.2-01 

1.683.021,51 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

82 

88.039.817,75 

1.119.629,34 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 58.568.450,09 

5.753.862,71 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 300.987.853,99 

299.203,75 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 15.651.522,00 

244.282,70 Στερεά Ελλάδα 
12.778.570,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.100.000,00     476.026.213,82 

01-2b-1.2-02 
845.419,71 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 82 88.039.817,75 

42.722.992,18 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 58.568.450,09 
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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 

26.274.975,01 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 300.987.853,99 

2.887.819,81 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 15.651.522,00 

10.973.715,27 Στερεά Ελλάδα 12.778.570,00 
ΣΥΝΟΛΟ 83.704.921,98     476.026.213,82 

01-2b-1.2-03 

1.740.773,19 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

82 

88.039.817,75 

1.158.048,62 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 58.568.450,09 

5.951.302,40 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 300.987.853,99 

309.470,71 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 15.651.522,00 

252.665,08 Στερεά Ελλάδα 12.778.570,00 
ΣΥΝΟΛΟ 9.412.260,00     476.026.213,82 

01-2b-1.2-04 

574.206,25 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

82 

88.039.817,75 

381.990,46 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 58.568.450,09 

1.963.078,85 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 300.987.853,99 

102.081,08 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 15.651.522,00 

83.343,35 Στερεά Ελλάδα 12.778.570,00 
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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 
ΣΥΝΟΛΟ 3.104.700,00     476.026.213,82 

01-2b-1.2-05 

1.364.806,20 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

82 

88.039.817,75 

907.936,74 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 58.568.450,09 

4.665.957,91 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 300.987.853,99 

242.632,15 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 15.651.522,00 

198.095,24 Στερεά Ελλάδα 12.778.570,00 
ΣΥΝΟΛΟ 7.379.428,24     476.026.213,82 

01-2b-1.2-06 

0,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

79 

4.729.611,25 

0,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 3.146.372,50 

950.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 16.169.452,51 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 840.820,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 686.482,00 
ΣΥΝΟΛΟ 950.000,00     25.572.738,27 

01-2b-1.2-07 
8.754.048,92 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 78 0,00 

5.823.627,31 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 0,00 
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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 

29.928.076,01 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 0,00 

1.556.274,96 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 0,00 

1.270.609,25 Στερεά Ελλάδα 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ 47.332.636,44     0,00 

01-2b-1.2-08 
(Ανάκληση 

Εξειδίκευσης 
έργου)  

0,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

 - 

0,00 

0,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 0,00 

0,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 0,00 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 0,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ 0,00     0,00 

01-2b-1.2-09 

6.010.791,10 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

 - 

0,00 

3.998.676,21 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 0,00 

20.549.509,67 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 0,00 

1.068.584,81 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 0,00 

872.438,21 Στερεά Ελλάδα 0,00 
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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 
ΣΥΝΟΛΟ 32.500.000,00     0,00 

01-2b-1.2-10 

4.429.490,67 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

79 

4.729.611,25 

2.946.716,78 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 3.146.372,50 

15.143.407,90 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 16.169.452,51 

787.464,80 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 840.820,00 

642.919,85 Στερεά Ελλάδα 
686.482,00 

ΣΥΝΟΛΟ 23.950.000,00     25.572.738,27 

01-2b-1.2-11 

17.806.164,11 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

82 
88.039.817,75 

13.299.747,18 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 58.568.450,09 

62.826.786,97 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 300.987.853,99 

3.165.539,57 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 15.651.522,00 
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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 

2.901.762,17 Στερεά Ελλάδα 
12.778.570,00 

ΣΥΝΟΛΟ 100.000.000,00     476.026.213,82 

01-2b-1.2-12 

178.021,98 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

82 
88.039.817,75 

5.162.637,36 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 58.568.450,09 

7.476.923,08 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 300.987.853,99 

1.780.219,78 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 15.651.522,00 

1.602.197,80 Στερεά Ελλάδα 12.778.570,00 
            ΣΥΝΟΛΟ 16.200.000,00     476.026.213,82 

3 1.130.216.219 3a 313.266.032 1.3 313.266.032 01-3a-1.3-01 

4.161.316,92 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

72 

44.465.995,04 

2.768.314,30 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 8.652.523,76 

14.226.583,62 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 13.006.432,51 

739.789,48 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 2.312.254,00 
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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 

603.995,68 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 1.887.824,00 

ΣΥΝΟΛΟ 22.500.000,00     70.325.029,31 

01-3a-1.3-02 

982.718,11 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

72 

44.465.995,04 

653.752,80 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 8.652.523,76 

3.359.686,76 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 13.006.432,51 

174.705,40 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 2.312.254,00 

142.636,94 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 1.887.824,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.313.500,00     70.325.029,31 

01-3a-1.3-03 

0,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

67 

0,00 

0,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 0,00 

0,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 0,00 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 0,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 0,00 
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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 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00     0,00 

01-3a-1.3-04 

3.700.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

67 

9.695.703,78 

0,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 6.450.062,51 

0,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 33.147.378,78 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 1.723.680,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 1.407.286,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.700.000,00     52.424.111,06 

01-1b3a3c-
1.1-1.3-1.4-01  

33.360.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

67 

9.695.703,78 

9.840.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 6.450.062,51 

32.000.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 33.147.378,78 

2.640.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 1.723.680,00 

2.160.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 1.407.286,00 

ΣΥΝΟΛΟ 80.000.000,00     52.424.111,06 
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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 

01_3a_1.3_05 

517.852,77 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

67 

9.695.703,78 

344.501,34 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 6.450.062,51 

1.770.419,29 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 33.147.378,78 

92.062,69 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 1.723.680,00 

75.163,91 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 1.407.286,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.800.000,00     52.424.111,06 

01_3a_1.3_06 

872.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

67 

9.695.703,78 

348.800,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 6.450.062,51 

741.200,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 33.147.378,78 

87.200,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 1.723.680,00 

130.800,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 1.407.286,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 2.180.000,00     125.280.099,53 

3c 583.162.854 1.4 583.162.854 01-3c-1.4-01 69.545.455,00 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 1 

68.604.301,44 
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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 
Περιφέρειες 

27.818.182,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

182.727.273,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 

8.454.545,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 

11.454.545,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 300.000.000,00     446.988.039,52 

01-3c-1.4-02 

12.600.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

75 

29.328.970,00 

34.628.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 19.511.085,00 

36.972.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 100.268.992,50 

22.200.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 5.214.038,00 

3.600.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 4.256.964,00 

ΣΥΝΟΛΟ 110.000.000,00     158.580.049,50 

01-3c-1.4-03 
7.397.896,74 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 1 68.604.301,44 

4.921.447,65 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 
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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 

25.291.704,21 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 

1.315.181,30 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 

1.073.770,10 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 40.000.000,00     446.988.039,52 

01-3c-1.4-04 

2.959.158,70 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 

68.604.301,44 

1.968.579,06 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

10.116.681,68 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 

526.072,52 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 

429.508,04 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 16.000.000,00     446.988.039,52 

01-3c-1.4-05 

6.473.159,65 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 

68.604.301,44 

4.306.266,69 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

22.130.241,19 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 
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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 

1.150.783,64 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 

939.548,84 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 35.000.000,00     446.988.039,52 

01-3c-1.4-06 

4.623.685,46 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 

274.406.243,97 

3.075.904,78 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

15.807.315,13 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 68.604.301,44 

821.988,31 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 16.438.416,00 

671.106,31 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 12.196.318,00 

ΣΥΝΟΛΟ 25.000.000,00     446.988.039,52 

01-3c-1.4-07 

3.698.948,37 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 

68.604.301,44 

2.460.723,82 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

12.645.852,11 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 
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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 

657.590,65 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 

12.196.318,00 

536.885,05 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000.000,00     446.988.039,52 

01-3c-1.4-08 

30.000.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

75 

29.328.970,00 

80.000.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 19.511.085,00 

90.000.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 100.268.992,50 

30.000.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 

5.214.038,00 

10.000.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 4.256.964,00 

ΣΥΝΟΛΟ 240.000.000     158.580.049,50 

01-3c-1.4-09 

4.623.685,46 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 

68.604.301,44 

3.075.904,78 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

15.807.315,13 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 
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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 

821.988,31 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 

671.106,31 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 25.000.000,00     446.988.039,52 

01-3c-1.4-10 

13.800.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 

68.604.301,44 

8.400.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

33.000.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 

2.400.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 

2.400.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000.000,00     446.988.039,52 

01-1b3a3c-
1.1-1.3-1.4-01  

20.850.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 

68.604.301,44 

6.150.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

20.000.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 

1.650.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 
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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 

1.350.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000,00     446.988.039,52 

01-3c-1.4-12 

74.000.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 

68.604.301,44 

52.000.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

250.000.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 

13.000.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 

11.000.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 400.000.000,00     446.988.039,52 

01-3c-1.4-13 

437.270,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 

68.604.301,44 

0,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

0,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 437.270,00     446.988.039,52 
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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 

01-3c-1.4-14 

231.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 

68.604.301,44 

0,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

0,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 231.000,00     446.988.039,52 

01-3c-1.4-15 

56.250.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 

68.604.301,44 

18.750.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

65.000.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 

3.750.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 

6.250.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 150.000.000,00     446.988.039,52 

01-3c-1.4-16 8.600.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 
68.604.301,44 
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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 

10.800.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

23.400.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 

3.600.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 

3.600.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000,00     446.988.039,52 

01-3c-1.4-17 

6.500.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

69 

2.837.767,50 

2.800.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 1.887.826,25 

8.000.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 9.701.671,25 

700.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 504.492,00 

2.000.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 411.888,00 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000.000,00     15.343.645,00 

01-3c-1.4-18 

150.000.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 
68.604.301,44 

50.000.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

172.000.000,00 Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 274.406.243,97 
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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 
Περιφέρειες 

11.000.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 

17.000.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 400.000.000,00     446.988.039,52 

3d 347.051.133 1.5 347.051.133 

01-3d-1.5-01 

9.247.370,92 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 

68.604.301,44 

6.151.809,56 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

31.614.630,26 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 

1.643.976,62 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 

1.342.212,63 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000,00     446.988.039,52 

01-3d-1.5-02 

5.918.317,39 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1 

68.604.301,44 

3.937.158,12 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 75.342.760,11 

20.233.363,37 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 274.406.243,97 

1.052.145,04 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 12.196.318,00 
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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 

859.016,08 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 16.438.416,00 

ΣΥΝΟΛΟ 32.000.000,00     446.988.039,52 

01-3d-1.5-03 

6.378.836,46 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

66 

37.931.490,00 

4.243.518,23 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 25.233.898,75 

21.807.771,96 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 129.679.017,50 

1.134.015,08 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 6.743.372,00 

925.858,27 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 

5.505.576,00 
ΣΥΝΟΛΟ 34.490.000,00     205.093.354,25 

01-3d-1.5-04 

0,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

66 

37.931.490,00 

0,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 25.233.898,75 

0,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 129.679.017,50 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 6.743.372,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 5.505.576,00 
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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 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00     205.093.354,25 

01-3d-1.5-05 

13.000.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

66 

37.931.490,00 

10.000.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 25.233.898,75 

18.000.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 129.679.017,50 

1.000.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 6.743.372,00 

8.000.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 5.505.576,00 

            ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000,00     205.093.354,25 

4 505.202.512 4a 109.364.622 1.6 109.364.622 
01-4a-1.6-01 

6.473.159,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

11 

11.209.178,76 

4.306.266,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 7.456.901,26 

22.130.242,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 38.321.602,53 

1.150.783,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 1.992.744,00 

939.550,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 1.626.960,00 

ΣΥΝΟΛΟ 35.000.000,00     60.607.386,55 
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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 

01-4a-1.6-02 

0,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

11 

11.209.178,76 

10.750.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 7.456.901,26 

14.250.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 38.321.602,53 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 1.992.744,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 1.626.960,00 

  25.000.000,00     60.607.386,55 

01-4a-1.6-03 

1.564.287,30 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

12 

25.761.686,27 

7.791.498,46 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 10.288.636,26 

14.407.927,51 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 42.578.252,54 

278.095,52 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 2.610.578,00 

1.699.963,30 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 

2.383.698,00 
  25.741.772,09     83.622.851,07 

01-4a-1.6-04 0,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

11 
11.209.178,76 
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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 

6.694.265,04 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 7.456.901,26 

0,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 38.321.602,53 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 1.992.744,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 1.626.960,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.694.265,04     60.607.386,55 

01-4a-1.6-05 

3.000.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

11 

11.209.178,76 

7.000.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 7.456.901,26 

10.500.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 38.321.602,53 

2.000.000,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 1.992.744,00 

2.500.000,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 

1.626.960,00 
            ΣΥΝΟΛΟ 25.000.000,00     60.607.386,55 

6 130.788.477 6f 28.130.014 1.7 28.130.014 
01-6f-1.7-01 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟΝ 3C 

0,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 69 2.837.767,50 

0,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 1.887.826,25 
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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 

0,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 9.701.671,25 

0,00 Νότιο Αιγαίο 
(περισσότερο) 504.492,00 

0,00 Στερεά Ελλάδα 
(μετάβαση) 411.888,00 

            ΣΥΝΟΛΟ 0,00     15.343.645,00 

  2.506.8
44.043   3.484.341.199   2.506.844.043   2.506.844.043 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.473.755.351,79        

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων:  Άξονας  01/01Σ 

Κωδικός 
Δράσης Τίτλος Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

01-1b-1.1-01 ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 542.535.722,00 542.535.722,00 0,00 0,00 
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Κωδικός 
Δράσης Τίτλος Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

01-1b-1.1-02 Διμερείς & Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-1b-1.1-03 Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία  Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-1b-1.1-04 Πράσινο Νησί Τμηματοποιημένη Επιχορήγηση 
(grant) 8.532.876,00 0,00 0,00 0,00 

01-1b-1.1-05 Ειδική δράση ΕΤΑΚ για τις Υδατοκαλλιέργειες Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-1b-1.1-06 Ειδική δράση «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-1b-1.1-07 Ειδική δράση «Βιομηχανικά Υλικά» Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Κωδικός 
Δράσης Τίτλος Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

01-1b-1.1-08 «Seal of Excellence» Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 0,00 0,00 0,00 0,00 

01-1b-1.1-09 Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων  για την  αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 

(grant) 0,00 0,00 0,00 0,00 

01-1b-1.1-10 Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων στους 
τομείς της RIS3 (Innovation Clusters) Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 

(grant) 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-1b-1.1-11 Προβολή και Διάχυση ερευνητικών και τεχνολογικών 
επιτευγμάτων «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ» Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 

(grant) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-1b-1.1-12 
Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (monitoring 
mechanism) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-
Συλλογή & επεξεργασία δεικτών 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 4.425.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-1b-1.1-13 
Επιδεικτικά έργα και τεχνολογική υποστήριξη των μικρών 
και μεσαίων ανεμογεννητριών και υβριδικών συστημάτων 
αφαλάτωσης με αιολική ενέργεια 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 2.290.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Κωδικός 
Δράσης Τίτλος Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

01-1b-1.1-14 Ανάπτυξη Κέντρων Ικανότητας (Competence Centres) σε 
Τομείς Προτεραιότητας της RIS3 Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 

(grant) 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-1b-1.1-15 Αξιοποίηση ακαδημαϊκού & ερευνητικού αποτελέσματος - 
υποστήριξη επιχειρηματικότητας & καινοτομίας Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 

(grant) 15.000.000,00 0,00 

    
    

0,00 0,00 
    
    

01-1b3a3c-
1.1-1.3-1.4-

01  
Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (1b) ΤΑΜΕΙΟ - Κρατική 

ενίσχυση 

Μέσο 
χρηματοοικονο
μικής τεχνικής 

70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-2b-1.2-01 Ψηφιακές δράσεις των Υπηρεσιών του Τομέα Πολιτισμού Τμηματοποιημένη Επιχορήγηση 
(grant) 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-2b-1.2-02 

Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και 
δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων 
ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς 
κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα 

Υποδομές Επιχορήγηση 
(grant) 83.704.921,98 83.704.921,98 0,00 0,00 

01-2b-1.2-03 ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ Άλλο Επιχορήγηση 
(grant) 9.412.260,00 0,00 0,00 0,00 
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Κωδικός 
Δράσης Τίτλος Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

01-2b-1.2-04 Υπηρεσίες δημιουργίας και διάθεσης εθνικών ψηφιακών 
ορθοεικόνων και αεροφωτογραφιών Άλλο Επιχορήγηση 

(grant) 3.104.700,00 0,00 0,00 0,00 

01-2b-1.2-05 

Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση 
της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των 
πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχείων 
της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE 

Άλλο Επιχορήγηση 
(grant) 7.379.428,24 0,00 0,00 0,00 

01-2b-1.2-06 Εικονικό Μουσείο «Μέγας Αλέξανδρος : από τις Αιγές στην 
Οικουμένη» Άλλο Επιχορήγηση 

(grant) 950.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-2b-1.2-07 
Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την 
αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 

Άλλο Επιχορήγηση 
(grant) 47.332.636,45 0,00 0,00 0,00 

01-2b-1.2-08 
(Ανάκληση 

Εξειδίκευσης 
έργου) 

Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης κυκλοφορίας 
εντύπων Άλλο Επιχορήγηση 

(grant) 0,00 0,00 0,00 0,00 

01-2b-1.2-09 Ανάπτυξη καινοτόμων Συστημάτων Εποπτείας και Άλλο Επιχορήγηση 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Κωδικός 
Δράσης Τίτλος Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 
Διαχείρισης Φάσματος για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών 

(grant) 

01-2b-1.2-10 

Ανάπτυξη Yποδομής και Συστοιχίας Μικροδορυφόρων για 
την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και της 
επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών 

Άλλο Επιχορήγηση 
(grant) 23.950.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-2b-1.2-11 Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-2b-1.2-12 

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και 
υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων 
και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης 
του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3a-1.3-01 
Ανάπτυξη clusters και meta-clusters για τη δημιουργία 
εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς τομείς της 
χώρας 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3a-1.3-02 Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα, της 
βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας Άλλο Επιχορήγηση 

(grant) 5.313.500,00 0,00 0,00 0,00 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
307 

 

Κωδικός 
Δράσης Τίτλος Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

01-3a-1.3-04 Οργάνωση και πιλοτική λειτουργία Creative Hub του 
ΥΠ.ΠΟ.Α στο κτίριο του Acropol palace Υποδομές Επιχορήγηση 

(grant) 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-1b3a3c-
1.1-1.3-1.4-

01  
Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (3a) ΤΑΜΕΙΟ - Κρατική 

ενίσχυση 

Μέσο 
χρηματοοικονο
μικής τεχνικής 

80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3a-1.3-05 
Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη 
στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 
(GEOINFRA) 

Υποδομές Επιχορήγηση 
(grant) 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3a-1.3-06 ESA BIC Greece Υποδομές Επιχορήγηση 
(grant) 2.180.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-01 
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων 
επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις 
νέες αγορές 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-02 
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ για τον 
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των 
παρεχομένων υπηρεσιών 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 
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Κωδικός 
Δράσης Τίτλος Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

01-3c-1.4-03 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-04 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΛΥΣΙΔΑ 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-05 Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική 
Επανεκκίνηση Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 

(grant) 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-06 Αναβάθμιση εταιρειών franchising Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-07 

Στοχευμένη δράση ενίσχυσης του εκσυγχρονισμού των 
υποδομών και του εξοπλισμού Θεατρικών και 
Κινηματογραφικών Αιθουσών και Αιθουσών Εικαστικών 
Τεχνών για την αναβάθμιση του επιπέδου των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-08 Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας 
Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 

(grant) 
  

240.000.000,00 
 
240.000.000,00 0,00 0,00 
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Κωδικός 
Δράσης Τίτλος Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

01-3c-1.4-09 
Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και 
νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 
(Κοιν.Σ.Επ.) 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-10 Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, 
Εκπαίδευση Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 

(grant) 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 

01-1b3a3c-
1.1-1.3-1.4-

01  
Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (3c) ΤΑΜΕΙΟ - Κρατική 

ενίσχυση 

Μέσο 
χρηματοοικονο
μικής τεχνικής 

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-12 

Επέκταση  πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου του 
τμήματος Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών 
Δοκιμών / Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή στην 
περιγραφή και τον χαρακτηρισμό ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ 
σύμφωνα με την μέθοδο του ΔΣΕ 

ΤΑΜΕΙΟ - Κρατική 
ενίσχυση 

Μέσο 
χρηματοοικονο
μικής τεχνικής 

400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-13 
Ενίσχυση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για τον 
έλεγχο ψεκαστικών μηχανημάτων 

Υποδομές Επιχορήγηση 
(grant) 437.270,00 0,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-14 
Επέκταση  πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου του 
τμήματος Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών 
Δοκιμών / Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή στην 

Υποδομές Επιχορήγηση 
(grant) 231.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Κωδικός 
Δράσης Τίτλος Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 
περιγραφή και τον χαρακτηρισμό ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ 
σύμφωνα με την μέθοδο του ΔΣΕ 

01-3c-1.4-15 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-16 Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-17 Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 

01-3c-1.4-18 Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 

(grant) 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 

01-3d-1.5-01 Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜΜΕ Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3d-1.5-02 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Κωδικός 
Δράσης Τίτλος Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

01-3d-1.5-03 
Ανάπτυξη, Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας 
Ταυτότητας / Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών 
του Αγροδιατροφικού Τομέα 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 34.490.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-3d-1.5-05 ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ- Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ 
με Εξωστρεφή Προσανατολισμό Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 

(grant) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 

01-4a-1.6-01 
Προώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για 
ιδιοκατανάλωση 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-4a-1.6-02 Προώθηση συστημάτων αποδοτικής τηλεθέρμανσης Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

01-4a-1.6-03 Σύσταση Ταμείου Υποδομών ΤΑΜΕΙΟ - Κρατική 
ενίσχυση 

Μέσο 
χρηματοοικονο
μικής τεχνικής 

25.741.772,09 0,00 0,00 0,00 

01-4a-1.6-04 Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 6.694.265,04 0,00 0,00 0,00 
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Κωδικός 
Δράσης Τίτλος Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 
την Τ/Θ Αμυνταίου ισχύος 30 MW (grant) 

01-4a-1.6-05 Προώθηση Δράσεων από Ενεργειακές Κοινότητες Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση 
(grant) 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   
 

3.473.755.352,79 
 

2.006.240.643,98 0,00 0,00 
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Άξονας Προτεραιότητας 02: Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις 

  

ΑΠ 02 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 08, 10, 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.08.2, Τ.08.5, T.10.4, T.11.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)  793.779.929,00€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 79,9999997228451% 

 

ΑΠ 02Σ (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 08, 10, 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.08.2, Τ.08.5, T.10.4, T.11.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 56.100.150,00€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50,00 % 

 

1. Αποθεματικό Επίδοσης Αξόνων Προτεραιότητας 02 και 02Σ 
Στο πλαίσιο επίδοσης για τους Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν 
τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι, όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

 

Πίνακας 1α: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 02 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 

Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρηση
ς κατά 

περίπτω
ση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO05 
Απασχολούμενοι 

συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων 

αριθμός 7.450 6.320 13.770 

Μετάβαση CO05 Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμός 2.200 1.850 4.050 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
314 

 

αυτοαπασχολούμενων 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO05 
Απασχολούμενοι 

συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων 

αριθμός 1.920 1.630 3.550 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών ευρώ     147.418.046 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών ευρώ     43.139.644 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών ευρώ     37.312.457 

 

Πίνακας 1β: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 02Σ 

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 CO05 
Απασχολούμενοι 

συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολούμενων 

αριθμός 300 250 550 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένε

ς 
περιφέρειες 

CO05 
Απασχολούμενοι 

συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολούμενων 

αριθμός 215 180 395 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών ευρώ     9.412.286 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένε

ς 
περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών ευρώ     6.633.323 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του Αποθεματικού Επίδοσης, είναι, μεταξύ 
άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

o 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. 

o Κατάρτιση προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης 
και παρακολούθησης δεικτών. 

o Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής 
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών 
ενεργειών, κλπ. 
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2. Θεματικός στόχος 8 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 08- Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 

Επενδυτική προτεραιότητα 8iii- Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.08.2 

Ειδικοί στόχοι 2.1 - Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας 
και αυτοαπασχόλησης 

Δείκτες αποτελέσματος T4217: Νεοφυείς επιχειρήσεις που διατηρούνται 6 μήνες 
μετά τη λήξη της παρέμβασης (λόγος διατηρηθεισών προς 
ενισχυθείσες)  

Τιμή βάσης: 75% - Τιμή στόχος 2023: 80% (σε όλους τους 
τύπους περιφερειών) 

 

  

2.1 Δράση 02-8iii-2.1-01: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 
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Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  O Ενδιάμεσος Φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση της 
δράσης προέκυψε σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρ.13 
του Ν. 4314/2014 (Υ.Α. 1557/432Γ/Γ01 / 30-3-2016) 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.08.2 (εκπληρωμένη) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

 

Περιγραφή δράσης 

 

  Η Δράση αναφέρεται στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  ανέργων, 

μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 

Προβλέπονται δύο κύκλοι προκήρυξης (1ος κύκλος: 2016 και 2ος κύκλος:2017).Ο δεύτερος 

κύκλος δύναται να προκηρύσσεται τμηματικά.  

Χαρακτηριστικά δικαιούχων:  Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

  

Μέσω της δράσης ενισχύονται σχέδια για την έναρξη ή/και την υποστήριξη της άσκησης 

ελευθέρου επαγγέλματος. Η ενδεικτική διάρκεια των σχεδίων είναι (2) έτη.  Για την περίοδο 

ενίσχυσης καλύπτονται  (ενδεικτικά): ο αναγκαίος επαγγελματικός εξοπλισμός2, το λειτουργικό 

κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες 

                                                           
2 Με χρήση ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014) 
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τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, δαπάνες 

προβολής και δικτύωσης,  κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),  

αμοιβές τρίτων,  γενικός εξοπλισμός  (γραφεία, καθιστικά κ.α.).3 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε  180.000.000 €  και 
υλοποιείται σε κύκλους.  

Ενδεικτικό εύρος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού σχεδίων: 5.000 έως 25.000€ (και μέχρι  
50.000€ σε περιπτώσεις συνεργατικών σχημάτων)  

 

Ποσοστό χρηματοδότησης:  

Έως 100%  δημόσια δαπάνη με εφαρμογή  του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΚ 1407/2013) . 

 

 

Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης:  

 

 Στο πλαίσιο της δράσης (α’ και β΄κύκλος), εκτιμάται ότι θα υποστηριχθούν  7.200 σχέδια. (3.600 
σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων και  3.600 σχέδια για υποστήριξη υφιστάμενων 
επιχειρήσεων) 

T4218: Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Εκτίμηση για  3.600 σχέδια   

Ο κύριος δείκτης ΕΠ: T4218: Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων δεν 

καλύπτει το σύνολο των πράξεων αυτής της δράσης καθόσον μέσω της δράσης ενισχύονται και 

σχέδια για υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις . Δημιουργείται επιπρόσθετος ειδικός δείκτης 

εκροής (κωδ. 10401): (Νέος Δείκτης) «Υποστηριζόμενα σχέδια για υφιστάμενες επιχειρήσεις » 

Εκτίμηση:  3.600 σχέδια   

Αντίστοιχα προβλέπεται ταυτάριθμη με τον δείκτη 10401 τιμή και για τον υποχρεωτικό κοινό 

δείκτη εκροής CO23 o oποίος αριθμεί τις υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες υποστηρίζονται από 

τη δράση.T4219 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται επιπρόσθετα του επιχειρηματία:  

360 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) (εκτιμάται ότι το  5% των περιπτώσεων θα 

δημιουργήσουν νέα θέση εργασίας κατά μέσο όρο ένα ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης.  

                                                           
3 Με χρήση ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014) 
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής  (έγινε αντικατάσταση του πίνακα δεικτών με τις νέες τιμές) 

Άξονας Προτεραιότητας 02 & 02Σ 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρ
ες 

Γυναίκ
ες Σύνολο 

T4218  

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  2.171 OXI   

T4218  

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων 

Αριθμός Μετάβαση   639 OXI   

T4218  

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  552 OXI   

T4218  

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων 

Αριθμός Μετάβαση   140 OXI   

T4218  

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  98 OXI   

ΣΥΝΟΛΟ 
Τ4218      3.600   

T4219 

Θέσεις εργασίας 
που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  217 OXI   

T4219 

Θέσεις εργασίας 
που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Μετάβαση   64 OXI   

T4219 

Θέσεις εργασίας 
που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  55 OXI   

T4219 

Θέσεις εργασίας 
που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Μετάβαση     14 OXI   
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T4219 

Θέσεις εργασίας 
που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    10 OXI   

ΣΥΝΟΛΟ 
Τ4219      360   

νέος 
δείκτης 
(10401)  

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

υφιστάμενες 
επιχειρήσεις 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  2.171 OXI 

  

νέος 
δείκτης 
(10401 

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

υφιστάμενες 
επιχειρήσεις  

αριθμός Μετάβαση   639 OXI   

νέος 
δείκτης 
(10401 

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

υφιστάμενες 
επιχειρήσεις  

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  552    

νέος 
δείκτης 
(10401 

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

υφιστάμενες 
επιχειρήσεις  

αριθμός Μετάβαση   140    

νέος 
δείκτης 
(10401 

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

υφιστάμενες 
επιχειρήσεις 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    98 OXI   

ΣΥΝΟΛΟ 
10401      3.600   

CO23 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομέ

νων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 

κοινωνικής 
οικονομίας 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  2.171 OXI  

CO23 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομέ

νων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 

αριθμός Μετάβαση   639 OXI  
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επιχειρήσεων της 
κοινωνικής 
οικονομίας 

CO23 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομέ

νων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 

κοινωνικής 
οικονομίας 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  552 OXI  

CO23 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομέ

νων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 

κοινωνικής 
οικονομίας 

αριθμός Μετάβαση   140 OXI  

CO23 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομέ

νων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 

κοινωνικής 
οικονομίας 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  98 OXI  

ΣΥΝΟΛΟ 
CO23 

     3.600   

 

 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε  180.000.000 €  
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Πίνακας  3: Προϋπολογισμός  

 

 02-8.iii-2.1-01 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος 
(α) 180.000.000,00 27.612.537,30 31.958.735,04 108.547.019,57 4.908.893,61 6.972.814,47 

Δημόσια 
Δαπάνη (β) 180.000.000,00 27.612.537,30 31.958.735,04 108.547.019,57 4.908.893,61 6.972.814,47 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 140.435.486,75 22.090.029,81 25.566.987,89 86.837.615,00 2.454.446,81 3.486.407,25 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 39.564.513,26 5.522.507,49 6.391.747,16 21.709.404,57 2.454.446,81 3.486.407,25 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα -           

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

            

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε)   - - - - - - 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 

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

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης      8/2/2016 (α΄ κύκλος), 
05/2017 (β΄ κύκλος) 

Hμερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 11/02/2016 

 (α΄ κύκλος),  

 8/6/2017 

(β΄ κύκλος) 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
322 

 

 

2.2 Δράση 02-8iii-2.1-02: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 

(Ενδεικτική Δράση στο ΕΠ 2.01.02. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στους τομείς στρατηγικής 
στόχευσης του ΕΠ) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  O Ενδιάμεσος Φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση της 
δράσης θα προκύψει σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
Άρ.13 του Ν. 4314/2014 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.08.2 (εκπληρωμένη) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Ενίσχυση της δημιουργίας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στους τομείς στρατηγικής 
στόχευσης του ΕΠ (πλην τουρισμού)  

 
 Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς 
Προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 
Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ)  
 

 Αγροδιατροφ  

 Ενργεια  

 Εφοδιαστικ Αλυσδα  

 Πολιτιστικ και Δημιουργικές Βιομηχανίες  

 Περιβλλον  

 Τεχνολογε Πληροφορικ & Επικοινωνιν (ΤΠΕ)  

 Υγεα - Φάρμακα 

 Υλικ – Κατασκευές  
 

 Μέσω της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια -  με έμφαση στα καινοτόμα σχέδια -  για 

το ξεκίνημα και τη λειτουργία νέας επιχείρησης για τα δύο  πρώτα έτη. Για την διετή περίοδο 

ενίσχυσης καλύπτεται (ενδεικτικά): ο αναγκαίος  επαγγελματικός παραγωγικός  εξοπλισμός4  ,  το 

λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, 

δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, 

δαπάνες προβολής και δικτύωσης,  κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης 

υπαλλήλου)αμοιβές τρίτων,  γενικός εξοπλισμός  (γραφεία, καθιστικά κ.α.).5 

Εύρος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού σχεδίων:  έως 60.000€ συνολικού κόστους (έως 100%  

δημόσια δαπάνη με εφαρμογή  του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΚ 

1407/2013)  ή/και  του 651/2014) 

 Χαρακτηριστικά δυνητικών δικαιούχων 

Φυσικά πρόσωπα, άνω των 25 ετών που είναι:  

• Άνεργοι ή  

• ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν μισθωτή σχέση εργασίας (για την 
περίπτωση αυτή θα ισχύσουν εισοδηματικοί περιορισμοί  

                                                           
4 Με χρήση ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014) 

5 Με χρήση ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014) 
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Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης :  

 

Στόχος 2023: Εκτίμηση για2.000 επιχειρηματικά σχέδια. 

Η δράση συμβάλλει στους δύο δείκτες εκροής του ΕΠ T4218  Υποστηριζόμενα σχέδια για 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων   Εκτίμηση: = 2.000 T4219 Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται επιπρόσθετα του επιχειρηματία:  =1.400 (εκτιμάται ότι στο 70%  των 

περιπτώσεων θα δημιουργηθεί νέα θέση εργασίας) 

 

Πίνακας  2 : Δείκτες εκροής Επενδυτικής Προτεραιότητας 8iii 

Άξονας Προτεραιότητας 02  

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκ
ες Σύνολο 

T4218  

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων 

Σχέδια 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    
1.206 

  
OXI   

T4218  

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων 

Σχέδια Μετάβαση     
355 

 
OXI   

T4218  

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων 

Σχέδια 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    
307 

 
OXI   

T4219 

Θέσεις εργασίας 
που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    
845 

 
OXI   

T4219 

Θέσεις εργασίας 
που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Μετάβαση     
248 

 
OXI   

T4219 

Θέσεις εργασίας 
που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    
215 

 
OXI   

 

Άξονας Προτεραιότητας 02Σ  



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
325 

 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4218  

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων 

Σχέδια Μετάβαση     
77 

 
OXI   

T4218  

Υποστηριζόμενα 
σχέδια για 

δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων 

Σχέδια 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    
55 

 
OXI   

T4219 

Θέσεις εργασίας 
που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Μετάβαση     
54 

 
OXI   

T4219 

Θέσεις εργασίας 
που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    
38 

 
OXI   

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 120.000.000 € - (1ος   
κύκλος 72.000.000 € )  

Πίνακας  3: Προϋπολογισμός   

 02-8.iii-2.1-02 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 120.000.000,00 18.408.358,20 21.305.823,36 72.364.679,72 3.272.595,73 4.648.542,99 

Δημόσια Δαπάνη (β) 120.000.000,00 18.408.358,20 21.305.823,36 72.364.679,72 3.272.595,73 4.648.542,99 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 93.623.657,83 14.726.686,53 17.044.658,60 57.891.743,33 1.636.297,87 2.324.271,49 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 26.376.342,17 3.681.671,67 4.261.164,76 14.472.936,39 1.636.297,87 2.324.271,49 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 
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εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε)   - - - - - - 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι  

Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που είναι:  

• Άνεργοι ή  

• ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν μισθωτή σχέση εργασίας (για την 
περίπτωση αυτή θα ισχύσουν εισοδηματικοί περιορισμοί)  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Α’ τρίμηνο 2016: Πρόσκληση και οδηγός εφαρμογής (α΄ κύκλος) 

 Δ’ τρίμηνο 2016: Πρόσκληση και οδηγός εφαρμογής (β΄ κύκλος)) 

 

 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 

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

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης   

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  11/2/2016 

 

2.3 Δράση 02-8iii-2.1-03: Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  O Ενδιάμεσος Φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση της 
δράσης προέκυψε σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρ.13 
του Ν. 4314/2014 (Υ.Α. 1557/432Γ/Γ01 / 30-3-2016) 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.08.2 (εκπληρωμένη) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση με τίτλο «Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις» αφορά στην ενίσχυση 
υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων των οκτώ (8) στρατηγικών τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισμού), προκειμένου να αναβαθμίσουν και να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό και στον 
εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Η δράση στοχεύει στην επιβράβευση των επιχειρήσεων που συνέβαλαν στην αύξηση / τη 
διατήρηση της απασχόλησης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι επιχειρήσεις θα 
ενισχυθούν για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο  μέσω επιχορήγησης νέου μισθολογικού 
κόστους, για ενέργειες κατάρτισης/πιστοποίησης, για την αναβάθμιση/αναδιαμόρφωση 
λειτουργιών/υπηρεσιών τους, καθώς και μέσω της επιβράβευσης τους για την συμβολή τους στη 
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διατήρηση/αύξηση απασχόλησης. Προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης της ρήτρας ευελιξίας για τη 
συμπληρωματική χρηματοδότηση από το ΕΚΤ παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
ενισχύσεων του ΕΤΠΑ.  

Κατά την εφαρμογή θα χρησιμοποιηθούν επιλογές απλοποιημένου κόστους. 

 

Δικαιούχοι 

Μέσω της δράσης ενισχύονται Πολύ μικρές και Μικρές επιχειρήσεις (έως και 46 ΕΜΕ), για τις 
οποίες σωρευτικά ισχύει ότι:   

 
i. έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης 

διάρκειας. 
ii. ανήκουν στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισμού) και 

διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, όπως θα έχουν δημοσιευτεί στο σχετικό 
Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης. 

iii. απασχολούν για κάθε ένα από τα δύο τελευταία έτη, τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ 
εξαρτημένης σχέσης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 

iv. έχουν διατηρήσει σταθερή ή έχουν αυξήσει την απασχόληση (σε ΕΜΕ) το τελευταίο 
τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 
του προηγούμενου έτους, δηλαδή 12 μήνες πριν. Σημειώνεται ότι δεν προσμετρώνται 
στις ΕΜΕ αύξησης/διατήρησης, οι ΕΜΕ που επιχορηγούνται στο πλαίσιο άλλης 
Πρόσκλησης. 

v. είναι ασφαλιστικά τακτοποιημένες, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές και 
δεν έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 
επιχειρήσεων του 4469/2017, ως ισχύει.  

 

Ανώτατο όριο επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά σχέδιο: 115.000 €. 

 

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% όσον αφορά «Επιβράβευση της 
πολιτικής απασχόλησης της επιχείρησης με ενίσχυση της ρευστότητάς της», ενώ για όλες τις 
υπόλοιπες δαπάνες  του σχεδίου (νέο μισθολογικό κόστος, κόστος κατάρτισης/πιστοποίησης, 
δαπάνες για την αναβάθμιση/αναδιαμόρφωση λειτουργιών/υπηρεσιών τους), προβλέπεται 
επιχορήγηση 50%. 

 

Διαδικασία αξιολόγησης: άμεση 

 

 Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων θα 
είναι άμεση και απλοποιημένη, δηλ. οι αιτήσεις χρηματοδότησής τους θα αξιολογούνται 
αυτοτελώς με την υποβολή τους και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αντικειμενικά και σαφώς 
προσδιορισμένα.  
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Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης:  

 Δείκτης C023 «Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας»:   εκτιμώμενη τιμή: 10.000 επιχειρήσεις   

Δείκτης T4219 Θέσεις  εργασίας  που  δημιουργούνται  επιπρόσθετα  του  επιχειρηματία: 
εκτιμώμενη τιμή:  6.000 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης  

Δείκτης 10601 Συμμετέχοντες απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εποχικά εργαζόμενοι 
εκτιμώμενη τιμή:  18.000 άτομα (αφορά στο σύνολο των καταρτιζομένων στη δράση) 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής   

Άξονας Προτεραιότητας 02 & 02Σ 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίο

υ 
επίδοση

ς 
(ΝΑΙ/ΟΧ

Ι) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκ
ες Σύνολο 

CO23 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  5.750 ΝΑΙ OXI 

CO23 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας 

αριθμός Μετάβαση   1.700 ΝΑΙ OXI 

CO23 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  1.875 ΝΑΙ OXI 

CO23 
Αριθμός 

υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων 
αριθμός Μετάβαση   400 ΝΑΙ OXI 
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(συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας 

CO23 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων πολύ 

μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας) 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  275 ΝΑΙ OXI 

ΣΥΝΟΛΟ CO23     10.000   

T4219 
Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  3.450 OXI OXI 

T4219 
Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Μετάβαση   1.020 OXI OXI 

T4219 
Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  1.125 OXI OXI 

T4219 
Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Μετάβαση   240 OXI OXI 

T4219 
Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται 
επιπρόσθετα του 

επιχειρηματία 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  165 OXI OXI 

ΣΥΝΟΛΟ Τ4219     6.000   

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  10.350       OXI       OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Μετάβαση   3.060       OXI      OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(Aττική) 

  3.375       OXI     OXI 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
331 

 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   720       OXI       OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Νότιο Αιγαίο   495       OXI      OXI 

ΣΥΝΟΛΟ 10601     18.000   

.Δείκτες αποτελέσματος προτεινόμενης δράσης:  
• 10404: Ποσοστό επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες μετά τη λήξη της 

παρέμβασης  
 

• CR03: Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.  με 
τιμή – στόχο 18.000 άτομα ως εξής: 

 

CR03 

Συμμετέχοντες 
που αποκτούν 

εξειδίκευση 
αμέσως μετά τη 

λήξη της 
συμμετοχής τους 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  10.350       OXI       OXI 

CR03 

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Μετάβαση   3.060       OXI      OXI 

CR03 

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(Aττική) 

  3.375       OXI     OXI 

CR03 

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   720       OXI       OXI 

CR03 

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Νότιο Αιγαίο   495       OXI      OXI 

ΣΥΝΟΛΟ CR03     18.000   
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 200.000.000 €  

 

Πίνακας  3: Προϋπολογισμός 

 

 02-8.iii-2.1-03 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 294.500.000,00 55.218.750,00 50.065.000,00 169.337.500,00 8.098.750,00 11.780.000,00 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 200.000.000,00 37.500.000,00 34.000.000,00 115.000.000,00 5.500.000,00 8.000.000,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 155.950.000,00 30.000.000,00 27.200.000,00 92.000.000,00 2.750.000,00 4.000.000,00 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 44.050.000,00 7.500.000,00 6.800.000,00 23.000.000,00 2.750.000,00 4.000.000,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα -      

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα            

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα            

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

           

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε)   94.500.000,00 17.718.750,00 16.065.000,00 54.337.500,00 2.598.750,00 3.780.000,00 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 

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

ΕΧΕΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης      ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2018 

Hμερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
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3. Θεματικός στόχος 8 – Επενδυτική Προτεραιότητα 8v 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 08- Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 

Επενδυτική προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και 
των επιχειρηματιών στις αλλαγές 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

8.5 

Ειδικοί στόχοι 2.2 «Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων 
τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των 
επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα 
χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της 
χώρας 

Δείκτες αποτελέσματος CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους. 

Τιμή βάσης 2013: 1%  Τιμή στόχος 2023: 12% 

 

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην 
αγορά εργασίας εντός 6 μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους  

Τιμή βάσης 2013: 15,5%  Τιμή στόχος 2023: 25% 

 

  

 

  

3.1 Δράση 02-8v-2.2-01: Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων των εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ (στο υπό αναθεώρηση πρόγραμμα : ΟΧΙ) 

 ΟΧΙ  

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες 8.5 (εκπληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2017) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ (ΑΡΣΗ ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ) 

 ΟΧΙ 

 

 Περιγραφή δράσης 

 
Σκοπός της δράσης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την 
απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την 
επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και 
την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

 
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν σχέδια δράσης τα οποία θα αφορούν σε έναν ή και 
περισσότερους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Τα σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει 
να στηρίζονται σε μελέτη για την αναγκαιότητα υλοποίησης των προτεινόμενων θεματικών 
αντικειμένων κατάρτισης, βάσει πρόσφατων στοιχείων αγοράς εργασίας (πρωτογενείς ή 
δευτερογενείς έρευνες).  

 
Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν 
πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της 
επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίηση των 
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αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά 
στην κινητικότητα των εργαζομένων και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους. 

  
Στο πλαίσιο αυτό, κάθε σχέδιο πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει: 
o Διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα βάσει 
διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
και επίκαιρων γνώσεων, 
o Παροχή κατάρτισης με βάση τα ως άνω προγράμματα που περιλαμβάνουν εξειδικευμένα 
αντικείμενα και αντικείμενα που οδηγούν σε γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από όλους τους εργαζόμενους όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, 
o Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων από τα ως άνω προγράμματα, μέσω 
αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 
προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα 
παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς 
διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ. 

 
Το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει, στο σύνολό του, συναφείς μεταξύ τους ενέργειες 
κατάρτισης και πιστοποίησης.  

 
 
Ωφελούμενοι των Πράξεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι οι 
εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα γενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από τον τομέα 
της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται. Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας 
δράσης εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής. 

 
Η δράση αναμένεται να υλοποιηθεί σε δυο (2) κύκλους.  
 
 
Δείκτες αποτελέσματος  
Η δράση συνεισφέρει στους Δείκτες αποτελέσματος της επενδυτικής προτεραιότητας 8v ως εξής:  
CR03 «Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»: τιμή 
– στόχος 50% επί της τιμής στόχου του δείκτη 10601  

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξη μηνών από τη 
λήξη της συμμετοχής τους (δεν στοχοθετείται)  

 
Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης   
  
- Εκτίμηση για 100.000 συμμετέχοντες   
- Επιχειρησιακός Δείκτης CO05: «Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων»: 100.000 άτομα  
- Πρόσθετος δείκτης (10601) «Συμμετέχοντες απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εποχικά 
εργαζόμενοι»: 100.000 άτομα (CO05 +  ενδεχόμενο πλήθος εποχικά εργαζόμενων κατά το 
διάστημα που βρίσκονται σε ανεργία)   
- Πρόσθετος δείκτης (10602) Απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εποχικά εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης: 100.000   

Στο προγραμματικό επίπεδο αυτού του δελτίου εξειδίκευσης αλλά και στο επίπεδο της 
πρόσκλησης που θα εκδοθεί, η τιμή – στόχος του δείκτη CO05, θα ταυτίζεται με την τιμή του 
πρόσθετου δείκτη 10601. Οι τιμές των δύο δεικτών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους κατά το 
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πλήθος των εποχικά εργαζόμενων που θα ξεκινήσουν την κατάρτιση τους ενώ βρίσκονται σε 
περίοδο ανεργίας. Αυτό θα είναι εφικτό να αποτυπωθεί κατά την υλοποίηση της πράξης. 

 

Πίνακας 2: Ανάλυση δεικτών  

  Άξονες Προτεραιότητας 02  &02 Σ 

H κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική.  Ακριβέστερη εκτίμηση θα απαιτηθεί να 
γίνει στο επίπεδο της πρόσκλησης. 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  60.304 ΝΑΙ OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός Μετάβαση 

  

17.754 ΝΑΙ OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  15.340 ΝΑΙ       OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   2.727 ΝΑΙ OXI  

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός Νότιο Αιγαίο   3.874 ΝΑΙ  OXI 

Σύνολο CΟ05     
 

100.000  
 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  60.304       OXI       OXI 

10601  
Συμμετέχοντες 

απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

αριθμός Μετάβαση   17.754       OXI      OXI 
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  15.340       OXI     OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   2.727       OXI       OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Νότιο Αιγαίο   3.874       OXI      OXI 

Σύνολο 10601     100.000   

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  60.304       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός Μετάβαση   17.754       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(Αττική) 

  15.340       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   2.727       OXI       OXI 
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός Νότιο Αιγαίο   3.874       OXI      OXI 

Σύνολο 10602     100.000   

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 130.000.000 €  

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (Ο Π/Υ αυξήθηκε κατά 30 εκ. ευρώ για τον α’ κύκλο, δηλ. από τα 
αρχικώς 30 εκ. €, στα 60 εκ. € και ακολούθως στα 130 εκ. ευρώ στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα 70 εκ. ευρώ για τον β’ κύκλο της δράσης)  

 02-8.v-2.2-05 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 130.000.000,00 19.942.388,05 23.081.308,64 78.395.069,70 3.545.312,04 5.035.921,57 

Δημόσια Δαπάνη (β) 130.000.000,00 19.942.388,05 23.081.308,64 78.395.069,70 3.545.312,04 5.035.921,57 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 101.425.629,31 15.953.910,41 18.465.046,82 62.716.055,28 1.772.656,02 2.517.960,78 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 28.574.370,69 3.988.477,64 4.616.261,82 15.679.014,42 1.772.656,02 2.517.960,78 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)   - - - - - - 
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Δυνητικοί δικαιούχοι: Εθνικής εμβέλειας (ενδεικτικά: Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι, σύνδεσμοι & 
ενώσεις  επιχειρήσεων,  Δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες, Κλαδικοί Φορείς, Επιστημονικοί, 
επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΔΔ εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, 
Ομοσπονδίες Εργαζομένων που νομιμοποιούνται να υπογράφουν Κλαδικές Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας)   

 

Xρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Έκδοση πρόσκλησης α’ κύκλου: Ιούνιος 2016 (αύξηση προϋπολογισμού και φυσικού αντικειμένου 
πρόσκλησης: Ιούλιος 2017) 

 Έκδοση πρόσκλησης β’ κύκλου:  Β Εξάμηνο 2018 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Φεβρουάριος 2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Άρση αυτοδέσμευσης 
τον Απρίλιο 2016 

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

Ολοκληρώθηκαν 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Δεν απαιτείται 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούνιος  2016 

Έκδοση Πρόσκλησης α’ κύκλου  27/6/2016 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος  2018 

Έκδοση Πρόσκλησης β’ κύκλου 2ο Εξάμηνο 2018 

 

 

 

3.2 Δράση 02-8v-2.2-02: Παρεμβάσεις για τη συστηματική πρόγνωση και 
παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την 
υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων   

(πρώην τίτλος: Συστημικές παρεμβάσεις – Μηχανισμοί για την παρακολούθηση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη συστηματική παρακολούθηση αλλαγών στο ελληνικό και 
διεθνές περιβάλλον)  

(Kατηγορία Δράσεων στο εγκεκριμένο ΕΠ: Υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης και καθοδήγησης 
των επιχειρήσεων) 
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Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

  Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες 8.5 (πρόβλεψη εκπλήρωσης: 31.12.15) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

 

 

Περιγραφή δράσης 
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H δράση αφορά σε συστημικές παρεμβάσεις (μηχανισμούς, παρατηρητήρια, εργαλεία) για τη 
συστηματική παρακολούθηση αλλαγών στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον και την 
παρακολούθηση παραγόντων που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον με σκοπό την 
στρατηγική πληροφόρηση των επιχειρήσεων ώστε να ενισχύεται η ικανότητα τους προσαρμογής 
στις αλλαγές, να ενισχύεται η εξωστρέφειά τους, να επιταχύνεται η επέκτασή τους σε νέες 
αγορές, να προσαρμόζονται σε νέες μορφές οργάνωσης εργασίας κλπ 

  Ειδικότερα, μέσω της δράσης μπορούν να αναπτυχτούν διαδικασίες για   
 

 Συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού συστήματος της χώρας 
και των επιπτώσεών τους  

 Πρόγνωση Μεταβολών - Σχέδια προσαρμογής και ανάπτυξης κλάδων 
 Υποστήριξη στην παραγωγή πολιτικών και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου 
 Συστηματική παρακολούθηση θεμάτων ρυθμιστικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, 

επιπτώσεις διοικητικών εμποδίων, διάγνωση αναγκών  για απλοποίηση. 
 
 Η δράση δεν αφορά σε παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις.  

 

Η δράση απευθύνεται στους πέντε θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι θα κληθούν να 
προτείνουν παρεμβάσεις στηριζόμενοι πρωτίστως στις εκροές  των ενεργειών θεσμικής 
ενδυνάμωσης για τις οποίες έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ κατά την περίοδο 2007-2013 
(παρατηρητήρια, βάσεις δεδομένων, εργαλεία και υπηρεσίες που έχουν αναπτύξει), τα οποία θα 
αποτελούν την βάση από την οποία ξεκινούν για  να διαμορφώνουν το πλαίσιο παρέμβασής τους 
στην νέα προγραμματική περίοδο. Ειδικότερα στις προτάσεις που θα υποβληθούν θα 
περιλαμβάνεται η καταγραφή των παραπάνω ενεργειών (ύψος της χρηματοδότησης, αναλυτική 
καταγραφή των παραδοτέων) καθώς και τυχόν  αποτίμηση ή  ποιοτική αξιολόγησή τους. 

 

Κάθε πρόταση (σχέδιο προτεινόμενων ενεργειών για μια διετία ή τριετία) πρέπει να 
περιλαμβάνει  

• την υφιστάμενη κατάσταση, την αποτίμηση ή/ και αξιολόγηση  των έως σήμερα 
παρεμβάσεων και τη σύνδεση με αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεις του ΕΠ. 

• αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων ενεργειών με παραδοτέα και πακέτα εργασίας  

• περιγραφή και δεικτοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος   

 

και να συνοδεύεται από προσύμφωνο (προσχέδιο) προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων για την στενή συνεργασία τους στην εφαρμογή των σχεδίων εφόσον και 
όπως εγκριθούν, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της συνολικής 
παρέμβασης και να αποφευχθούν επικαλύψεις .  

 
Χαρακτηριστικά δικαιούχων: Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι  
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Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 

 

T4220 Αριθμός δράσεων για ανάπτυξη εργαλείων και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης – 

καθοδήγησης : 5  (μη χωροθετούμενος δείκτης) 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 10.000.000 €  

 

Πίνακας  3: Προϋπολογισμός  

 02-8.v-2.2-02 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 10.000.000,00 1.534.029,85 1.775.485,28 6.030.389,98 272.716,31 387.378,58 

Δημόσια Δαπάνη (β) 10.000.000,00 1.534.029,85 1.775.485,28 6.030.389,98 272.716,31 387.378,58 

        Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 7.801.971,49 1.227.223,88 1.420.388,22 4.824.311,94 136.358,16 193.689,29 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 2.198.028,51 306.805,97 355.097,06 1.206.078,03 136.358,16 193.689,29 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι  
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  31.12.15 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 
για την εν λόγω 
δράση 

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

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Δεν απαιτείται  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης ΙΟΥΝΙΟΣ  2015 

Έκδοση Πρόσκλησης 12/10/2016 

  

 

3.3 Δράση 02-8v-2.2-03: Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων 
υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας  

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο  ΝΑΙ 
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πλαίσιο επίδοσης  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  8.5 (πρόβλεψη εκπλήρωσης: Δεκέμβριος 2016) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ  

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 
 

Μία από τις πλέον έντονα πληττόμενες από την οικονομική κρίση κατηγορίες εργαζομένων, είναι 
αυτή των εργαζομένων με υψηλή εξειδίκευση. Οι ασκούντες το ιατρικό επάγγελμα- ειδικευμένοι 
γιατροί  χαρακτηρίζονται ως επαγγελματική ομάδα υψηλής εξειδίκευσης αλλά και ταυτόχρονα 
υψηλού ρίσκου ανεργίας ή υποαπασχόλησης σε θέσεις εργασίας που απαιτούν κατώτερη 
εξειδίκευση. 

 Το υψηλό αυτό ρίσκο μεταφράζεται σε μεγάλους χρόνους παραμονής εκτός αγοράς εργασίας 
των ιατρών, γεγονός που οδηγεί στην ταχεία απώλεια βασικών επαγγελματικών και 
επιστημονικών δεξιοτήτων, οι οποίες εξαρτώνται ουσιωδώς από τη συνεχή άσκηση τους σε 
κλινικό περιβάλλον. Αυτό ισχύει με μεγαλύτερη ένταση για ειδικότητες με ιδιαίτερες τεχνικές ή 
κλινικές απαιτήσεις. 

 Οι ειδικευμένοι ιατροί είναι η επαγγελματική ομάδα που παρουσιάζει την μεγαλύτερη και 
διαρκώς αυξανόμενη τάση μαζικής φυγής προς το εξωτερικό., που έχει λάβει διαστάσεις brain 
drain για την χώρα. Η εκροή ιατρών προς το εξωτερικό, σε συνδυασμό με την εντεινόμενη 
επαγγελματική αποδυνάμωση του παραμένοντος ιατρικού δυναμικού χαρακτηρίζονται ως 
ιδιαίτερα κρίσιμες παράμετροι καθώς οδηγούν σε οξεία απαξίωση του ανθρώπινου δυναμικού 
της χώρας.  

 Δεδομένου ότι ο τομέας της υγείας έχει αναδειχθεί ένας από τους εννέα (9) στρατηγικούς και 
δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη δράσεων με σκοπό 
τη δημιουργία ευκαιριών για την επαγγελματική αυτή ομάδα. Απαιτείται η υλοποίηση δράσεων 
που συνδυαστικά θα συγκρατούν το δυναμικό της χώρας από την έξοδο ενώ ταυτόχρονα θα 
προστατεύουν και θα ενισχύουν τις δεξιότητες και τις δυνατότητές του, και θα διατηρούν τις  
προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματός. 
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 Στο ανωτέρω πλαίσιο, σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων του 
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας με σκοπό την ενίσχυση των 
μελλοντικών δυνατοτήτων απασχολησιμότητάς τους. Οι ιατρικές ειδικότητες είναι δυναμικές και 
απαιτούν την άσκησή τους σε κλινικό περιβάλλον μάθησης. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται η 
τοποθέτηση ειδικευμένων  ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία της Χώρας όπου θα είναι εφικτή η 
συμμετοχή τους στις εργασίες των χειρουργείων, των μονάδων εντατικής θεραπείας, των 
τμημάτων επειγόντων περιστατικών , των ψυχιατρικών κλινικών κ.α. Με τον τρόπο αυτό θα είναι 
σε θέση να αποκτούν καθημερινά κλινικές εμπειρίες διαχειριζόμενοι περιστατικά που μόνον σε 
χειρουργικό ή κλινικό περιβάλλον δύνανται να τους αποδώσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες 
για την άσκηση του επαγγέλματός τους και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Η διάρκεια 
τοποθέτησης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων θα είναι διετής, με έναρξη το 2015.  

 H προτεινόμενη δράση εμφανίζει υψηλή συμπληρωματικότητα με τη δράση "Ενίσχυση της 
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" του ΕΠΑνΕΚ  2014-2020 καθώς επίσης 
και με σχεδιαζόμενη δράση για αναβάθμιση ιατρικών μονάδων στο πλαίσιο του Θεματικού 
Στόχου 3. 

 

 

Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης  

 

Ο επιχειρησιακός δείκτης είναι ο CO05: «Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων»  

Θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ο κοινός δείκτης CO01: Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

Το άθροισμα των δύο δεικτών θα ορίζει το συνολικό πλήθος συμμετεχόντων που εκτιμάται σε 
2.300 άτομα 

 

Πίνακας 2: Ανάλυση δεικτών  (ενδεικτική) 

   

Άξονας Προτεραιότητας 02  

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO05 

 Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομένω
ν των 
αυτοαπασχολούμενων 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

468 467 935 ΝΑΙ OXI 

CO05 
 Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομένω
ν των 

αριθμός Μετάβαση 153 153 306 ΝΑΙ       OXI 
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

αυτοαπασχολούμενων 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομένω
ν των 
αυτοαπασχολούμενων 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

185 185 370 ΝΑΙ       OXI 

CO01 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένω
ν των μακροχρόνια 
ανέργων 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

156 156 312  OXI       OXI 

CO01 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένω
ν των μακροχρόνια 
ανέργων 

αριθμός Μετάβαση 51 51 102  OXI       OXI 

CO01 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένω
ν των μακροχρόνια 
ανέργων 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

61 62 123  OXI       OXI 

 

Άξονας Προτεραιότητας 02Σ  

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομένω
ν των 
αυτοαπασχολούμενων 

αριθμός Μετάβαση 34 33 67 ΝΑΙ OXI  

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομένω
ν των 
αυτοαπασχολούμενων 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

23 24 47 ΝΑΙ  OXI 

CO01 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένω
ν των μακροχρόνια 
ανέργων 

αριθμός Μετάβαση 11 11 22  OXI       OXI 

CO01 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένω
ν των μακροχρόνια 
ανέργων 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

8 8 16  OXI       OXI 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 140.000.000 €  
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 02-8.v-2.2-03 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 140.000.000,00 30.000.000,00 24.856.793,92 75.901.877,58 3.818.028,36 5.423.300,15 

Δημόσια Δαπάνη (β) 140.000.000,00 30.000.000,00 24.856.793,92 75.901.877,58 3.818.028,36 5.423.300,15 

  Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 109.227.600,84 23.999.999,95 19.885.435,04 60.721.501,60 1.909.014,18 2.711.650,08 

  Εθνική Συμμετοχή (δ) 30.772.399,16 6.000.000,05 4.971.358,88 15.180.375,98 1.909.014,18 2.711.650,08 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)   - - - - - - 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    Δεκέμβριος 2016 

 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  

Άρση 
αυτοδέσμευσης 
έγινε  τον Απρίλιο 
2016 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)    Δεν απαιτείται 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης      14/12/2016  

Έκδοση πρόσκλησης (α’ μέρος)_ 19/12/2016 
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3.4 Δράση 02-8v-2.2-04: Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση 
(mentoring) επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα 
Υγείας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  8.5 (πρόβλεψη εκπλήρωσης: Δεκέμβριος 2016) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ  

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 
 Αντικείμενο της δράσης είναι ο σχεδιασμός και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών 
συμβουλευτικής και καθοδήγησης στις επαγγελματικές ομάδες του Τομέα Υγείας που διαθέτουν 
υψηλές επαγγελματικές και επιστημονικές δεξιότητες. Οι επαγγελματικές ομάδες αυτές ομάδες 
στις οποίες επικεντρώνονται οι παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, είναι οι 
ειδικευμένοι ιατροί. Η δράση σχεδιάζεται να λειτουργήσει συνοδευτικά με την δράση 02-8v-2.2-
03: Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας» Η 
δράση 02-8v-2.2-03: Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του 
Τομέα Υγείας» στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των γιατρών μέσω  τοποθέτησης τους 
σε κλινικό περιβάλλον εκπαίδευσης/μάθησης, ενώ με την υλοποίηση της προτεινόμενης 
συνοδευτικής δράσης αντιμετωπίζονται συστηματικά και ολοκληρωμένα τα ζητήματα της 
επαγγελματικής ανάπτυξής τους.  

Πιο ειδικά, στη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες:  
 

I. Εξατομικευμένη Επαγγελματική Συμβουλευτική  
Αντικείμενο της ενέργειας αυτής είναι η παροχή υποστηρικτικών-συμβουλευτικών  υπηρεσιών 
που αφορούν στα ακόλουθα:  
• Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Καριέρας / Επαγγελματική Συμβουλευτική 
• Επαγγελματική ανάπτυξη – Δεξιότητες σχεδιασμού και διαχείρισης επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας  
• Επαγγελματική επιλογή και λήψη απόφασης 
• Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
 
 Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, με την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων θα εκπονείται 
και θα τίθεται σε εφαρμογή εξατομικευμένο πλάνο δράσης για την επαγγελματική ανάπτυξη των 
γιατρών. Στο στάδιο αυτό, οι στόχοι της επαγγελματικής συμβουλευτικής αφορούν τη δημιουργία 
του επαγγελματικού σημειώματος, του profile του ωφελούμενου (πχ στο LinkedIn), την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για την καλύτερη εφαρμογή κατάλληλων διαδοχικών προσεγγίσεων και την ενίσχυση 
δεξιοτήτων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων κ.ά.  

 
II. Επαγγελματική βελτίωση  

Αντικείμενο της ενέργειας αυτής είναι η ενίσχυση των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης των 
ωφελούμενων μέσω της χρήσης συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα συνδυάζει 
δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλ-εκπαίδευσης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα 
προετοιμάσουν οδηγούς με κατάλληλα προσαρμοσμένο υλικό που θα βοηθά στην επαγγελματική 
ανάπτυξη των ωφελουμένων, περιέχοντας ένα ευρύ αλλά δομημένο πλέγμα πληροφοριών που 
αφορούν στο σύνολο των επαγγελματικών εργαλείων, ευκαιριών και δυνατοτήτων. Ενδεικτικά, οι 
οδηγοί θα περιλαμβάνουν - εξειδικευμένα ανά ειδικότητα - πλήρη δεδομένα για ερευνητικά 
προγράμματα διεθνώς, και τις σχετικές ευκαιρίες και προοπτικές, τα μεταπτυχιακά προγράμματα 
σε κάθε επίπεδο, τις διαθέσιμες επιστημονικές βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν στους 
ωφελουμένους να έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης επαγγελματικής παρουσίας κ.ά. Η πρόσβαση 
αυτή θα είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους ανά πάσα στιγμή. 
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Παράλληλα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται να διοργανωθούν και να 
υλοποιηθούν: 
• Προγραμματισμένοι κύκλοι καταρτίσεων με τη χρήση του συστήματος εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και με συμπληρωματικά στην άσκηση του επαγγέλματος  αντικείμενα όπως πχ 
διαδικασίες έναρξης επιχειρήσεων, (πληροφόρηση των ωφελουμένων για θεσμικά, εργασιακά, 
επιχειρηματικά καθώς και νομικής και φοροτεχνικής μορφής θέματα, διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ, πολιτικές υγείας, ζητήματα δικαίου υγείας και βιοηθικής 
κλπ.  
• Ημέρες Καριέρας με τη συμμετοχή φορέων υγείας (ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, 
φαρμακευτικές εταιρίες, ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης-
αποθεραπείας κ.ά.  
• Ενέργειες δημοσιότητας και ενεργοποίησης.  
 
Η προτεινόμενη δράση είναι συνοδευτική της  «Δράσης 02-8v-2.2-03: Αναβάθμιση δεξιοτήτων 
επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας» δημιουργώντας ένα 
ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων για ικανή 
επαγγελματική  δραστηριοποίηση και εξέλιξη του συγκεκριμένου ανθρώπινου δυναμικού της 
χώρας.  

Τέλος, η προτεινόμενη δράση εμφανίζει υψηλή συμπληρωματικότητα και με τη δράση "Ενίσχυση 
της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 καθώς 
επίσης και με σχεδιαζόμενη δράση για αναβάθμιση ιατρικών μονάδων στο πλαίσιο του 
Θεματικού Στόχου 3. 

 

Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης  

CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων: εκτίμηση για 1.600 

άτομα 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 1.600.000 €  

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 02-8.v-2.2-03 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 1.600.000,00 345.000,00 284.000,00 866.000,00 43.000,00 62.000,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.600.000,00 345.000,00 284.000,00 866.000,00 43.000,00 62.000,00 

  Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.248.499,99 276.000,00 227.200,00 692.799,99 21.500,00 31.000,00 

  Εθνική Συμμετοχή (δ) 351.500,01 69.000,00 56.800,00 173.200,01 21.500,00 31.000,00 
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εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)   - - - - - - 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ο σκοπός και οι αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτουν στον τομέα υγείας. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    Δεκέμβριος 2016 

 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  

Άρση 
αυτοδέσμευσης 
έγινε  τον Απρίλιο 
2016 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)    Δεν απαιτείται 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης      Ιανουάριος 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  Ιανουάριος 2017 
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3.5 Δράση 02-8v-2.2-05: Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την 
προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες 8.5 (εκπληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2017) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ (ΑΡΣΗ ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ) 

 ΟΧΙ 
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 Περιγραφή δράσης 

 Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας πολιτικής για την συστηματική παρακολούθηση των 
επιχειρηματικών αλλαγών και τη χαρτογράφηση των τάσεων στην ελληνική οικονομία, οι οποίες 
έχουν επίπτωση στις θέσεις απασχόλησης και διαμορφώνουν  ένα νέο τοπίο όσον αφορά τις 
ανάγκες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η αποτελεσματική διαχείριση της 
αλλαγής και της αναδιάρθρωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος από την πλευρά των 
φορέων άσκησης πολιτικής επιβάλλει τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για να μετριαστούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις της συντελούμενης αλλαγής στους εργαζόμενους και να διασφαλιστούν οι 
θέσεις απασχόλησης. Περαιτέρω, η επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στη διαδικασία 
αναδιάρθρωσης και επαναπροσανατολισμού τους στον νέο οικονομικό χάρτη, ώστε να 
διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές. 

 Η παρούσα δράση αφορά σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας οι οποίοι: 

α) απασχολούνται σε κλάδους με φθίνουσα πορεία. Στην κατηγορία εμπίπτουν εργαζόμενοι σε 
επιχειρήσεις/ κλάδους που έχουν υποστεί μεγάλη ύφεση και συρρίκνωση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του Μηχανισμού Διάγνωσης 
Αναγκών της αγοράς εργασίας. Η προοπτική της απασχόλησης στους συγκεκριμένους κλάδους 
και τις επιχειρήσεις  που εντάσσονται σε αυτούς δεν είναι θετική και αναμένεται άμεσα και 
μεσοπρόθεσμα ο περιορισμός των θέσεων απασχόλησης που προσφέρονται.  

είτε 

β) βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας (εγκλωβισμένοι) λόγω του γεγονότος ότι 
απασχολούνται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και αντιμετωπίζουν σοβαρές 
οικονομικές δυσκολίες.  Η επισφάλεια της εργασίας σχετίζεται με αντικειμενικές καταστάσεις που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που απασχολούνται,  με κύρια χαρακτηριστικά: 

- τη μη καταβολή δεδουλευμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα (άνω των έξι-οκτώ μηνών)  

- την υπαγωγή των εργαζόμενων σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας 

- την υπαγωγή των εργαζόμενων σε καθεστώς διαθεσιμότητας 

Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό των περιπτώσεων που υπάρχει ένταση του συγκεκριμένου 
προβλήματος, διαδραματίζουν οι τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις (Εργοδότης – 
Εργαζόμενοι – Υπουργείο Εργασίας) που λαμβάνουν χώρα στο ΥΠΕΚΑΑ σε συνδυασμό με τα 
στοιχεία από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 

Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες έχουν αβέβαιο εργασιακό μέλλον είτε 
διότι κάποιες επιχειρήσεις θα κλείσουν είτε διότι η προσφορά εργασίας θα περιοριστεί 
δραματικά σε κάποια επαγγέλματα. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται μια νέα δυναμική σε 
συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους/υποκλάδους και σε ορισμένους τομείς της 
οικονομικής δραστηριότητας, όπως λ.χ. στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη μεταποίηση, στη 
βιομηχανία κτλ. όπου έχει σημειωθεί αύξηση στους δείκτες απασχόλησης.  

 Κρίνεται συνεπώς αναγκαία η υποστήριξη των εργαζόμενων για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, 
η καθοδήγηση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός τους, ίσως και ο επαναπροσανατολισμός 
τους στο νέο εργασιακό χάρτη σύμφωνα με τους δυναμικούς κλάδους/επαγγέλματα και 
δεξιότητες που αναδεικνύονται από τις εκροές του Μηχανισμού Διάγνωσης και τους τομείς της 
εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Προϋπόθεση επιτυχίας της παρέμβασης είναι η 
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σύζευξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και η εναρμόνιση με τις συντελούμενες αλλαγές και τις ανάγκες της οικονομίας.  

 Μέσω της δράσης, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ενισχυθούν με νέες γνώσεις και ικανότητες, 
ενώ παράλληλα να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται στην περίπτωση που ενδιαφέρονται για 
τη μετάβαση σε νέα θέση εργασίας, σε νέα επαγγέλματα, ενδεχομένως και στην 
αυτοαπασχόληση. Η ανάπτυξη των προσόντων θα επιτευχθεί με δράσεις συμβουλευτικής 
καθοδήγησης, κατάρτισης,  προσαρμογής δεξιοτήτων (συμπλήρωση, εξειδίκευση, 
ανακατεύθυνση) και πιστοποίησης σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα/ αντικείμενα. 
Παράλληλα, ανάλογα με το προφίλ του κάθε εργαζόμενου και τις ατομικές ανάγκες του, είναι 
δυνατό να παρέχεται κατάρτιση σε οριζόντιες δεξιότητες (πχ ΤΠΕ, ξένες γλώσσες). 

Διαδικασία Εφαρμογής 

Κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής της δράσης θα απαιτηθεί  ο ακριβής προσδιορισμός της 
ομάδας στόχου και η διαμόρφωση προτάσεων και μέτρων για τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση 
παρεμβάσεις για τους εργαζόμενους με επισφαλή εργασία. Κύριο παραδοτέο θα αποτελεί η 
Διαγνωστική Έκθεση  η οποία θα προσδιορίζει τους στόχους, θα καθορίζει το πλαίσιο των 
δράσεων συμβουλευτικής, επιμόρφωσης ή κατάρτισης (βάσει επαγγελματικών περιγραμμάτων 
και σύγχρονων πλαισίων προγραμμάτων ή αντίστοιχα για οριζόντιες δεξιότητες), το πεδίο της 
πιστοποίησης, τις δυνατότητες μετακίνησης των εργαζόμενων (ενέργειες ενίσχυσης 
κινητικότητας), τις δυνατότητες συνεταιριστικής ή κοινωνικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, 
καθώς και της στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  

 

Η εφαρμογή της δράσης σε δεύτερο στάδιο αφορά στον εξατομικευμένο επαγγελματικό 
προσανατολισμό και την καθοδήγηση. 

Κάθε εργαζόμενος που θα επιλέγεται για συμμετοχή στη δράση θα μετέχει αρχικά σε συνεδρίες 
συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού. Στόχος είναι να 
αναβαθμιστούν οι επαγγελματικές του γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να έχει αυξημένες 
πιθανότητες να παραμείνει ενεργός στην εργασία. Ενδέχεται επίσης, με βάση την ατομική 
διάγνωση, ο εργαζόμενος να αναπροσανατολιστεί επαγγελματικά και να κατευθυνθεί σε επιλογές 
και επαγγελματικά προφίλ που αφενός του ταιριάζουν και αφετέρου, εξασφαλίζουν στο μέγιστο 
βαθμό τη μελλοντική του απασχόληση. Για κάθε έναν εργαζόμενο θα εκπονείται Ατομικό Σχέδιο 
Δράσης (Α.Σ.Δ.) βάσει του οποίου θα προσανατολίζεται στις επόμενες ενέργειες του 
προγράμματος (όπως, εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης). Τα Ατομικά Σχέδια Δράσης, εκτός 
από τα ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, θα λαμβάνουν υπόψη τους τα σύγχρονα 
δεδομένα της αγοράς εργασίας. 

 

Το τρίτο στάδιο είναι η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης (με δυνατότητα εξ 
αποστάσεως παροχή των σχετικών υπηρεσιών) βασισμένες σε σύγχρονα εργαλεία.  

Οι εργαζόμενοι θα καταρτίζονται σε γνώσεις και δεξιότητες που συνθέτουν επαγγελματικά 
περιγράμματα τα οποία σχετίζονται με τομείς της ελληνικής οικονομίας με αναπτυξιακή 
προοπτική. Τα προγράμματα κατάρτισης, εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση, δύναται να 
περιλαμβάνουν και πρακτική άσκηση, ανάλογα με το επαγγελματικό προφίλ. Οι ώρες κατάρτισης 
ανά εργαζόμενο αναμένεται να καθοριστούν κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής του 
προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, το πλήθος των ωρών κάθε προγράμματος θα εξαρτάται από 
τον κλάδο, την ειδικότητα και το επαγγελματικό περίγραμμα.  
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Η εφαρμογή της δράσης στο τέταρτο στάδιο αφορά σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, του Δημόσιου (ΕΟΠΠΕΠ) ή ιδιωτικού τομέα ανάλογα με τα 
επαγγελματικά προφίλ και τους επαγγελματικούς κλάδους και βάσει αναγνωρισμένων προτύπων. 
Για τους εργαζόμενους που θα καταρτιστούν σε οριζόντιες δεξιότητες δύναται να προβλέπεται 
αντίστοιχη πιστοποίηση προσόντων. 

 

Επιλογή  ωφελουμένων από τη δράση 

 Η μεθοδολογία επιλογής των συμμετεχόντων - ωφελουμένων της δράσης θα παρουσιάζεται στο 
ΤΔΠΠ με σχετική τεκμηρίωση.  

   
 

Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης  

Εκτίμηση για 46.000  συμμετέχοντες  

Οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση είναι οι:  

Επιχειρησιακός Δείκτης CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων  
με τιμή στόχο: 46.000 άτομα 

Πρόσθετος δείκτης 10601:Συμμετέχοντες απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εποχικά 
εργαζόμενοι με τιμή στόχο: 46.000 άτομα &  

Πρόσθετος δείκτης 10602: Απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εποχικά εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης με τιμή στόχο: 36.800 άτομα (πρόβλεψη πιστοποίησης 
περί το 80% του συνολικού πλήθους συμμετεχόντων: 

Στο προγραμματικό επίπεδο αυτού του δελτίου εξειδίκευσης αλλά και στο επίπεδο της 
πρόσκλησης που θα εκδοθεί, η τιμή – στόχος του δείκτη CO05, θα ταυτίζεται με την τιμή του 
πρόσθετου δείκτη 10601. Οι τιμές των δύο δεικτών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους κατά το 
πλήθος των εποχικά εργαζόμενων που θα ξεκινήσουν την κατάρτιση τους ενώ βρίσκονται σε 
περίοδο ανεργίας. Αυτό θα είναι  εφικτό να αποτυπωθεί κατά την υλοποίηση της πράξης.  

 

Πίνακας 2: Ανάλυση δεικτών  

  Άξονες Προτεραιότητας 02  &02 Σ 

H κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική.  Ακριβέστερη εκτίμηση θα απαιτηθεί να 
γίνει στο επίπεδο της πρόσκλησης. 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρεια

ς (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομέν

ων των 
αυτοαπασχολούμενω

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

11.500 11.500 23.000 ΝΑΙ OXI 
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρεια

ς (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

ν 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομέν

ων των 
αυτοαπασχολούμενω

ν 

αριθμός Μετάβαση 3.350 3.350 6.700 ΝΑΙ       OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομέν

ων των 
αυτοαπασχολούμενω

ν 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

6.900 6.900 13.800 ΝΑΙ       OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομέν

ων των 
αυτοαπασχολούμενω

ν 

αριθμός Στερεά Ελλάδα 750 750 1.500 ΝΑΙ OXI  

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομέν

ων των 
αυτοαπασχολούμενω

ν 

αριθμός Νότιο Αιγαίο 500 500 1.000 ΝΑΙ  OXI 

Σύνολο CΟ05   23.000 23.000 46.000   

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμενο
ι και εποχικά 
εργαζόμενοι 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

11.500 11.500 23.000       OXI       OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμενο
ι και εποχικά 
εργαζόμενοι 

αριθμός Μετάβαση 3.350 3.350 6.700       OXI      OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμενο
ι και εποχικά 
εργαζόμενοι 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

6.900 6.900 13.800       OXI     OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμενο
ι και εποχικά 
εργαζόμενοι 

αριθμός Στερεά Ελλάδα 750 750 1.500       OXI       OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμενο
ι και εποχικά 
εργαζόμενοι 

αριθμός Νότιο Αιγαίο 500 500 1.000       OXI      OXI 

Σύνολο 10601   23.000 23.000 46.000   
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρεια

ς (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενο

ι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

9.200 9.200 18.400       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενο

ι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός Μετάβαση 3.200 3.200 6.400       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενο

ι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(Attik;h) 

5.520 5.520 11.040       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενο

ι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός Στερεά Ελλάδα 720 720 1.440       OXI       OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενο

ι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός Νότιο Αιγαίο 480 480 960       OXI      OXI 

Σύνολο 10602   18.400 18.400 36.800   

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 100.000.000 €  
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

H κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική.  Ακριβέστερη εκτίμηση θα απαιτηθεί να 
γίνει στο επίπεδο της πρόσκλησης. 

 

 02-8.v-2.2-05 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος 
(α) 100.000.000,00 30.000.000,00 14.565.217,39 50.000.000,00 2.173.913,04 3.260.869,57 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 100.000.000,00 30.000.000,00 14.565.217,39 50.000.000,00 2.173.913,04 3.260.869,57 

 Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

78.369.564,81 

 

23.999.999,95 

 

11.652.173,85 

 

39.999.999,69 

 

1.086.956,52 

 

1.630.434,79 

 

Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 

21.630.435,19 

 

6.000.000,05 

 

2.913.043,54 

 

10.000.000,31 

 

1.086.956,52 

 

1.630.434,79 

 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε)   - - - - - - 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

  

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με δυνατότητα σύμπραξης/συνεργασίας με τον ΕΟΠΠΕΠ 

  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Έκδοση πρόσκλησης: Σεπτέμβριος  2017  
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Ενέργειες για  την έκδοση πρόσκλησης: 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    Φεβρουάριος 2017  

 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  

Άρση αυτοδέσμευσης 
τον Απρίλιο 2016 

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

Ολοκληρώθηκαν 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)    Δεν απαιτείται 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης    Σεπτέμβριος  2017 

 

 

3.6 Δράση 02-8v-2.2-06: Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού 
Μητρώου Φορτοεκφορτωτών 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   
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Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες 8.5 (εκπληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2017) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ (ΑΡΣΗ ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ) 

 ΟΧΙ 

 Περιγραφή δράσης 

Με το Ν. 4455/2017, περί Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ) ρυθμίζονται οι 
προϋποθέσεις εγγραφής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΜΦ. Στο ΕΜΦ Λιμένα ή Ξηράς, 
εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του 
Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς.  

Για την μετάβαση από το εισαγωγικό Μητρώο Α`, στο Μητρώο Β` Λιμένα ή Ξηράς, ο νόμος 
προβλέπει ως προϋπόθεση, ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένη 
επαγγελματική εμπειρία, ή συνδυασμό της επαγγελματικής εμπειρίας και πιστοποίηση των 
δεξιοτήτων του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή άλλο διαπιστευμένο 
φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ISO/IEC 17024.  

Η πιστοποίηση αυτή σύμφωνα με το νόμο, χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος 
επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος 
πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς, όπως 
έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η κατάρτιση και πιστοποίηση αφορά και τους ήδη 
εγγεγραμμένους στο Μητρώο Β` Λιμένα ή Ξηράς ή Κατόχους Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων 
Έργου. Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αναφορικά με την εγγραφή στο ΕΜΦ και ειδικότερα στο 
μητρώο Β` των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, εξαιρούνται προς το παρόν οι Λιμενικές ζώνες Πειραιά 
και Θεσσαλονίκης. 

Η προτεινόμενη Δράση υποστηρίζει την προσαρμογή εργαζομένων εντάσσεται στο πλαίσιο της 
Επενδυτικής Προτεραιότητας 8v (Προσαρμογή των εργαζόμενων, των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στις αλλαγές) και αναλυτικότερα στο πλαίσιο επίτευξης του Ειδικού Στόχου 2.2 
(Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, 
ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου 
αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας) όπου η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων του 
εργατικού δυναμικού βάσει διεθνών προτύπων αποτελεί αναγκαιότητα για την συγκεκριμένη 
ειδικότητα.   

 

Ωφελούμενοι της Δράσης, είναι όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι  (περίπου 4.000) στο  Εθνικό 
Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ) και  δύναται μελλοντικά να ενταχθούν και να συμμετάσχουν 
και τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης (περίπου 
1.000).  
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Το ΕΜΦ τηρείται στην Διεύθυνση Αμοιβής Εργασίας του ΥΠΕΚΑΑ η οποία θα είναι υπεύθυνη για 
την βεβαίωση συμμετοχής  κάθε ωφελούμενου στην Δράση. 

Το σύνολο των ωφελούμενων υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στους 5.000. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης: Η δράση αφορά σε κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων και θα 
υλοποιηθεί από τον Δικαιούχο με ανάθεση σε τρίτους μέσω  διαγωνιστικής διαδικασίας).  

Στη δράση περιλαμβάνεται: 

α. Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης (με δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής των σχετικών 
υπηρεσιών) βασισμένες σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους.  

Οι εργαζόμενοι θα καταρτιστούν σε γνώσεις και δεξιότητες που προκύπτουν από τα 
εκσυγχρονισμένα επαγγελματικά περιγράμματα τα οποία θα συνταχθούν στην δράση   για την 
οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης στο Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ, στο πλαίσιο της με αρ. 57 
πρόσκλησης. 

Οι πάροχοι της κατάρτισης θα προκύψουν τηρώντας τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό και νομικό 
πλαίσιο (Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»), προκειμένου 
να μην προκύψει νόθευση του ανταγωνισμού μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων 
επιχειρήσεων. 

 

Β. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, του Δημόσιου 
(ΕΟΠΠΕΠ) ή  άλλου διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ), κατά 
ISO/IEC 17024, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και η οποία χορηγείται μετά την  
παρακολούθηση του ανωτέρω προγράμματος  επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των 
Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, όπως θα έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..   

Οι πάροχοι της πιστοποίησης θα προκύψουν τηρώντας τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό και 
νομικό πλαίσιο (Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»).  

 

 

Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης  

 

Εκτίμηση για 5.000  συμμετέχοντες  

Οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση είναι οι:  

• Επιχειρησιακός Δείκτης CO05 «Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων  με τιμή στόχο»: 5.000 άτομα 

• Πρόσθετος δείκτης 10601: «Συμμετέχοντες απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και 
εποχικά εργαζόμενοι με τιμή στόχο»: 5.000 άτομα &  

• Πρόσθετος δείκτης 10602: «Απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης» με τιμή στόχο: 5.000 άτομα 
(πρόβλεψη πιστοποίησης για το 100% του συνολικού πλήθους συμμετεχόντων): 
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Στο προγραμματικό επίπεδο αυτού του δελτίου εξειδίκευσης αλλά και στο επίπεδο της 
πρόσκλησης που θα εκδοθεί, η τιμή – στόχος του δείκτη CO05, θα ταυτίζεται με την τιμή του 
πρόσθετου δείκτη 10601. Οι τιμές των δύο δεικτών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους κατά το 
πλήθος των εποχικά εργαζόμενων που θα ξεκινήσουν την κατάρτιση τους ενώ βρίσκονται σε 
περίοδο ανεργίας. Αυτό θα είναι  εφικτό να αποτυπωθεί κατά την υλοποίηση της πράξης.  

 

Πίνακας 2: Ανάλυση δεικτών  (η κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική.  
Ακριβέστερη εκτίμηση θα απαιτηθεί να γίνει στο επίπεδο της πρόσκλησης, ή θα διερευνηθεί η 
δυνατότητα προσέγγισης της δράσης  με βάση τη λογική της πράξης οριζόντιας ωφέλειας) 

 

  Άξονες Προτεραιότητας 02  &02 Σ 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομέν

ων των 
αυτοαπασχολούμενω

ν 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.500  2.500 ΝΑΙ OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομέν

ων των 
αυτοαπασχολούμενω

ν 

αριθμός Μετάβαση 800  800 ΝΑΙ       OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομέν

ων των 
αυτοαπασχολούμενω

ν 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.500  1.500 ΝΑΙ       OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομέν

ων των 
αυτοαπασχολούμενω

ν 

αριθμός Στερεά Ελλάδα 100  100 ΝΑΙ OXI  

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομέν

ων των 
αυτοαπασχολούμενω

ν 

αριθμός Νότιο Αιγαίο 100  100 ΝΑΙ  OXI 

Σύνολο CΟ05   5.000  5.000   

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμενο
ι και εποχικά 
εργαζόμενοι 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.500  2.500       OXI       OXI 

10601  
Συμμετέχοντες 

απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενο

αριθμός Μετάβαση 800  800       OXI      OXI 
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

ι και εποχικά 
εργαζόμενοι 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμενο
ι και εποχικά 
εργαζόμενοι 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.500  1.500       OXI     OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμενο
ι και εποχικά 
εργαζόμενοι 

αριθμός Στερεά Ελλάδα 100  100       OXI       OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμενο
ι και εποχικά 
εργαζόμενοι 

αριθμός Νότιο Αιγαίο 100  100       OXI      OXI 

Σύνολο 10601   5.000  5.000   

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενο

ι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.500  2.500       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενο

ι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός Μετάβαση 800  800       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενο

ι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.500  1.500       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενο

ι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός Στερεά Ελλάδα 100  100       OXI       OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενο

ι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 

αριθμός Νότιο Αιγαίο 100  100       OXI      OXI 
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

συμμετέχουν σε 
εξετάσεις 

πιστοποίησης 

Σύνολο 10602   5.000  5.000   

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 6.500.000 €  

(η κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική.  Ακριβέστερη εκτίμηση θα απαιτηθεί να 
γίνει στο επίπεδο της πρόσκλησης, ή θα διερευνηθεί η δυνατότητα προσέγγισης της δράσης  με 
βάση τη λογική της πράξης οριζόντιας ωφέλειας) 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 02-8.v-2.2-06 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 6.500.000,00 1.950.000,00 1.040.000,00 3.250.000,00 130.000,00 130.000,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 6.500.000,00 1.950.000,00 1.040.000,00 3.250.000,00 130.000,00 130.000,00 

 Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 

5.121.999,97 

 

1.560.000,00 

 

832.000,00 

 

2.599.999,98 

 

65.000,00 

 

65.000,00 

 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 
1.428.718,53 

 

390.000,00 

 

208.000,00 

 

650.000,02 

 

65.000,00 

 

65.000,00 

 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)   - - - - - - 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Έκδοση πρόσκλησης: 28/11/2017 

Ενέργειες για  την έκδοση πρόσκλησης: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    Φεβρουάριος 2017  

 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  

Άρση αυτοδέσμευσης 
τον Απρίλιο 2016 

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

Ολοκληρώθηκαν 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)    Δεν απαιτείται 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης    Σεπτέμβριος  2017 

Έκδοση πρόσκλησης   28/11/2017 

 

 

3.7 Δράση 02-8v-2.2-07: «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις 
απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των 
διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας στο εμπόριο, με την 
απόκτηση νέων  γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων» 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
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 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες 8.5 (εκπληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2017) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ (ΑΡΣΗ ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ) 

 ΟΧΙ 

 

  

Περιγραφή δράσης 

 

Η προτεινόμενη δράση στοχεύει στην προσαρμογή των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τον κλάδο 
της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται, για την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που 
διαμορφώνει η οικονομική κρίση και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, αυτό 
επιδιώκεται μέσω της προσαρμογής τους στα δεδομένα της ψηφιακής εποχής και της υιοθέτησης 
της στρατηγικής της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς (Digital Single Market - DSM), που ήδη προωθείται 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την εφαρμογή της δράσης οι ωφελούμενοι/εργαζόμενοι αναμένεται 
να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας αποκτώντας πρόσθετες δεξιότητες που θα 
έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της επαγγελματικής τους κινητικότητας ή την αναβάθμιση 
του εργασιακού τους ρόλου. Παράλληλα, θα αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι διαρθρωτικές 
αδυναμίες που κατέδειξε η οικονομική κρίση και θα επιτευχθεί η προσαρμογή των εργαζομένων 
στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις που προδιαγράφουν τη ζήτηση σε νέες ειδικότητες με 
εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.   

 

Για το σκοπό αυτόν, στην προτεινόμενη δράση περιλαμβάνονται ενέργειες εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης εργαζομένων στο εμπόριο ή/και εκείνων που 
επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό.  
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Η δράση δεν απευθύνεται σε αυτοπασχολούμενους. 

 

Οι ενέργειες κινούνται σε δύο άξονες παρέμβασης: 
• Απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων για τη μετάβαση από το παραδοσιακό εμπόριο 

στην ψηφιακή εποχή και το ηλεκτρονικό εμπόριο,  
• Βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο . 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σήμερα ένα πολύ σημαντικό πεδίο δραστηριοποίησης που 
παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διευρύνουν το πελατολόγιό τους, να μειώσουν τα 
κόστη διάθεσης και κατά συνέπεια να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους.  

 

Προκειμένου να επιτευχθούν για τους εργαζόμενους τα αναμενόμενα οφέλη από την ανάπτυξη 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, θα πρέπει να εκπληρωθούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις 
ανάπτυξής του. Μια κεντρική τέτοια προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων αυτών 
στις ψηφιακές πρακτικές, καθώς σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, οι δείκτες 
είναι αρνητικοί, γεγονός που επισημαίνει χαρακτηριστικά το περιθώριο βελτίωσης που διαθέτει 
η Ελλάδα. Άλλωστε, οι μετρήσεις δείχνουν υψηλό έλλειμμα σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες 
καθώς το ανθρώπινο δυναμικό δείχνει να μην διαθέτει απαραίτητα εργαλεία, δεξιότητες και 
γνώσεις σε εξειδικευμένους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου & επιχειρείν. 

 

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι Μεταφορές αποτελούν τομέα προτεραιότητας της Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης και είναι ένας από τους έξι πρωτεύοντες αναδυόμενους τομείς για την 
ανάπτυξη της οικονομίας. Ενδεικτικά, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Υπουργείου 
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που 
δημοσιεύτηκε το 2014, υπολογίζεται ότι αποτελεί περίπου το 10% του ΑΕΠ της Ελληνικής 
Οικονομίας, ακολουθώντας την αναπτυξιακή φάση που βρίσκεται σε διεθνές επίπεδο.  

 

Η εμπορική δραστηριότητα καλείται να μετασχηματιστεί αξιοποιώντας τις δυνατότητες της 
ψηφιακής αγοράς (e-επιχειρείν) και τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, που από κοινού 
συνθέτουν το Σύγχρονο Ενοποιημένο Εμπόριο, όχι μόνον για τη δική του επιβίωση αλλά και 
προκειμένου να επιτρέψει άλλους τομείς της οικονομίας να βελτιώσουν την παραγωγικότητα της 
εργασίας και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας δυναμικής 
μετασχηματισμού ενισχύεται από παράγοντες όπως π.χ η αναγκαιότητας αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών και ακόμα περισσότερο των Ελληνικών επιχειρήσεων, με 
τη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών και τη βελτίωση των συνθηκών διαχείρισης και 
ασφάλειας εμπορευμάτων,  η επιβεβαίωση του ρόλου της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού 
κέντρου επί του θαλάσσιου εμπορικού δρόμου Ευρώπης-Ανατολικής Ασίας, η περαιτέρω αύξηση 
των ελληνικών εξαγωγών που ενισχύει τη ζήτηση υπηρεσιών 3PL και η αναμενόμενη 
δραστηριοποίηση μεγάλων διεθνώς ομίλων e-commerce στην ελληνική αγορά που θα παρέχουν 
δυνατότητες δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας αξιοποιήσιμο και από πολύ μικρές ελληνικές 
επιχειρήσεις. 
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Ο μετασχηματισμός του εμπορίου δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί χωρίς την προσαρμογή των 
γνώσεων, δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Οι επιχειρήσεις 
χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδευμένο, με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, που 
θα μπορεί να υποστηρίξει αναπτυξιακούς τομείς προτεραιότητας και να υπηρετήσει το νέο 
μοντέλο ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, που μεταξύ άλλων προβλέπει: 

• ενίσχυση της προσαρμογής των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις, για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή 

• επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και 
καινοτόμους 

 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, στη δράση αναμένεται να ενταχθούν ενέργειες, ενδεικτικά, όπως:  

 

1. Χαρτογράφηση των αναγκών της ομάδας στόχου στην οποία απευθύνεται η παρέμβαση σε 
δύο άξονες παρέμβασης: α) ψηφιακές γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία για το πέρασμα από το 
παραδοσιακό εμπόριο στην ψηφιακή εποχή και το e-εμπόριο και β) γνώσεις, δεξιότητες και 
εργαλεία που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας στο 
εμπόριο.  Σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η ανάδειξη των σημαντικότερων 
επαγγελμάτων/ειδικοτήτων που συνδέονται με την εξέλιξη και τις ανάγκες του εμπορίου σε 
όρους ψηφιακής προσαρμογής και βελτιστοποίησης διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας (όπως 
π.χ. e-commerce, e-marketplace, διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση 
διεργασιών σε ένα σύστημα logistics, εφοδιαστική αλυσίδα και εξαγωγικό εμπόριο), η 
αποτύπωση των κρίσιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τα σημαντικότερα σχετικά 
επαγγέλματα/ειδικότητες και η διατύπωση των διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων για την 
προσαρμογή των εργαζομένων στα νέα δεδομένα που απαιτούν ειδικότητες και δεξιότητες 
(οριζόντιες και κάθετες) στους προαναφερθέντες άξονες. 

 

2. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης σε εργαζομένους. Στόχος 
της ενέργειας αυτής είναι ενίσχυση των ωφελουμένων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» 
και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που 
εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.  

 

3. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων. Αντικείμενο της ενέργειας 
αυτής είναι η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης για 7.000 ωφελούμενους (τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες γνώσεις και 
δεξιότητες) στα ευρύτερα θεματικά πεδία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των διαδικασιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

4. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων. Στόχος της ενέργειας είναι 
να συνδεθεί η πιστοποίηση προσόντων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής 
επάρκειας καθώς επίσης και με την αναγνώριση της εργασιακής - επαγγελματικής εμπειρίας των 
ωφελουμένων του Προγράμματος. Η πιστοποίηση των καταρτισθέντων μέσω αξιολόγηση των 
γνώσεων και της ικανότητάς τους θα γίνει από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 
προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. 
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5. Ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας. Στόχος της ενέργειας 
αυτής είναι η διασφάλιση της ευρείας ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και η δημοσιότητα της 
Πράξης, τηρώντας τους όρους ενημέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισμός Ε.Ε. 
1303/2013 (Γενικός Κανονισμός), ο Κανονισμός Ε.Ε 1304/2013 (Κανονισμός ΕΚΤ) καθώς και ο 
Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.  

 

Η δράση αναμένεται να υλοποιηθεί με ανάθεση σε τρίτους μέσω ανοιχτής δημόσιας 
διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου (ίση 
μεταχείριση υποψηφίων αναδόχων, διαφάνεια, δημοσιότητα της διαδικασίας, αναλογικός 
χαρακτήρας του ανταλλάγματος του αναδόχου, αρχή του πραγματικού ανταγωνισμού). Ενέργειες 
που δύνανται να υλοποιηθούν με τη διαδικασία των ιδίων μέσων σχετίζονται κυρίως  με την 
καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων και με τις λοιπές ενέργειες συντονισμού, συνολικής 
επίβλεψης και παρακολούθησης του έργου .  

 

Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης  

Εκτίμηση για 7.000  συμμετέχοντες  

Οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση είναι οι:  

 
• Επιχειρησιακός Δείκτης CO05 «Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων  με τιμή στόχο»: 7.000 άτομα 
• Πρόσθετος δείκτης 10601: «Συμμετέχοντες απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και 
εποχικά εργαζόμενοι με τιμή στόχο»: 7.000 άτομα &  
• Πρόσθετος δείκτης 10602: «Απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης» με τιμή στόχο: 7.000 άτομα 
(πρόβλεψη πιστοποίησης για το 100% του συνολικού πλήθους συμμετεχόντων): 

 

Στο προγραμματικό επίπεδο αυτού του δελτίου εξειδίκευσης αλλά και στο επίπεδο της 
πρόσκλησης που θα εκδοθεί, η τιμή – στόχος του δείκτη CO05, θα ταυτίζεται με την τιμή του 
πρόσθετου δείκτη 10601. Οι τιμές των δύο δεικτών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους κατά το 
πλήθος των εποχικά εργαζόμενων που θα ξεκινήσουν την κατάρτιση τους ενώ βρίσκονται σε 
περίοδο ανεργίας. Αυτό θα είναι  εφικτό να αποτυπωθεί κατά την υλοποίηση της πράξης.  
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Πίνακας 2: Ανάλυση δεικτών   

Δείκτες εκροών 

Άξονες Προτεραιότητας 02  &02 Σ 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  4.221 ΝΑΙ OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός Μετάβαση   1.243 ΝΑΙ       OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(Aττική) 

  1.074 ΝΑΙ       OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   271 ΝΑΙ OXI  

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός Νότιο Αιγαίο   191 ΝΑΙ  OXI 

Σύνολο CΟ05     7.000   

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  4.221       OXI       OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Μετάβαση   1.243       OXI      OXI 

10601  
Συμμετέχοντες 

απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  1.074       OXI     OXI 
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι 

(Aττική) 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   271       OXI       OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Νότιο Αιγαίο   191       OXI      OXI 

Σύνολο 10601     7.000   

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  4.221       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός Μετάβαση   1.243       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(Aττική) 

  1.074       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   271       OXI       OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

αριθμός Νότιο Αιγαίο   191       OXI      OXI 
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

Σύνολο 10602     7.000   

Η δράση συνεισφέρει στους Δείκτες αποτελέσματος της επενδυτικής προτεραιότητας 
8v ως εξής: 

CR03 «Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους»: τιμή – στόχος  50% επί της τιμής στόχου του δείκτη 10601   

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξη μηνών 
από τη λήξη της συμμετοχής τους (δεν στοχοθετείται)  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 9.630.000,00 €  

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 02-8v-2.2-07 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 9.630.000,00 1.477.270,75 1.709.792,32 5.807.265,55 262.625,81 373.045,57 

Δημόσια Δαπάνη (β) 9.630.000,00 1.477.270,75 1.709.792,32 5.807.265,55 262.625,81 373.045,57 

  Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 7.513.298,54 1.181.816,59 1.367.833,85 4.645.812,40 131.312,90 186.522,79 

  Εθνική Συμμετοχή (δ) 2.116.701,46 295.454,15 341.958,47 1.161.453,15 131.312,90 186.522,79 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)   - - - - - - 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) 

  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Έκδοση πρόσκλησης: Δεκέμβριος  2017  

Ενέργειες για  την έκδοση πρόσκλησης: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    Φεβρουάριος 2017  

 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  

Άρση αυτοδέσμευσης 
τον Απρίλιο 2016 

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

Ολοκληρώθηκαν 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)    Δεν απαιτείται 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης    Νοέμβριος 2017 

 

 

 

 

3.8 Δράση 02-8v-2.2-08: «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του 
ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του 
Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης  Γενιάς» 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση  

 Άλλο   

 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 
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Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ – (στο υπό αναθεώρηση ΕΠ – ΟΧΙ)  

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες 8.5 (εκπληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2017) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ (ΑΡΣΗ ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ) 

 ΟΧΙ 

 

 Περιγραφή δράσης 

 

 

Στόχοι 

 Η παρούσα δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων διαφόρων 
τομέων της οικονομίας στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία 
μέσω της εφαρμογής μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων που αφορούν το Εθνικό Ευρυζωνικό 
Σχέδιο Επόμενης Γενιάς (NGA Plan).  

Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο προβλέπει δράσεις την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στη χώρα, 
προς επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη 2020.  Ωστόσο, το ήδη 
ανακοινωθέν από τον Πρόεδρο Juncker Σχέδιο Gigabit Society 2025, θέτει ακόμα πιο φιλόδοξους 
στόχους συνδεσιμότητας (ταχύτητες της τάξης του 1Gbps, έναντι 100Mbps που προέβλεπαν οι 
στόχοι του 2020) και ανάπτυξη δικτύων 5G. 

 

 Η εφαρμογή του Εθνικού  Ευρυζωνικού  Σχέδιο Επόμενης Γενιάς (NGA Plan) επηρεάζει το σύνολο 
των τομέων και κλάδων της οικονομίας καθώς αποτελεί το αναγκαίο όχημα για την 4η 
Βιομηχανική Επανάσταση», θα επιφέρει ψηφιοποίηση και επιτάχυνση της παραγωγικής 
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διαδικασίας σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς με ιδιαίτερη έμφαση στους 9 τομείς 
προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ και ιδιαίτερα δε στον τομέα ΤΠΕ ο οποίος υποστηρίζει οριζόντια 
όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Αναφέρεται δε ότι στην αγορά Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών δραστηριοποιούνται 700 αδειοδοτημένοι πάροχοι που απασχολούν συνολικά περί 
τους 17.000 εργαζόμενους. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου για το 2016 ανήλθε σε πέντε δισ. 
Ευρώ, ενώ η συμβολή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας ήταν 2,8%.  

 

 Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα  συνεχώς αναπτύσσεται με βάση την ολοένα και 
αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου ενώ εντοπίζονται τεχνολογικές αλλαγές και επενδύσεις που εκ 
των πραγμάτων απαιτούν αναθεώρηση και προσθήκη νέων επιχειρησιακών λειτουργιών 
(αναμενόμενες επενδύσεις FFTB, FFTH) σε όλους τομείς και σε όλους τους κλάδους της 
οικονομίας. Τα επόμενα χρόνια και εκκινώντας από το 2019 αναμένεται η υλοποίηση μεγάλων 
έργων εθνικής εμβέλειας προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 460 εκ ευρώ  που αφορούν στην 
εφαρμογή του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης Γενιάς (NGA Plan) ήτοι  (Ultrafast 
Broadband, Superfast Broadband, Connected Enterprises) και τα οποία θα κινητοποιήσουν επίσης 
ιδιωτικές επενδύσεις άνω του 1 δις ευρώ.  

 

 Η  υλοποίηση των έργων που έχουν εγκριθεί για την κατασκευή των υποδομών NGA μέσω του 
ΕΤΠΑ θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε πλειάδα ειδικοτήτων την επόμενη δεκαετία, θέσεις 
που θα έχουν ισχυρά στοιχεία βιωσιμότητας της απασχόλησης δεδομένου ότι θα αφορούν ένα 
σύγχρονο και διαρκώς εξελισσόμενο τομέα που θα υποστηρίζει οριζόντια όλους τους τομείς της 
οικονομίας ( πχ τεχνικές εταιρείες, εταιρείες συντήρησης δικτύων, κατασκευαστές υλικού και 
δικτύων, εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών περιεχομένου, Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών, κλπ) 

 

 Τα ανωτέρω έργα θα δημιουργήσουν σημαντικές προοπτικές απασχόλησης και δημιουργούν 
ανάγκες προσαρμογής των εργαζομένων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην τεχνολογική 
μετάβαση δεδομένου ότι στο πλαίσιο εφαρμογής τους προωθούνται νέες τεχνολογίες οι οποίες 
απαιτούν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες από τους εργαζόμενους του κλάδου τηλεπικοινωνιών 
αλλά και λοιπούς εμπλεκόμενους στην υλοποίηση των παρεμβάσεων (Εταιρείες εγκατάστασης 
δικτύων επικοινωνιών, Τεχνικές Εταιρείες κλπ). 

 

 Αντικείμενο της παρούσας δράσης θα είναι η κατάρτιση εργαζομένων που ενδιαφέρονται να  
αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες αναγκαίων  σε ειδικότητες ή αντικείμενα απασχόλησης που  
σχετίζονται ή αξιοποιούν τις  νέες τεχνολογίες δικτύων επικοινωνιών στο πλαίσιο μιας εθνικής 
συνολικής προσπάθειας για την μετάβαση τόσο των απασχολούμενων όσο και  των ελληνικών 
ΜΜΕ στην ψηφιακή οικονομία, όπως αυτή προωθείται μέσω δημόσιων παρεμβάσεων (NGA Plan) 
και ιδιωτικών επενδύσεων. 

 

 

 

 

Φυσικό Αντικείμενο της Δράσης –Τρόπος Υλοποίησης  
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Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ( Από 80 έως 300 ώρες)  και 
πιστοποίησης γνώσεων δεξιοτήτων για εργαζόμενους προερχόμενους από το σύνολο των 
τομέων και  κλάδων της οικονομίας με βάση την διεγνωσμένη επιλογή τους να  αποκτήσουν 
γνώσεις και δεξιότητες που υποστηρίζουν  αναπτυξιακές προτεραιότητες  της ελληνικής 
οικονομίας που συνδέονται με την εφαρμογή του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης Γενιάς 
(NGA Plan).  

 

Από την δράση αναμένεται να επωφεληθούν 4.000 εργαζόμενοι/ες.  

Η δράση περιλαμβάνει 3 επιμέρους ενέργειες 

• Ενέργεια 1. Δημοσιότητα –Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση Ωφελουμένων   

• Ενέργεια 2.  Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε θέματα σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχέδιο Επόμενης Γενιάς (NGA Plan)   

• Ενέργεια 3. Πιστοποίηση Δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της κατάρτισης (με  βάση 
επαγγελματικά περιγράμματα  - Σχήματα Πιστοποίησης με διαπίστευση από κατάλληλα 
διαπιστευμένους φορείς) 

Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης στο πλαίσιο της Ενέργειας 2  είναι τα εξής:  

1 Σχεδιασμός, Κατασκευή 
Εγκατάσταση και 
Λειτουργία  Οπτικών 
Υποδομών έργων FTTB/H 

Σχεδιασμός Υποδομής Οπτικού Δικτύου σε οικιακά και 
επιχειρησιακά κτίρια 

2 Εργοδηγός Συνεργείου/ Εγκαταστάτης Υποδομών Οπτικού 
Δικτύου σε κτίρια 

3 Τεχνικός μετρήσεων οπτικού δικτύου 

4  

Παροχή Ευρυζωνικών 
Υπηρεσιών μέσα από 
Δίκτυα FTTB/H 

Συντηρητής  οπτικών υποδομών – Αποκατάσταση Βλαβών 

5 Τεχνικός Εγκατάστασης Τερματικού Εξοπλισμού 

6 Τεχνικός υποστήριξης Πελατών 

7 Συμπληρωματικές 
Υπηρεσίες 
Ευρυζωνικότητας  

Προώθηση και Πώληση Προϊόντων/ Υπηρεσιών 
Ευρυζωνικότητας Υπερυψηλών Ταχυτήτων 

8 Σχεδιαστές/Προγραμματιστές Ευρυζωνικών Εφαρμογών 

9 Υπηρεσίες ΙΟΤ πάνω από ευρυζωνικά δίκτυα 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι  από 80 έως διάρκειας 300 ωρών και θα 
περιλαμβάνει και πιστοποίηση γνώσεων –δεξιοτήτων 

Η ανάπτυξη Σχημάτων Πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024 
(Πιστοποίησης Προσώπων) για επιλεγμένες ειδικότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή του 
NGA Plan σε τομείς της Ελληνικής Οικονομίας  

Το ωριαίο κόστος των προγραμμάτων κατάρτισης ανά ωφελούμενο  προσδιορίζεται 
ενδεικτικά σε 12 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 5 
ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (η κατάρτιση θα πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας).  

H υλοποίηση των προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-
learning) σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα αντικείμενα κατάρτισης  και σε αυτή την 
περίπτωση θα πρέπει οι ανάδοχοι να συμμορφώνονται με τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες 
Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η Υλοποίηση της Κατάρτισης γίνεται με την Χρήση (e-learning)» 
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της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

Η παρούσα  δράση εντάσσεται απολύτως στην στρατηγική του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan) το οποίο έχει εγκριθεί από την ΕΕ (2015) και του οποίου 
οι στόχοι, οι προσεγγίσεις και οι δράσεις ενσωματώνονται στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 
2016-2021. 

 

 

Δείκτες αποτελέσματος προτεινόμενης δράσης  
Η δράση συνεισφέρει στους Δείκτες αποτελέσματος της επενδυτικής προτεραιότητας 8v ως 
εξής:  

CR03 «Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»: 
τιμή – στόχος 50% επί της τιμής στόχου του δείκτη εκροής 10601  

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξη μηνών από τη 
λήξη της συμμετοχής τους (δεν στοχοθετείται)  

 

Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης  

Εκτίμηση για 4.000  συμμετέχοντες  

Οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση είναι οι:  
• Επιχειρησιακός Δείκτης CO05 «Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων  με τιμή στόχο»: 4.000 άτομα 
• Πρόσθετος δείκτης 10601: «Συμμετέχοντες απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και 
εποχικά εργαζόμενοι με τιμή στόχο»: 4.000 άτομα &  
• Πρόσθετος δείκτης 10602: «Απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης» με τιμή στόχο: 4.000 άτομα 
(πρόβλεψη συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης για το 1οο% του συνολικού πλήθους 
συμμετεχόντων): 

Στο προγραμματικό επίπεδο αυτού του δελτίου εξειδίκευσης αλλά και στο επίπεδο της 
πρόσκλησης που θα εκδοθεί, η τιμή – στόχος του δείκτη CO05, θα ταυτίζεται με την τιμή του 
πρόσθετου δείκτη 10601. Οι τιμές των δύο δεικτών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους κατά το 
πλήθος των εποχικά εργαζόμενων που θα ξεκινήσουν την κατάρτιση τους ενώ βρίσκονται σε 
περίοδο ανεργίας (στο πλαίσιο της παρούσας δράσης δεν αναμένεται να συμβεί, ωστόσο ο 
δείκτης πρέπει να συμπληρώνεται σε όλες τις δράσεις της επ 8v για λόγους συνολικής 
απεικόνισης των εκροών της επ 8v)  
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Πίνακας 2: Ανάλυση δεικτών  (η κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική.  
Ακριβέστερη εκτίμηση θα απαιτηθεί να γίνει στο επίπεδο της πρόσκλησης) 

 

 

 Άξονες Προτεραιότητας 02  &02 Σ (θα συμπληρωθεί όταν οριστικοποιηθεί η κατανομή δεικτών 
ανά τύπο περιφέρειας) 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  2.360 ΝΑΙ OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός Μετάβαση   675 ΝΑΙ       OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(Aττική) 

  750 ΝΑΙ       OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   162 ΝΑΙ OXI  

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομ

ένων των 
αυτοαπασχολούμε

νων 

αριθμός Νότιο Αιγαίο   53 ΝΑΙ  OXI 

Σύνολο CΟ05     4.000   

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  2.360       OXI       OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Μετάβαση   675       OXI      OXI 
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(Aττική) 

  750       OXI     OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   162       OXI       OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι 

αριθμός Νότιο Αιγαίο   53       OXI      OXI 

Σύνολο 10601     4.000   

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  2.360       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός Μετάβαση   675       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(Aττική) 

  750       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμε

νοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   162       OXI       OXI 

10602  Απασχολούμενοι, αριθμός Νότιο Αιγαίο   53       OXI      OXI 
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

αυτοαπασχολούμε
νοι και εποχικά 

εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις 
πιστοποίησης 

Σύνολο 10602     4.000   

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 6.240.000,00 €  

(η κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική).   

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός    

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι:  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών  

 02-8.v-2.2-08 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμέν

ες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 6.240.000,00 957.234,63 1.107.902,81 3.762.963,35 170.174,98 241.724,24 

Δημόσια Δαπάνη (β) 6.240.000,00 957.234,63 1.107.902,81 3.762.963,35 170.174,98 241.724,24 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.868.430,21 765.787,70 886.322,25 3.010.370,65 85.087,49 120.862,12 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.371.569,79 191.446,93 221.580,57 752.592,69 85.087,49 120.862,12 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)   - - - - - - 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Έκδοση πρόσκλησης: Ιούλιος 2018  

Ενέργειες για  την έκδοση πρόσκλησης: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    Φεβρουάριος 2017  

 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  

Άρση 
αυτοδέσμευσης τον 
Απρίλιο 2016 

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

Ολοκληρώθηκαν 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)    Δεν απαιτείται 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης    Ιούλιος 2018 

 

 

 

3.9 Δράση 02-8v-2.2-09: «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων  
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες 8.5 (εκπληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2017) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ (ΑΡΣΗ ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ) 

 ΟΧΙ 

 

 Περιγραφή δράσης 
Αντικείμενο της δράσης είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πιστοποίηση 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους, 
με σκοπό την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών 
αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να 
αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 
οικονομίας που σταδιακά συντελείται. 

 
Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν τη βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Είναι 
σημαντικό να αναληφθεί στοχευμένη δράση για την ψηφιακή αναβάθμιση και επανεκπαίδευση 
της ελληνικής κοινωνίας και του εργατικού της δυναμικού, ώστε να διασφαλιστεί η ψηφιακή 
ένταξη και εξέλιξη τους στις ανελαστικές απαιτήσεις της συνεχώς εξελισσόμενης ψηφιακής 
οικονομίας.  

 
Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές συνιστώσες απόκτησης ψηφιακών 
δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τις παρακάτω παραμέτρους:  

• τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού 
• τις ψηφιακές δεξιότητες που βρίσκονται στον πυρήνα του Θεματολογίου της ΕΕ για τις 

Νέες Δεξιότητες,  
• την αναγκαιότητα αλλά και υποχρέωση της χώρας μας να εναρμονιστεί με τις 

πρωτοβουλίες της Επιτροπής όσον αφορά στη ψηφιακή εκπαίδευση, 
• το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις στην ΕΕ αναφορικά με τις 

ψηφιακές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της και το γεγονός ότι η έλλειψη 
ψηφιακών δεξιοτήτων συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
μας αλλά και παράγοντα οικονομικής ανισότητας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
(EDPR 2017, DESI 2017) και  

• Την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 – 2021 που διενήργησε το Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και αποτελεί τον οδικό χάρτη και το πλαίσιο 
για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας.  

 
 Επιδιώκεται με την υλοποίηση της δράσης: 
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• Η δυναμική προσαρμογή και αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των 
εργαζομένων, 

• Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση 
της θέσης τους στην αγορά εργασίας και  

• Η εξοικείωση των εργαζομένων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, 
όπου υπάρχουν νέα δεδομένα όσον αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη και στον 
εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας.  

 
Βασικά συστατικά της δράσης είναι η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και η συμβουλευτική 
καθοδήγηση των ωφελουμένων, η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης καθώς 
και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων 15.000 εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 
ολόκληρη την Ελλάδα προκειμένου να αποκτήσουν ή να επικαιροποιήσουν ή και να 
αναβαθμίσουν τις ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητές τους, επιδιώκοντας την προσαρμογή τους 
στις σύγχρονες απαιτήσεις.  

 

  Ενδεικτικά, αναφέρονται τα  θεματικά αντικείμενα κατάρτισης που θα περιλαμβάνει η δράση 
είναι:  

• Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ 
• Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών 
• Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων  
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού  
• Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων  
• Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής  
• Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing 
• Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce) 

 

Στη δράση περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες ενέργειες:  
• Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ωφελουμένων - Συμβουλευτική Καθοδήγηση  
• Ενέργειες κατάρτισης 15.000 ωφελουμένων  
• Ενέργειες πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ 
• Συντονισμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση της δράσης  και ενέργειες δημοσιότητας και 

επιδομάτων ωφελουμένων 

 
 
Δείκτες αποτελέσματος προτεινόμενης δράσης  
Η δράση συνεισφέρει στους Δείκτες αποτελέσματος της επενδυτικής προτεραιότητας 8v ως εξής:  
CR03 «Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»: τιμή 
– στόχος 50% επί της τιμής στόχου του δείκτη 10601  

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξη μηνών από τη 
λήξη της συμμετοχής τους (δεν στοχοθετείται)  

 
Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης   
 
 Οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση είναι οι:   
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• Επιχειρησιακός Δείκτης CO05 «Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων  με τιμή στόχο»: 15.000 άτομα  

• Πρόσθετος δείκτης 10601: «Συμμετέχοντες απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και 
εποχικά εργαζόμενοι με τιμή στόχο»: 15.000 άτομα  

Στο προγραμματικό επίπεδο αυτού του δελτίου εξειδίκευσης αλλά και στο επίπεδο της 
πρόσκλησης που θα εκδοθεί, η τιμή – στόχος του δείκτη CO05, θα ταυτίζεται με την τιμή του 
πρόσθετου δείκτη 10601. Οι τιμές των δύο δεικτών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους κατά το 
πλήθος των εποχικά εργαζόμενων που θα ξεκινήσουν την κατάρτιση τους ενώ βρίσκονται σε 
περίοδο ανεργίας (στο πλαίσιο της παρούσας δράσης δεν αναμένεται να συμβεί, ωστόσο ο 
δείκτης πρέπει να συμπληρώνεται σε όλες τις δράσεις της επ 8v για λόγους συνολικής 
απεικόνισης των εκροών της επ 8v).   

• Πρόσθετος δείκτης 10602: «Απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εποχικά 
εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης» με τιμή στόχο: 15.000 άτομα 
(πρόβλεψη συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης για το 100% του συνολικού πλήθους 
συμμετεχόντων):  

 

Πίνακας 2: Ανάλυση δεικτών  

  Άξονες Προτεραιότητας 02  &02 Σ 

H κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική.  Ακριβέστερη εκτίμηση θα απαιτηθεί να 
γίνει στο επίπεδο της πρόσκλησης. 

 

 
Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομένων 

των 
αυτοαπασχολούμενων 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  9.045 ΝΑΙ OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομένων 

των 
αυτοαπασχολούμενων 

αριθμός Μετάβαση 

  

2.664 ΝΑΙ OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομένων 

των 
αυτοαπασχολούμενων 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  2.301 ΝΑΙ       OXI 

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομένων 

των 
αυτοαπασχολούμενων 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   580 ΝΑΙ OXI  

CO05 

Απασχολούμενοι 
συμπεριλαμβανομένων 

των 
αυτοαπασχολούμενων 

αριθμός Νότιο Αιγαίο   410 ΝΑΙ  OXI 

Σύνολο CΟ05     15.000   

10601  Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, αριθμός Λιγότερο 

ανεπτυγμένες   9.045       OXI       OXI 
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Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

αυτοαπασχολούμενοι 
και εποχικά 
εργαζόμενοι 

περιφέρειες 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμενοι 
και εποχικά 
εργαζόμενοι 

αριθμός Μετάβαση 

  

2.664       OXI      OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμενοι 
και εποχικά 
εργαζόμενοι 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  2.301       OXI     OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμενοι 
και εποχικά 
εργαζόμενοι 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   580       OXI       OXI 

10601  

Συμμετέχοντες 
απασχολούμενοι, 

αυτοαπασχολούμενοι 
και εποχικά 
εργαζόμενοι 

αριθμός Νότιο Αιγαίο   410       OXI      OXI 

Σύνολο 10601     15.000   

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενοι 

και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις πιστοποίησης 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  9.045       OXI       OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενοι 

και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις πιστοποίησης 

αριθμός Μετάβαση 

  

2.664       OXI      OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενοι 

και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις πιστοποίησης 

αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  2.301       OXI     OXI 

10602  

Απασχολούμενοι, 
αυτοαπασχολούμενοι 

και εποχικά 
εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις πιστοποίησης 

αριθμός Στερεά Ελλάδα   580       OXI       OXI 

10602  Απασχολούμενοι, αριθμός Νότιο Αιγαίο   410       OXI      OXI 
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Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

αυτοαπασχολούμενοι 
και εποχικά 

εργαζόμενοι που 
συμμετέχουν σε 

εξετάσεις πιστοποίησης 

Σύνολο 10602     15.000   

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 24.000.000 €  

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 02-8.v-2.2-09 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 24.000.000,00 3.681.600,00 4.262.400,00 14.472.000,00 655.200,00 928.800,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 24.000.000,00 3.681.600,00 4.262.400,00 14.472.000,00 655.200,00 928.800,00 

 Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 18.720.000,00 2.945.280,00 3.409.920,00 11.577.600,00 327.600,00 464.400,00 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 5.280.000,00 736.320,00 852.480,00 2.894.400,00 327.600,00 464.400,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε)   - - - - - - 

 

Ενδεικτικοί Δυνητικοί δικαιούχοι: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Ενέργειες για  την έκδοση πρόσκλησης: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Φεβρουάριος 2017 

 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  

Άρση αυτοδέσμευσης τον 
Απρίλιο 2016 

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

Ολοκληρώθηκαν 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Δεν απαιτείται 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Σεπτέμβριος 2018 

Έκδοση Πρόσκλησης  Β΄εξάμηνο 2018 
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4. Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 10- Eπένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση 

Επενδυτική προτεραιότητα 10iv: Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, 
διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην 
εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, 
μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών 
σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων 
σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων 
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων 
των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

10.4 

Ειδικοί στόχοι 2.3 Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Δείκτες αποτελέσματος T4221 Σύμφωνα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/ φορέων, για εφαρμογή 
προγραμμάτων σπουδών   . 

Τιμή βάσης 2014: 0  Τιμή στόχος 2023: 6 

11804: Ποσοστό Φοιτητών/ Σπουδαστών/ Αποφοίτων που  
πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις – 
Τιμή βάσης 2014: 49%  Tιμή στόχος 2023: 55%  

 

  

 

4.1  Δράση 02-10iv-2.3-01: «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Ε.Υ.Δ.  Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  10.4 (εκπληρώθηκε: 18/07/2016) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ (άρση αυτοδέσμευσης: 15/11/2016) 

 ΟΧΙ 

 

 Περιγραφή δράσης 
H δράση αφορά στην απόκτηση εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας των φοιτητών της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Πρακτική Άσκηση θα χρηματοδοτείται στο 
βαθμό που είναι ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης προσδιορίζεται ενδεικτικά σε  1  έως 6 μήνες πλήρους 
απασχόλησης των ασκούμενων. Ως ωράριο πλήρους απασχόλησης ανά μήνα των ασκούμενων 
φοιτητών ΑΕΙ, θεωρείται το αντίστοιχο θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των 
εργαζομένων του Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης, στην αντίστοιχη ειδικότητα. 

Το σημαντικότερο μέρος του προϋπολογισμού της δράσης (περί το 80%), θα διατίθεται 
αποκλειστικά για τις αμοιβές των ασκούμενων φοιτητών ΑΕΙ  και την ασφαλιστική τους 
κάλυψη. Ένα ποσοστό της τάξης του 2‰ κατά προσέγγιση, μπορεί να διατεθεί για τον 
οριζόντιο συντονισμό της δράσης (μη χωροθετούμενη υποδράση). Η εφαρμογή της 
συγκεκριμένης δράσης καλύπτει όλη την περίοδο επιλεξιμότητας του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020   
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Δείκτες αποτελέσματος προτεινόμενης δράσης  

11804: Ποσοστό Φοιτητών/ Σπουδαστών/ Αποφοίτων που πραγματοποιούν την πρακτική 
τους άσκηση σε επιχειρήσεις – Tιμή στόχος: 55%  

Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης  

Οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση είναι οι:  

11802: Φοιτητές/ Σπουδαστές/ Απόφοιτοι που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής 
άσκησης  

11803: Φοιτητές/ Σπουδαστές/ Απόφοιτοι που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση 
σε επιχειρήσεις  

Πίνακας 2: Ανάλυση δεικτών  (η κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική).   

 

  Άξονες Προτεραιότητας 02  &02 Σ 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

11802 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα πρακτικής 

άσκησης 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  
    

46.307    
OXI OXI 

11802 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα πρακτικής 

άσκησης 

αριθμός Μετάβαση   
    

17.114    
OXI       OXI 

11802 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα πρακτικής 

άσκησης 

αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(Αττική) 

  22.988 OXI       OXI 

11802 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα πρακτικής 

άσκησης 

αριθμός 
 Μετάβαση 

(Στερεά 
Ελλάδα) 

  
 

1.891    
OXI OXI  

11802 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα πρακτικής 

άσκησης 

αριθμός 
Περισσότερο 
αναπτυγμένες 
(Νότιο Αιγαίο) 

  0 OXI  OXI 

Σύνολο δείκτη 11802     
 

88.300 
  

11803 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

πραγματοποιούν την 
πρακτική τους άσκηση σε 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  
 

25.469 
      OXI       OXI 
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

επιχειρήσεις 

11803 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

πραγματοποιούν την 
πρακτική τους άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

αριθμός Μετάβαση   
 

9.413 
      OXI      OXI 

11803 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

πραγματοποιούν την 
πρακτική τους άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(Αττική) 

  
 

12.643 
      OXI     OXI 

11803 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

πραγματοποιούν την 
πρακτική τους άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

αριθμός 
 Μετάβαση 

(Στερεά 
Ελλάδα) 

  

 

1.040 

 

      OXI       OXI 

11803 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

πραγματοποιούν την 
πρακτική τους άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

αριθμός 
Περισσότερο 
αναπτυγμένες 
(Νότιο Αιγαίο) 

  0       OXI      OXI 

Σύνολο δείκτη 11803     
 

48.565 
  

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε  97.500.000 €(η 
κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική)  

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 

 02-10iv-2.3-01 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 97.500.000,00 25.287.363,00 18.832.663,00 49.542.478,00 - 3.837.496,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 97.500.000,00 25.287.363,00 18.832.663,00 49.542.478,00 - 3.837.496,00 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 76.848.750,00 20.229.890,00 15.066.130,00 39.633.982,00   1.918.748,00 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 20.651.250,00 5.057.473,00 3.766.533,00 9.908.496,00   1.918.748,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής - - - - - - 
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Τεχνικής 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)   - - - - - - 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 
Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:  ΑΕΙ, ΑΤΕΙ 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Ενέργειες για  την έκδοση πρόσκλησης: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  18/07/2016 

 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  
15/11/2016 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) Ολοκληρώθηκαν 

Επιλογή ΕΦΔ  (   Δεκέμβριος  2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης   Νοέμβριος 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης α’ πρόσκλησης   Μάιος 2018 

 

 

4.2 Δράση 02-10iv-2.3-02: «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α’ 
θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» 

 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Ε.Υ.Δ.  Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  10.4 (εκπληρώθηκε: 18/07/2016) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ (άρση αυτοδέσμευσης: 15/11/2016) 

 ΟΧΙ 

 

 Περιγραφή δράσης 

 

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων – Μηχανικών, παρέχουν επαγγελματική 
κατάρτιση για ειδικευμένες θέσεις εργασίας στα επαγγέλματα Πλοιάρχου και Μηχανικού 
Ε.Ν., ανήκουν στη Τρίτη Βαθμίδα, της Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.  

Στις εγκαταστάσεις των Σχολών παρέχεται στους σπουδαστές η απαραίτητη θεωρητική και 
πρακτική εκπαίδευση, ώστε μετά την απόκτηση του πτυχίου της Σχολής λαμβάνουν το 
αντίστοιχο δίπλωμα Πλοιάρχου – Μηχανικού Γ΄ τάξης, να μπορούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της θέσης των σε Εμπορικά πλοία που διαθέτουν εξοπλισμό ακόμη και της πλέον 
σύγχρονης τεχνολογίας (συστήματα αυτοματισμού, δορυφορικής επικοινωνίας, δορυφορικής 
ναυτιλίας κ.α.) 

Στις Α.Ε.Ν. εφαρμόζεται το σύστημα της εναλλασσόμενης διαδοχικής εκπαίδευσης 
(SANDWICH COURSE) μεταξύ εκπαιδευτικού ιδρύματος (Σχολής) και χώρου εργασίας 
(πλοίου), βάσει του οποίου οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
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κατευθυνόμενη πρακτική εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 2 εξαμήνων πάνω σε εμπορικά 
πλοία, μεταξύ των διδακτικών περιόδων στη Σχολή, με σκοπό την πρακτική τους άσκηση επί 
του πλοίου στο γνωστικό αντικείμενο που διδάχθηκαν. 

Βασικός στόχος της είναι η υποστήριξη του ανωτέρω ισχύοντος συστήματος σύμφωνα και με 
τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW, όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει, όπου απορρέει η υποχρέωση 
για 12 μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, με την ενίσχυση των 
προϋποθέσεων συνεργασίας και εξασφάλισης από την πλοιοκτησία του απαιτουμένου 
αριθμού πλοίων προς ναυτολόγηση των υπόχρεων προς τούτο σπουδαστών και βελτίωσης 
της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης επί του πλοίου στα πλαίσια της ενδιάμεσης 
πρακτικής τους άσκησης. Γνώμονας πάντοτε είναι η δημιουργία Αξιωματικών Ε.Ν. με υψηλό  
επίπεδο κατάρτισης για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις και να δημιουργούνται οι 
απαραίτητες εκείνες συνθήκες ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένου 
ναυτεργατικού δυναμικού. 

 Οι πρωτοετείς σπουδαστές εκπαιδεύονται με βάση πρόγραμμα σπουδών, ενώ καθ’ όλο το 
διάστημα της ναυτολόγησής τους εκπαιδεύονται και συμπληρώνουν το Εγχειρίδιο 
Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης – Κ.Ε.Π., εποπτευόμενοι από τον Πλοίαρχο ή τον Α’ Μηχανικό 
του πλοίου αναλόγως της ειδικότητας του σπουδαστή ή κατάλληλο Αξιωματικό του πλοίου.  

Κατ’ αντιστοιχία η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την πρακτική άσκηση των ανωτέρω 
(Β΄ εκπαιδευτικό ταξίδι) κατά το δεύτερο έτος σπουδών τους. 

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης που αφορά στο α΄ θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι 
ξεκινάει το 2016 και εκτείνεται έως το 2021. 

 

 

 

Δείκτες αποτελέσματος  

11804: Ποσοστό Φοιτητών/ Σπουδαστών/ Αποφοίτων που πραγματοποιούν την πρακτική 
τους άσκηση σε επιχειρήσεις – Tιμή στόχος: 55% (βάσει ειδικού στόχου). 

  

Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης  

Οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση είναι οι:  

11802: Φοιτητές/ Σπουδαστές/ Απόφοιτοι που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής 
άσκησης  

11803: Φοιτητές/ Σπουδαστές/ Απόφοιτοι που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση 
σε επιχειρήσεις  
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Πίνακας 2: Ανάλυση δεικτών  (η κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική).   

  Άξονες Προτεραιότητας 02  &02 Σ 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

11802 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα πρακτικής 

άσκησης 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  3.939 OXI OXI 

11802 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα πρακτικής 

άσκησης 

αριθμός Μετάβαση   1.064 OXI       OXI 

11802 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα πρακτικής 

άσκησης 

αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(Αττική) 

  1.037 OXI       OXI 

11802 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα πρακτικής 

άσκησης 

αριθμός 
 Μετάβαση 

(Στερεά 
Ελλάδα) 

  423 OXI OXI  

11802 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

συμμετέχουν σε 
προγράμματα πρακτικής 

άσκησης 

αριθμός 
Περισσότερο 
αναπτυγμένες 
(Νότιο Αιγαίο) 

  137 OXI  OXI 

Σύνολο δείκτη 11802     6.600   

11803 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

πραγματοποιούν την 
πρακτική τους άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  2.166 OXI       OXI 

11803 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

πραγματοποιούν την 
πρακτική τους άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

αριθμός Μετάβαση   585 OXI      OXI 

11803 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

πραγματοποιούν την 
πρακτική τους άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

αριθμός 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(Αττική) 

  570 OXI     OXI 

11803 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

πραγματοποιούν την 
πρακτική τους άσκηση σε 

επιχειρήσεις 

αριθμός 
 Μετάβαση 

(Στερεά 
Ελλάδα) 

  233 OXI       OXI 

11803 

Φοιτητές/ Σπουδαστές/ 
Απόφοιτοι που 

πραγματοποιούν την 
πρακτική τους άσκηση σε 

αριθμός 
Περισσότερο 
αναπτυγμένες 
(Νότιο Αιγαίο) 

  75 OXI      OXI 
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Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

επιχειρήσεις 

Σύνολο δείκτη 11803     3.630   

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 27.000.000 €  

(η κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική)  

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 02-10iv-2.3-02 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 27.000.000,00 4.241.154,00 4.353.273,00 16.112.312,00 561.756,00 1.731.505,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 27.000.000,00 4.241.154,00 4.353.273,00 16.112.312,00 561.756,00 1.731.505,00 

Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 20.912.021,70 3.392.923,20 3.482.618,40 12.889.849,60 280.878,00 865.752,50 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 6.087.978,30 848.230,80 870.654,60 3.222.462,40 280.878,00 865.752,50 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε)   - - - - - - 

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής 
Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών  
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Ενέργειες για  την έκδοση πρόσκλησης: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  18/07/2016 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  15/11/2016 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) Ολοκληρώθηκε 

Επιλογή ΕΦΔ  (απαιτείται υπουργική Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων 
στην Ε.Υ.Δ.  Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης πλην 
Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ) 

  Νοέμβριος 2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης   Νοέμβριος 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης    Νοέμβριος 2017 

 

 

4.3 Δράση 02-10iv-2.3-03: «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών 
για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» 

 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   
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Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  10.4 (εκπληρώθηκε: 18/07/2016) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ (άρση αυτοδέσμευσης: 15/11/2016) 

 ΟΧΙ 

 

 Περιγραφή δράσης 

 

H δράση αφορά στην υποβοήθηση της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης αποφοίτων νομικών 
σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου. 

Η πρακτική άσκηση των νέων δικηγόρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της 
αντίστοιχης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Η άσκηση αυτή μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά την 
απόκτηση του πτυχίου και έχει διάρκεια 18 μήνες.  

 

 Οι θέσεις που παρέχουν τα δικηγορικά γραφεία σε αποφοίτους νομικών σχολών προκειμένου να 
κάνουν την υποχρεωτική 18μηνη άσκησή τους για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
δικηγόρου υπολείπονται της ζήτησης.  Αποτέλεσμα αυτού παρατηρείται, νέοι απόφοιτοι οι οποίοι 
βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική ή/ και κοινωνική θέση να παραμένουν ανενεργοί περιμένοντας 
αρκετό διάστημα για να βρουν θέση πρακτικής άσκησης, συχνά να μην αποκτούν την άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος. Επίσης  η συμβολή των αποφοίτων νομικής στο φαινόμενο  διαρροής 
πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης είναι σημαντική.  

Προκειμένου να αμβλυνθούν τα παραπάνω, σχεδιάζεται η συγκεκριμένη δράση που αφορά σε 
χρηματοδότηση 2.400 θέσεων πρακτικής άσκησης αποφοίτων νομικών σχολών, βάσει 
χαρτογράφησης αναγκών των αποφοίτων  και κοινωνικών κριτηρίων επιλογής.  

 

Η διεξαγωγή πρακτικής για κάθε ασκούμενο θα γίνεται συνδυαστικά στο Δημόσιο (Δικαστήρια ή 
Εισαγγελίες της χώρας) για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες σύμφωνα με ισχύον θεσμικό πλαίσιο και 
στον Ιδιωτικό Τομέα (Δικηγορικά γραφεία) για χρονικό διάστημα 6 μηνών.  

Οι αρμοδιότητες των ασκούμενων δικηγόρων ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ Αριθμ. 
13147/28.2.2012). 

 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στα Δικαστήρια ή Εισαγγελίες της χώρας, θα ανατίθενται 
στους ασκούμενους δικηγόρους αρμοδιότητες οι οποίες στοχεύουν στην ολοκληρωμένη 
επαγγελματική κατάρτιση τους μέσω της εξοικείωσής τους με την εσωτερική λειτουργία των 
Δικαστηρίων και Εισαγγελιών αλλά και μέσω της μελέτης και προπαρασκευής υποθέσεων που 
απαιτείται κατά την εκδίκασή τους και την έκδοση αποφάσεων.  

 Ειδικότερα σκοπός είναι η εκμάθηση των διαδικασιών του αντικειμένου της δικαστηριακής ύλης 
(Διοικητική Δικαιοσύνη: Τμήματα Συνεδριάσεων ουσίας, Τμήματα Ακυρωτικού Σχηματισμού), 
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Πολιτικής Δικαιοσύνης και Ποινικής Δικαιοσύνης) ώστε μετά την ολοκλήρωση της δικαστηριακής 
τους άσκησης, είναι σε θέση να προσφέρουν περισσότερο ποιοτικές και ουσιαστικές υπηρεσίες προς 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας, τους εντολείς τους.  

 Παράλληλα επιδιώκεται η εξοικείωση με τα νέα πληροφοριακά συστήματα  που έχουν εισαχθεί στον 
χώρο της Δικαιοσύνης και ιδιαίτερα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών 
Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία (ΟΣΔΔΥ ΠΠ) Α΄ & Β΄ Φάση, του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ), καθώς και 
άλλων δράσεων που συμβάλουν στην μέγιστη αξιοποίηση των συστημάτων ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης (π.χ. έργο: «Βελτιστοποίηση της ροής της Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής 
Διαδικασίας)  

 Η κατανομή των ασκούμενων στους Δικαστικούς Φορείς θα λάβει υπόψη και τις ανάγκες 
υποστήριξης κατά την εξάπλωση και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης  ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η αξιοποίηση των εκσυγχρονισμένων 
συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. 

Στην συνέχεια, θα ακολουθεί η παροχή θέσεων πρακτικής σε δικηγορικά γραφεία διάρκειας 6 μηνών 
ώστε με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται η 18μηνη υποχρεωτική περίοδος και ο ασκούμενος 
μπορεί να αποκτήσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

Ο δικαιούχος, θα μεριμνήσει για την κατανομή των ασκούμενων σε δικηγορικά γραφεία που θα 
δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, με κριτήρια που θα οδηγούν στην επιλογή του δικηγορικού 
γραφείου που εξυπηρετεί τις ανάγκες του ασκούμενου.  

 Η επιτυχής ολοκλήρωση της άσκησης, οδηγεί στην απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.  

 Το όφελος για τους ασκούμενους δικηγόρους είναι διττό, καθώς από τη μια πλευρά αποκομίζουν 
χρήσιμες νομικές γνώσεις για την ελληνική νομοθεσία και νομολογία ενώ και  γίνονται άριστοι 
γνώστες των διαδικασιών  των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών και παράλληλα αποκτούν πολύτιμη 
εργασιακή εμπειρία ασκούμενοι σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. 

  

 Για την υλοποίηση της πράξης απαιτούνται, εκτός του κύριου υποέργου της πρακτικής άσκησης, 
ενέργειες όπως: 
• Μελέτη αποτύπωσης-χαρτογράφησης εμπλεκόμενων φορέων και παραγωγή μεθοδολογίας 
επιλογής με θέσπιση κριτηρίων.  
• Ενοποίηση και διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων των εμπλεκόμενων 
φορέων (ΥΔΔΑΔ-Δικηγορικοί Σύλλογοι-Δικαστήρια).  
• Δράση επικοινωνίας-πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων και του ευρύτερου κοινού σε όλη 
την διάρκεια υλοποίησης του έργου  
• Αξιολόγηση Συντονισμός & Διαχείριση Πράξης συμπεριλαμβανομένων έμμεσων δαπανών.  

Ο  ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 29.650.000€ κατανεμημένος σε 4 κύκλους, 
του οποίου ποσοστό περί το 93% εκτιμάται ότι θα  αφορά  σε  καταβολή επιδόματος πρακτικής 
άσκησης σε ωφελούμενους και κατά το λοιπό μέρος (περί το 7%) σε κόστος πληροφόρησης, 
ανάπτυξης εργαλείων, υλοποίησης και αξιολόγησης του συνόλου του προγράμματος. 

  

Η διάρκεια της δράσης προτείνεται για περίοδο 4 ετών . 

 

Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης  

Οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση είναι οι:  

11802: Φοιτητές/ Σπουδαστές/ Απόφοιτοι που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης  
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Πίνακας 2: Ανάλυση δεικτών  (η κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας θα προσδιοριστεί κατά την 
πρόσκληση)   

 

  Άξονες Προτεραιότητας 02  &02 Σ 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

11802 

Φοιτητές/ 
Σπουδαστές/ 

Απόφοιτοι που 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα 

πρακτικής άσκησης 

 

    2.400 

ΟΧΙ  

(ενδέχεται 
να 

προταθεί 
κατά την 

αναθεώρη
ση) 

ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 29.650.000 €  

(η κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική)  

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 02-10iv-2.3-03 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 29.650.000,00 4.548.398,50 5.264.313,90 17.880.106,30 808.603,90 1.148.577,50 

Δημόσια Δαπάνη (β) 29.650.000,00 4.548.398,50 5.264.313,90 17.880.106,30 808.603,90 1.148.577,50 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 23.132.845,60 3.638.718,80 4.211.451,10 14.304.085,00 404.301,90 574.288,75 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 6.517.154,40 909.679,70 1.052.862,80 3.576.021,30 404.301,90 574.288,75 
εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα       

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα       

εκ της οποίας για μεγάλα έργα       

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)   - - - - - - 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

  

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Ενέργειες για  την έκδοση πρόσκλησης: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  18/07/2016 

 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  
15/11/2016 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, 
Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) Ολοκληρώθηκαν 

Επιλογή ΕΦΔ     Δεν απαιτείται 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης   Ιούνιος 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης α’ πρόσκλησης   Ιούνιος 2018 

 

5. Θεματικός στόχος 11 – Επενδυτική Προτεραιότητα 11i 
 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 11-  

Επενδυτική προτεραιότητα 11i - Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και 
υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν 
όψει των 

μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και 
χρηστή διακυβέρνηση 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

11. 

Ειδικοί στόχοι 2.4 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω 
αναβάθμισης της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να 
υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα 

Δείκτες αποτελέσματος Τ4245:  Έργα που καταλήγουν σε ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται (αριθμός)  

Τιμή βάσης 2014: 0,  τιμή στόχος 2023: 7  

Απαιτείται επαναπροσδιορισμός του δείκτη ως προς το 
λεκτικό: σε  «Αριθμός έργων που καταλήγουν σε  νέες ή 
αναβαθμισμένες λειτουργίες / διαδικασίες στη δημόσια 
διοίκηση». Εξαιτίας του επαναπροσδιορισμού αυτού, θα 
απαιτηθεί και ο επαναπροσδιορισμός της τιμής στόχου. 
(θα γίνει κατά την αναθεώρηση του ΕΠ) 
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(ερμηνεία δείκτη: Βασικές λειτουργίες – διαδικασίες 
θεσμικού ή διοικητικού χαρακτήρα που αναμένεται να 
είναι σε εφαρμογή  ως τέλος 2023 και αναβαθμίζουν τη 
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης προς την κατεύθυνση 
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.)   

  

5.1 Δράση 02-11i-2.4-01: Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας 
Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων  

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 όχι 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 
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 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες 11 (εκπληρώθηκε Οκτώβριος 2016) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ 

 όχι 

 

Περιγραφή δράσης: 

 Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις που προτείνονται και υλοποιούνται από Δημόσιους φορείς 
και συνεισφέρουν στην αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την 
υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και  της εξωστρέφειας των  επιχειρήσεων 

Οι πράξεις που δύνανται να ενταχθούν  πρέπει να  ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης ως διευκολυντή της επιχειρηματικότητας και να μπορούν να 
αποφέρουν αποτελέσματα όπως:  

• Απλούστευση των διαδικασιών και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας σε όλους 
τους τομείς πολιτικής που έχουν άμεση επίδραση στην επιχειρηματικότητα 
• Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και της 
πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις 
• Ανάπτυξη ενός σταθερού και συνεπούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που    
ευνοεί την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις 

Ενδεικτικές μορφές πράξεων αποτελούν  
• Λειτουργική και Θεσμική Αναβάθμιση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στους 

τομείς αρμοδιότητας τους (ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων βελτίωσης 
οργανωτικής λειτουργίας, οργάνωση της εφαρμογής νέων διαδικασιών / 
αρμοδιοτήτων κ.ο.κ.)  

• Ανάπτυξη διαδικασιών για πιστοποίηση / προτυποποίηση προϊόντων και 
υπηρεσιών  

• Διαμόρφωση προδιαγραφών για νέες διαδικασίες/λειτουργίες της Δημόσιας 
Διοίκησης ή αναβάθμιση υφιστάμενων 

• Εφαρμογή σχεδίων δράσης που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί αρμοδίως και 
συνιστούν υποχρεώσεις  έναντι των Θεσμών και περιλαμβάνονται στο Νόμο υπ’ 
αριθ. 4336 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», 

• Ενέργειες που συνιστούν υποχρεώσεις συμμόρφωσης Δημόσιας Διοίκησης σε 
Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς 

Στο παρόν δελτίο εξειδίκευσης δεν εμπίπτουν πράξεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) 
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H δράση μπορεί να προκηρύσσεται σε κύκλους και σε κάθε πρόσκληση θα ορίζεται το 
μέρος αυτής  (αντικείμενο, προϋπολογισμός, δυνητικοί δικαιούχοι)  για το οποίο θα 
προσκαλούνται οι φορείς να υποβάλουν προτάσεις.  

 

 

Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης:  (μη χωροθετούμενος δείκτης) 

 

CO22 Αριθμός έργων που αφορούν τη δημόσια διοίκηση ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε  25.000.000€  

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 02-11.i-2.4-01 
Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 25.000.000,00 3.835.074,62 4.438.713,20 15.075.974,94 681.790,78 968.446,46 

Δημόσια Δαπάνη (β) 25.000.000,00 3.835.074,62 4.438.713,20 15.075.974,94 681.790,78 968.446,46 

        Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

19.504.928,71 3.068.059,69 3.550.970,54 12.060.779,86 340.895,39 484.223,23 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

5.495.071,29 767.014,93 887.742,66 3.015.195,08 340.895,39 484.223,23 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

 
     

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

 
     

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 

 
     

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

 
     

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 
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Δυνητικοί δικαιούχοι  

 Φορείς της Γενικής  Κυβέρνησης 

 

 Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Mάρτιος 2017: Έκδοση Πρόσκλησης 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  εκπληρώθηκε 
(Οκτώβριος 2016) 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ  

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

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) Δεν απαιτείται  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης   Μάρτιος 2017 

‘Έκδοση Πρόσκλησης    20/3/2017  (α’ μέρος) 

11/11/2017 (β΄ μέρος) 

 

5.2 Δράση 02-11i-2.4-02: Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη 
Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να 
υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την  αξιοποίηση ΤΠΕ 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
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 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες 11 (εκπληρώθηκε) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης: 

Η δράση αφορά σε αναγκαίες παρεμβάσεις για:  

 

• Υποστήριξη της διαλειτουργικότητας δημόσιων υπηρεσιών όσον αφορά στη 
διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ανάπτυξη πληροφοριακών  συστημάτων και 
εργαλείων υποστήριξης λειτουργιών που εξυπηρετούν  την επιχειρηματικότητα και 
την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης 
αναγκαίας πληροφοριακής υποδομής μικρής κλίμακας με αξιοποίηση της 
δυνατότητας κοινής στήριξης από τα Ταμεία (ρήτρα ευελιξίας) που παρέχεται βάσει 
του άρθρου 98 ΚΑΝ(ΕΕ) 1303/2013 

• Εργαλεία  για σχεδιασμό και υποστήριξη πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων 
• Εφαρμογές που υποστηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και αποτελούν 

προϋπόθεση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Δημόσιας 
Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς  

• Αναβάθμιση της ικανότητας της  Δημόσιας Διοίκησης να αξιοποιούν τιε ΤΠΕ με 
στόχο την ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις 
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Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος δελτίου εξειδίκευσης πρέπει 
να συνάδουν με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ) 2016 – 2021, όπως αυτό 
επιβεβαιώνεται από τις σχετικές οδηγίες και εγκρίσεις της ΓΓΨΠ σύμφωνα με την οικεία 
διαδικασία. 

Επιπρόσθετα ενέργειες που υποστηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και αποτελούν 
προϋπόθεση για την υλοποίηση δεσμεύσεων της Κυβέρνησης έναντι των θεσμών δύναται 
να  τίθενται σε πρώτη προτεραιότητα. 

 

Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης:   

 

CO22 
Αριθμός έργων που αφορούν τη δημόσια 
διοίκηση ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
Εκτίμηση για 25  έργα 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 25.000.000€  

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 02-11.i-2.4-01 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 25.000.000,00 3.835.074,62 4.438.713,20 15.075.974,94 681.790,78 968.446,46 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 25.000.000,00 3.835.074,62 4.438.713,20 15.075.974,94 681.790,78 968.446,46 

        Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 19.504.928,71 3.068.059,69 3.550.970,54 12.060.779,86 340.895,39 484.223,23 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 5.495.071,29 767.014,93 887.742,66 3.015.195,08 340.895,39 484.223,23 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

 
     

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

      

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

 
     

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε)   
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και  τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
(ΝΠΔΔ) και Φορείς εν γένει που λειτουργούν για την υπηρέτηση του δημοσίου 
συμφέροντος  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   Εκπληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Δεν υφίσταται 

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

Δεν υφίσταται 
εκκρεμότητα 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  Δεν απαιτείται  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  Ιούνιος 2017 

‘Εκδοση Πρόσκλησης  17/7/2017 

 

 

5.3 Δράση 02-11i-2.4-03: Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την 
ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού 
δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  
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 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 όχι 

Ενδιάμεσοι φορείς  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες 11 (εκπληρώθηκε Οκτώβριος 2016) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ 

 όχι 

 

Περιγραφή δράσης: 

Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση  της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να 
διευκολύνει την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της 
παραγωγής τεχνολογικών ιδεών και λύσεων που προωθούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και την τεχνολογική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης .  

Το αντικείμενο της δράσης αφορά σε διασύνδεση  φορέων του Δημόσιου τομέα με νέους 
επιστήμονες με έμφαση στη δικτύωση, μεταφορά τεχνογνωσίας, αξιοποίηση ανοικτών 
δεδομένων και εντοπισμό σχετικών προβλημάτων και τεχνολογικών λύσεων  που 
προωθούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την τεχνολογική αναβάθμιση της δημόσιας 
διοίκησης.   

Το αντικείμενο της Πράξης μπορεί να κωδικοποιηθεί σε δύο άξονες: 
• Διασύνδεση και δικτύωση  
• Εντοπισμός αναγκών και ωρίμανση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων 

Μέσω της προτεινόμενης δράσης  θα: 
• Υποστηριχθεί η διαρκής διασύνδεση, μεταφορά πληροφορίας και εμβάθυνση των 

συνεργειών του επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ, με τους φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης, 

• Προωθηθεί η χρήση ανοικτών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης για την 
αξιοποίησή τους στη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ, 
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• Υποστηριχθεί η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και λύσεων για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, 

• Εντοπιστούν ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης, φορέων και οργανισμών του 
ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ΟΤΑ, πάσης φύσεως ΝΠΔΔ, σε θέματα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, ώστε να διερευνηθούν οι σχετικές τεχνολογικές λύσεις, 

• Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες δικτύωσης και διασύνδεσης (πχ: μεταξύ σχετικών 
στελεχών Τομέων του δημοσίου και επιστημόνων στον τομέα ΤΠΕ κ.ο.κ.), καθώς και 
υπηρεσίες σχετικές με διανοητικό κεφάλαιο, 

Θα αξιοποιηθούν εργαλεία (υποδομές G-cloud) και διαθέσιμες δοκιμαστικές βάσεις 
δεδομένων και  τα ανοικτά δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

Η δράση αναμένεται να έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις, όπως: 

- Βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης 

- Εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης λειτουργικών δαπανών 

- Ενίσχυση της διαφάνειας 

- Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα διάφορα επίπεδα λειτουργίας του κράτους 
(δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, ΟΤΑ κοκ). 

- Εναρμόνιση με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές 

Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης:   

CO22 Αριθμός έργων που αφορούν τη δημόσια διοίκηση ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο: (τιμή – στόχος: 1) -  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε  5.000.000€  

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 02-11.i-2.4-01 Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 5.000.000,00   5.000.000,00   

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.000.000,00   5.000.000,00   

        Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 

3.900.985,74   3.900.985,74   

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 

1.099.014,26   1.099.014,26   

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
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εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
      

εκ της οποίας για μεγάλα έργα       

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 
      

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 
      

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι  

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 

 

 Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Έκδοση Πρόσκλησης: Αύγουστος 2018 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας εκπληρώθηκε 
(Οκτώβριος 2016) 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   Δεν υφίσταται 

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

Έχουν  
ολοκληρωθεί 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   Δεν απαιτείται  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης   Αύγουστος 2018 
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6. Πίνακες 4 και 5 για τον Άξονα Προτεραιότητας 02/02Σ  
Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού Άξονα Προτεραιότητας 02/02Σ (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 

παρέμβα 
σης 

ΔΔ 

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

02 
&  

02Σ 
849.880.080,00 8 674.347.268,00 8iii 102.538.184,00 2.1 102.538.184,00 

02-8iii-2.1-01 

27.612.537,30 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

104 

27.612.537,30 

31.958.735,04 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 31.958.735,04 

108.547.019,57 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 108.547.019,57 

4.908.893,62 Νότιο Αιγαίο 4.908.893,62 

6.972.814,47 Στερεά Ελλάδα 6.972.814,47 
ΣΥΝΟΛΟ 180.000.000,00     180.000.000,00 

02-8iii-2.1-02 

18.408.358,20 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

104 

18.408.358,20 

21.305.823,36 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 21.305.823,36 

72.364.679,72 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

72.364.679,72 

3.272.595,73 Νότιο Αιγαίο 3.272.595,73 

4.648.542,99 Στερεά Ελλάδα 4.648.542,99 

ΣΥΝΟΛΟ 120.000.000,00     120.000.000,00 

02-8iii-2.1-03 
37.500.000,00 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 104 

37.500.000,00 

34.000.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 34.000.000,00 
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115.000.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

115.000.000,00 

5.500.000,00 Νότιο Αιγαίο 5.500.000,00 

8.000.000,00 Στερεά Ελλάδα 8.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 200.000.000,00     200.000.000,00 

8v 571.809.084,00 2.2 571.809.084,00 

02-8v-2.2-01 

19.942.388,05 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

106 

19.942.388,05 

23.081.308,64 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 23.081.308,64 

78.395.069,70 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

78.395.069,70 

3.545.312,04 Νότιο Αιγαίο 3.545.312,04 

5.035.921,57 Στερεά Ελλάδα 5.035.921,57 

ΣΥΝΟΛΟ 130.000.000,00     130.000.000,00 

02-8v-2.2-02 

1.534.029,85 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

106 

1.534.029,85 

1.775.485,28 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 1.775.485,28 

6.030.389,98 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

6.030.389,98 

272.716,31 Νότιο Αιγαίο 272.716,31 

387.378,58 Στερεά Ελλάδα 387.378,58 

ΣΥΝΟΛΟ 10.000.000,00     10.000.000,00 

02-8v-2.2-03 

30.000.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

106 

30.000.000,00 

24.856.793,92 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 24.856.793,92 

75.901.877,58 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

75.901.877,58 
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3.818.028,36 Νότιο Αιγαίο 3.818.028,36 

5.423.300,15 Στερεά Ελλάδα 5.423.300,15 

ΣΥΝΟΛΟ 140.000.000,00     140.000.000,00 

02-8v-2.2-04 

345.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

106 

345.000,00 

284.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 284.000,00 

866.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

866.000,00 

43.000,00 Νότιο Αιγαίο 43.000,00 

62.000,00 Στερεά Ελλάδα 62.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.600.000,00     1.600.000,00 

02-8v-2.2-05 

30.000.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

106 

30.000.000,00 

14.565.217,39 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 14.565.217,39 

50.000.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

50.000.000,00 

2.173.913,04 Νότιο Αιγαίο 2.173.913,04 

3.260.869,57 Στερεά Ελλάδα 3.260.869,57 

ΣΥΝΟΛΟ 100.000.000,00     100.000.000,00 

02-8v-2.2-06 

1.950.000,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

106 

1.950.000,00 

1.040.000,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 1.040.000,00 

3.250.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

3.250.000,00 

130.000,00 Νότιο Αιγαίο 130.000,00 

130.000,00 Στερεά Ελλάδα 130.000,00 
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ΣΥΝΟΛΟ 6.500.000,00     6.500.000,00 

02-8v-2.2-07 

1.477.270,75 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

106 

1.477.270,75 

1.709.792,32 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 1.709.792,32 

5.807.265,55 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

5.807.265,55 

262.625,81 Νότιο Αιγαίο 262.625,81 

373.045,57 Στερεά Ελλάδα 373.045,57 

ΣΥΝΟΛΟ 9.630.000,00     9.630.000,00 

          

02-8v-2.2-08 

957.234,63 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

106 

957.234,63 

          1.107.902,81 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 1.107.902,81 

          3.762.963,35 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

3.762.963,35 

          170.174,98 Νότιο Αιγαίο 170.174,98 

          241.724,24 Στερεά Ελλάδα 241.724,24 

          ΣΥΝΟΛΟ 6.240.000,00     6.240.000,00 

          

02-8v-2.2-09 

3.681.600,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

106 

3.681.600,00 

          4.262.400,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 4.262.400,00 

          14.472.000,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

14.472.000,00 

          655.200,00 Νότιο Αιγαίο 655.200,00 

          928.800,00 Στερεά Ελλάδα 928.800,00 

          ΣΥΝΟΛΟ 24.000.000,00     24.000.000,00 
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10 110.536.165,00 10iv 110.536.165,00 2.3 110.536.165,00 

02-10iv-2.3-
01 

25.287.363,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

118 

25.287.363,00 

18.832.663,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 18.832.663,00 

49.542.478,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

49.542.478,00 

  Νότιο Αιγαίο   

3.837.496,00 Στερεά Ελλάδα 3.837.496,00 

ΣΥΝΟΛΟ 97.500.000,00     97.500.000,00 

02-10iv-2.3-
02 

4.241.154,00 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

118 

4.241.154,00 

4.353.273,00 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 4.353.273,00 

16.112.312,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

16.112.312,00 

561.756,00 Νότιο Αιγαίο 561.756,00 

1.731.505,00 Στερεά Ελλάδα 1.731.505,00 

ΣΥΝΟΛΟ 27.000.000,00     27.000.000,00 

02-10iv-2.3-
03 

4.548.398,50 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

118 

4.548.398,50 

5.264.313,90 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 5.264.313,90 

17.880.106,30 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

17.880.106,30 

808.603,90 Νότιο Αιγαίο 808.603,90 

1.148.577,50 Στερεά Ελλάδα 1.148.577,50 

ΣΥΝΟΛΟ 29.650.000,10     29.650.000,10 

11 64.996.647,00 11i 64.996.647,00 2.4 64.996.647,00 02-11i-2.4-01 
3.835.074,62 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

119 
3.835.074,62 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
418 

 

4.438.713,20 
Περιφέρειες σε 

μετάβαση 4.438.713,20 

15.075.974,94 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 15.075.974,94 

681.790,78 Νότιο Αιγαίο 681.790,78 

968.446,46 Στερεά Ελλάδα 968.446,46 
ΣΥΝΟΛΟ 25.000.000,00     25.000.000,00 

02-11i-2.4-02 

3.835.074,62 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

119 

3.835.074,62 

4.438.713,20 
Περιφέρειες σε 

μετάβαση 4.438.713,20 

15.075.974,94 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 15.075.974,94 

681.790,78 Νότιο Αιγαίο 681.790,78 

968.446,46 Στερεά Ελλάδα 968.446,46 
ΣΥΝΟΛΟ 25.000.000,00     25.000.000,00 

02-11i-2.4-03 

  

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

119 

  

  
Περιφέρειες σε 

μετάβαση   

5.000.000,00 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 5.000.000,00 

  Νότιο Αιγαίο   

  Στερεά Ελλάδα   
ΣΥΝΟΛΟ 5.000.000,00     5.000.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 849.880.080,00   1.137.120.000,10     1.137.120.000,
10 
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Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων Άξονα Προτεραιότητας 02/02Σ 

Κωδικός Δράσης Τίτλος Δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1   2 5 6 7 8 9 

02-8ιιι-2.1-01  Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 180.000.000,00 - - - 

02-8ιιι-2.1-02 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 120.000.000,00 - - - 

02-8ιιι-2.1-02 Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 200.000.000,00 - - - 

02-8v-2.2-01 Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
των εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα 

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 130.000.000,00 130.000.000,00 - - 

02-8v-2.2-02 

Παρεμβάσεις για τη συστηματική πρόγνωση και 
παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού 

περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων 
ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων 

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 10.000.000,00 10.000.000,00 - - 

02-8v-2.2-03 Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων 
υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας 

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 140.000.000,00 140.000.000,00 - - 
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Κωδικός Δράσης Τίτλος Δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1   2 5 6 7 8 9 

02-8v-2.2-04 
Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση 

(mentoring) επαγγελματικών ομάδων υψηλής 
εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας 

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 1.600.000,00 1.600.000,00 - - 

02-8v-2.2-05 
Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την 

προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού 
περιβάλλοντος 

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 

02-8v-2.2-06 Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού 
Μητρώου Φορτοεκφορτωτών 

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 6.500.000,00 6.500.000,00 - - 

02-8v-2.2-07 

Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις 
απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της 

βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστικής 
αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων  

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 9.630.000,00 9.630.000,00 - - 

02-8v-2.2-08 
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του 

Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης  Γενιάς 

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 6.240.000,00 6.240.000,00 - - 

02-8v-2.2-09 Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων  
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 24.000.000,00 24.000.000,00 - - 
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Κωδικός Δράσης Τίτλος Δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1   2 5 6 7 8 9 

02-10iv-2.3-01 Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 97.500.000,00 - - - 

02-10iv-2.3-02 

Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την 

εκπλήρωση του Α’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού 
ταξιδιού τους 

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 27.000.000,00 - - - 

02-10iv-2.3-03 
Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για 

την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
δικηγόρου 

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 29.650.000,10 

  

- 

  
    
    
    
    

02-11i-2.4-01 

Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης 
για την υποστήριξη του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων 

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 25.000.000,00 - - - 

02-11i-2.4-02 

Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια 
Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να 
υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την  

αξιοποίηση ΤΠΕ 

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 25.000.000,00 - - - 

02-11i-2.4-03 
Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την ανάπτυξη 
συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού 

δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ  

Mη Κρατική 
ενίσχυση 

Επιχορήγηση 
(grant) 5.000.000,00 - - - 
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Κωδικός Δράσης Τίτλος Δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1   2 5 6 7 8 9 

ΣΥΝΟΛΟ   1.137.120.000,10 427.970.000,00 0,00 0,00 
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Άξονας Προτεραιότητας 03/03Σ: Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 
επιχειρηματικότητας 

 

ΑΠ03 

 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 01, 02, 04, 06, 07 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.01.2,  Τ.02.2,  T.04.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 1.279.634.575 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80,00 % 

 

ΑΠ 03Σ (Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα) 

 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 01, 02, 04, 06, 07 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.01.2,  Τ.02.2,  T.04.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 81.278.904 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50,00 % 

 

 

1. Αποθεματικό Επίδοσης Αξόνων Προτεραιότητας 03 και 03Σ 
Στο πλαίσιο επίδοσης για τους Άξονες Προτεραιότητας 03 και 03Σ του εγκεκριμένου ΕΠ 
έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι, όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 
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Πίνακας 1α: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 03 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 

Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης 
κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO10 Υποδομές ΤΠΕ: Πρόσθετα 
νοικοκυριά με πρόσβαση σε 
ευρυζωνικά δίκτυα με 
ταχύτητες τουλάχιστον 30 
Mbps 

Νοικοκυριά   0 

Μετάβαση CO10 Υποδομές ΤΠΕ: Πρόσθετα 

νοικοκυριά με πρόσβαση σε 

ευρυζωνικά δίκτυα με 
ταχύτητες 

τουλάχιστον 30 Mbps 

Νοικοκυριά   0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

CO10 Υποδομές ΤΠΕ: Πρόσθετα 

νοικοκυριά με πρόσβαση σε 

ευρυζωνικά δίκτυα με 
ταχύτητες 

τουλάχιστον 30 Mbps 

Νοικοκυριά   0 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

K381 Ποσοστό Συμβασιοποίησης 
(για τον CO10) 

Ποσοστό   100 

Μετάβαση K381 Ποσοστό Συμβασιοποίησης 
(για τον CO10) 

Ποσοστό   100 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

K381 Ποσοστό Συμβασιοποίησης 
(για τον CO10) 

Ποσοστό   100 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO31 Ενεργειακή απόδοση: 
Αριθμός νοικοκυριών που 
κατατάσσονται σε καλύτερη 
κατηγορία ενεργειακής 
κατανάλωσης 

Νοικοκυριά   0 

Μετάβαση CO31 Ενεργειακή απόδοση: 
Αριθμός νοικοκυριών που 
κατατάσσονται σε καλύτερη 
κατηγορία ενεργειακής 
κατανάλωσης 

Νοικοκυριά   0 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO31 Ενεργειακή απόδοση: 
Αριθμός νοικοκυριών που 
κατατάσσονται σε καλύτερη 
κατηγορία ενεργειακής 
κατανάλωσης 

Νοικοκυριά   0 
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Κατηγορία 
περιφέρειας 

 

Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης 
κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

K381a Ποσοστό Συμβασιοποίησης 
(για τον CO31) 

Ποσοστό   30 

Μετάβαση K381a Ποσοστό Συμβασιοποίησης 
(για τον CO31) 

Ποσοστό   30 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

K381a Ποσοστό Συμβασιοποίησης 
(για τον CO31) 

Ποσοστό   30 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Τ4236 Μήκος υποβρυχίων 
καλωδίων 

km   49,9 

Μετάβαση Τ4236 Μήκος υποβρυχίων 
καλωδίων 

km   9,8 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Τ4236 Μήκος υποβρυχίων 
καλωδίων 

km   5,7 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

ευρώ   194.461.217,00 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

ευρώ   37.897.732,00 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

ευρώ   56.866.569,00 
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Πίνακας 1β: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 03Σ 

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 CO10 Υποδομές ΤΠΕ: Πρόσθετα 

νοικοκυριά με πρόσβαση σε 

ευρυζωνικά δίκτυα με 
ταχύτητες 

τουλάχιστον 30 Mbps 

Νοικοκυριά   0 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO10 Υποδομές ΤΠΕ: Πρόσθετα 

νοικοκυριά με πρόσβαση σε 

ευρυζωνικά δίκτυα με 
ταχύτητες 

τουλάχιστον 30 Mbps 

Νοικοκυριά   0 

Μετάβαση K381 Ποσοστό Συμβασιοποίησης 
(για τον CO10) 

Ποσοστό   100 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

K381 Ποσοστό Συμβασιοποίησης 
(για τον CO10) 

Ποσοστό   100 

Μετάβαση CO31 Ενεργειακή απόδοση: 
Αριθμός 

νοικοκυριών που 
κατατάσσονται 

σε καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης 

Νοικοκυριά   0 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

CO31 Ενεργειακή απόδοση: 
Αριθμός 

νοικοκυριών που 
κατατάσσονται 

σε καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης 

Νοικοκυριά   0 

Μετάβαση K381a Ποσοστό Συμβασιοποίησης 
(για τον CO31) 

Ποσοστό   30 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

K381a Ποσοστό Συμβασιοποίησης 
(για τον CO31) 

Ποσοστό   30 

Μετάβαση Τ4236 Μήκος υποβρυχίων 
καλωδίων 

km   14,5 
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Κατηγορία 
περιφέρειας 

 

Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης 
κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Τ4236 Μήκος υποβρυχίων 
καλωδίων 

km   8,9 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

ευρώ   8.268.594,00 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

F100 Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

ευρώ   10.109.611,00 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του Αποθεματικού Επίδοσης, είναι, 
μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

 

o 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. 

 

o Κατάρτιση προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα 
μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών. 

 

o Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής 
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών 
ενεργειών, κλπ. 
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2. Θεματικός στόχος 01 – Επενδυτική Προτεραιότητα 1a 
 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτομίας 

Επενδυτική προτεραιότητα 1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και 
ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας 
και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως 
των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.01.2 

Ειδικοί στόχοι 3.1 - Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας για τη βελτίωση της καινοτομικής ικανότητας 
της χώρας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας  

Δείκτες αποτελέσματος T4224: Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση ελλήνων 
ερευνητών (Δείκτης απήχησης) 

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 

Τιμή βάσης (2010) :   4,79 

Τιμή-στόχος (2023):   5,29 

 

Μετάβαση 

Τιμή βάσης (2010) :   5,75 

Τιμή-στόχος (2023):   6,35 

 

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 

Τιμή βάσης (2010) :   5,13 

Τιμή-στόχος (2023):   5,67 

 

Πηγή στοιχείων: ΓΓΕΤ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Συχνότητα υποβολής εκθέσεων:  Διετής 
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2.1 Δράση 03-1a-3.1-01: Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας 
 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο (Μη Κρατική Ενίσχυση) 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στόχος: Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και η προώθηση της 
αριστείας μέσω της υποστήριξης ερευνητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας που 
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συμβάλλουν στην διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην  Ελλάδα, 
μέσω της ανοιχτής πρόσβασης των χρηστών σε αυτές, καθώς και της δικτύωσης και της 
συνεργασίας τους με αντίστοιχες υποδομές στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.   

Περιγραφή:  

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ως αρμόδιος φορέας της Πολιτείας 
για θέματα πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), εξέδωσε 
τον Δεκέμβριο του 2014 τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών. Η διαδικασία 
κατάρτισης του Οδικού Χάρτη ανέδειξε 26 ερευνητικές υποδομές οι οποίες αποτελούν 
επωφελείς για τη χώρα μακροπρόθεσμες επενδύσεις, χαρακτηρίζονται από επιστημονική 
και τεχνολογική αριστεία και συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 
χώρας. 

H χρηματοδότηση των υποδομών του Οδικού Χάρτη μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-20 απαιτεί 
την πλήρη ευθυγράμμισή τους με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την 
Έξυπνη  Εξειδίκευση (RIS3), όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 82193/ΕΥΣΣΑ 1810/4-8-
2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού  Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & 
Τουρισμού και του αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας. 
 

 H διαμόρφωση ενός Πολυετούς Σχεδίου Χρηματοδότησης  των ερευνητικών υποδομών 
αποτελεί προαπαιτούμενη συνθήκη (ex-ante conditionality) για την ενεργοποίηση του 
συνόλου των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-20 για δράσεις ΕΤΑΚ. Οι κανόνες της Ε.Ε. απαιτούν από 
κάθε χώρα να έχει αναγνωρίσει τις προτεραιότητες για χρηματοδότηση των Ερευνητικών 
Υποδομών στους τομείς όπου υπάρχει δυναμική ανάπτυξης στην επιστήμη και την 
καινοτομία, αλλά και τις κοινωνικο - οικονομικές επιπτώσεις τους. Για το σκοπό αυτό, η 
ΓΓΕΤ προχώρησε με τη βοήθεια μιας Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου απαρτιζόμενης από 
διεθνούς κύρους εμπειρογνώμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, στην προτεραιοποίηση 
των 26 υποδομών του Οδικού Χάρτη, με στόχο την ανάδειξη όσων από αυτές 
εναρμονίζονται πλήρως με τις στρατηγικές προτεραιότητες της RIS3.  
 

 Μέσω της διαδικασίας αυτής επελέγησαν 20 ερευνητικές υποδομές (Απόφαση με Α.Π. 
84485/25.05.16 του αν. Υπουργού Έρευνας), οι συντονιστές των οποίων καλούνται να 
συμμετάσχουν στην παρούσα δράση και να υποβάλουν προτάσεις για την  
προπαρασκευαστική φάση ανάπτυξης, πρώιμα στάδια ή πιλοτική  λειτουργία της υποδομής 
η οποία θα περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικού έργου, βασικής ή εφαρμοσμένης 
έρευνας, πιθανή αναβάθμιση του εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται, καθώς και 
δραστηριότητες δικτύωσης και ενίσχυσης της πρόσβασης και ικανότητας διακυβέρνησης 
της υποδομής.   

 

Μέσω της δράσης ενισχύονται: 

 Ενέργειες Δικτύωσης (Networking Activities)  

 Ενέργειες Παροχής Υπηρεσιών (Service Activities)   

 Εκτέλεση ερευνητικού έργου (Research Activities) 
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Δείκτες εκροής 

 Τ4225: Αριθμός ερευνητικών υποδομών που ενισχύονται 

 CO25: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων 

 CO24: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν 
ενίσχυση (πρόσθετος δείκτης Επενδυτικής Προτεραιότητας)  

 05801: Αριθμός επιστημονικών δημoσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση 
(peer reviewed) ή σε διεθνή συνέδρια με αξιολόγηση (peer reviewed) (πρόσθετος δείκτης) 
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ΠΊΝΑΚΑΣ 7: Δείκτες Εκροής 

Κωδικ
ός 
δείκτη 

Δείκτης 
εκροών 

Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναί
κες 

Σύνολο 

Τ4225 Αριθμός 
ερευνητικών 
υποδομών 
που 
ενισχύονται 

 Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    8   ΝΑΙ 

Τ4225 Αριθμός 
ερευνητικών 
υποδομών 
που 
ενισχύονται 

 Αναπτυγμένες     17   ΝΑΙ 

Τ4225 Αριθμός 
ερευνητικών 
υποδομών 
που 
ενισχύονται 

 Σε μετάβαση     8   ΝΑΙ 

Τ4225 Αριθμός 
ερευνητικών 
υποδομών 
που 
ενισχύονται 

 Σε μετάβαση  
(Στερεά 
Ελλάδα) 

    1   ΝΑΙ 

06002 Αριθμός 
ερευνητικών 
υποδομών 
που 
ενισχύονται 

 Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    1   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός 
ερευνητών 
που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών 
υποδομών 

ΙΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    38   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός 
ερευνητών 
που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών 
υποδομών 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες     81   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός 
ερευνητών 
που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών 

ΙΠΑ Σε μετάβαση     32   ΝΑΙ 
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υποδομών 

CO25 Αριθμός 
ερευνητών 
που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών 
υποδομών 

ΙΠΑ Σε μετάβαση  
(Στερεά 
Ελλάδα) 

    3   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός 
ερευνητών 
που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών 
υποδομών 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    3   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    32   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες     68   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Σε μετάβαση     32   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Σε μετάβαση  
(Στερεά 
Ελλάδα) 

    3   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    3   ΝΑΙ 

05801
  

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις 
σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή 
σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση 
(peer 
reviewed)
  

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    40   ΝΑΙ 

05801
  

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις 
σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή 
σε διεθνή 

Αριθμός Αναπτυγμένες     85   ΝΑΙ 
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συνέδρια με 
αξιολόγηση 
(peer 
reviewed)
  

05801
  

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις 
σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή 
σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση 
(peer 
reviewed)
  

Αριθμός Σε μετάβαση     40   ΝΑΙ 

05801
  

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις 
σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή 
σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση 
(peer 
reviewed)
  

Αριθμός Σε μετάβαση  
(Στερεά 
Ελλάδα) 

    5   ΝΑΙ 

05801
  

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις 
σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή 
σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση 
(peer 
reviewed)
  

Αριθμός Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    5   ΝΑΙ 

 

 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 73.000.000,00 € (δημόσια δαπάνη). 
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

 

03-1a-3.1-
01 

Σύνολο Χώρας Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό 
Κόστος (α) 

73.000.000,00 
 

17.000.000,00 
 

12.000.000,00 
 

39.640.370,00 
 

2.400.000,00 
 

1.959.630,00 
 

Δημόσια 
Δαπάνη 
(β) 

73.000.000,00 
 

17.000.000,00 
 

12.000.000,00 
 

39.640.370,00 
 

2.400.000,00 
 

1.959.630,00 
 

           
Ενωσιακή 
Συνδρομή 
(γ) 

57.092.110,71 
 

13.599.999,88 
 

9.599.999,92 
 

31.712.295,91 1.200.000,00 
 

979.815,00 
 

           
Εθνική 
Συμμετοχή 
(δ) 

15.907.889,29 
 

3.400.000,12 
 

2.400.000,08 
 

7.928.074,09 
 

1.200.000,00 
 

979.815,00 
 

εκ της οποίας 
για τα 
εμπροσθοβ
αρή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας 
για 
τμηματοποι
ημένα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας 
για μεγάλα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας 
για Μέσα 
Χρηματοοικ
ονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας 
για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 
(ε) * 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Υπό οριστικοποίηση 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Μερική άρση 
αυτοδέσμευσης 
 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   - 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η σχετική 
απαίτηση  

(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
4386/ΦΕΚ Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Επιτροπή παρακολούθησης 
(6η Γραπτή διαδικασία - 
(ΑΠ3900/904Α1/21/07/201
6) 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  29/7/2016 
 

 

2.2 Δράση 03-1a-3.1-02: ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο (Μη Κρατική Ενίσχυση) 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 
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Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

 

 

Περιγραφή δράσης 

Eνίσχυση των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας του ερευνητικού ιστού με την ενίσχυση των 
στρατηγικών επιλογών των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων μέσω της υλοποίησης 
έργων υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
έξυπνη εξειδίκευση.  

Πρόκειται για ερευνητικά έργα με συγκεκριμένα παραδοτέα κατά προτεραιότητα στους 8 
τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης Η Δράση θα έχει διάρκεια 3 έτη. 

 

 

Δείκτες εκροής 

 
 CO25: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων 
 CO24: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν 
ενίσχυση (νέος δείκτης) 
 05801 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε διεθνή 

συνέδρια με αξιολόγηση (peer reviewed)  
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧ
Ι) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO25 Έρευνα, καινοτομία: 
Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

     

114 

  NAI 

CO25 Έρευνα, καινοτομία: 
Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

Σε Μετάβαση      

201 

  NAI 

CO25 Έρευνα, καινοτομία: 
Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

     

72 

  NAI 

CO25 Έρευνα, καινοτομία: 
Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

Σε Μετάβαση 
(Στερεά Ελλάδα 

     

0 

  NAI 

CO25 Έρευνα, καινοτομία: 
Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών κέντρων 

Ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης 

Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο 

    6   NAI 

CO24 Αριθμός νέων ερευνητών σε 
οντότητες που ενισχύονται 

ΙΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    97   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων ερευνητών σε 
οντότητες που ενισχύονται 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες     168   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων ερευνητών σε 
οντότητες που ενισχύονται 

ΙΠΑ Σε μετάβαση     60   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων ερευνητών σε 
οντότητες που ενισχύονται 

ΙΠΑ Σε μετάβαση  
(Στερεά Ελλάδα) 

    0   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων ερευνητών σε 
οντότητες που ενισχύονται 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    5   ΝΑΙ 

05801
  

Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση 
(peer reviewed)  

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    40   ΝΑΙ 

05801
  

Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση 

Αριθμός Αναπτυγμένες     70   ΝΑΙ 
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(peer reviewed)  

05801
  

Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση 
(peer reviewed)  

Αριθμός Σε μετάβαση     25   ΝΑΙ 

05801
  

Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση 
(peer reviewed)  

Αριθμός Σε μετάβαση  
(Στερεά Ελλάδα) 

    0   ΝΑΙ 

05801
  

Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με αξιολόγηση 
(peer reviewed)  

Αριθμός Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    2   ΝΑΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 31.860.000,00 € (δημόσια 
δαπάνη). 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

03-1a-3.1-02 Σύνολο Χώρας Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος 
(α) 

31.860.000,00 
 

16.180.000,00 
 

5.760.000,00 
 

9.420.000,00 
 

500.000,00 
 

0,00 
 

Δημόσια 
Δαπάνη (β) 

31.860.000,00 
 

16.180.000,00 
 

5.760.000,00 
 

9.420.000,00 
 

500.000,00 
 

0,00 
 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

25.337.999,82 
 

12.943.999,88 
 

4.607.999,96 
 

7.535.999,98 
 

250.000,00 
 

0,00 
 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

6.522.000,18 
 

3.236.000,12 
 1.152.000,04 1.884.000,02 250.000,00 

 
0,00 

 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) * 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Υπό οριστικοποίηση 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   Μερική άρση 
αυτοδέσμευσης 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   - 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η σχετική 
απαίτηση  

(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
4386/ΦΕΚ 

Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Επιτροπή 
παρακολούθησης (6η 
Γραπτή διαδικασία - 

(ΑΠ3900/904Α1/21/07/2
016) 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  29/7/2016 

2.3 Δράση 03-1a-3.1-03: Χρηματοδότηση ERC Grant Schemes   

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
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 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν έχει καθοριστεί προς το παρόν 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Στόχος: Η επιβράβευση των προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα που διακρίθηκαν για την 
ποιότητά τους στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκής κλίμακας μηχανισμού ανταγωνιστικής 
χρηματοδότησης. 

Αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 6η, 7η και 8η 
προκήρυξη των ERC grant Schemes  αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν τελικώς στο πλαίσιο 
αυτών λόγω περιορισμών στο διαθέσιμο προϋπολογισμό. 

Τα ERC Grant Schemes προκηρύσσονται από το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European 
Research Council – ERC), το οποίο αποτελεί  το κύριο όργανο εφαρμογής των 
προγραμμάτων ενίσχυσης της έρευνας υψηλού επιπέδου στην Ευρώπη (πρόγραμμα FP7-
Ideas 2007-2013, πρόγραμμα Horizon 2020) καθιερώνοντας έναν ευρωπαϊκής κλίμακας 
μηχανισμό ανταγωνιστικής χρηματοδότησης της έρευνας αιχμής που αναλαμβάνονται κατ’ 
έμπνευση και πρωτοβουλία ερευνητών και διεξάγονται από μεμονωμένες εθνικές ή 
διεθνικές ομάδες, ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε οποιοδήποτε 
επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο 

Το ERC παρέχει τριών ειδών υποτροφίες (Grants) για όλα τα ερευνητικά πεδία: 

• Οι Υποτροφίες Εκκίνησης για ανεξάρτητο Ερευνητή (ERC Starting Grants - StG) με στόχο τη 
στήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης εξεχόντων ερευνητών που βρίσκονται στο στάδιο 
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διαμόρφωσης της πρώτης τους ερευνητικής ομάδας ή του πρώτου ερευνητικού τους 
προγράμματος (ερευνητές 2-7 έτη ερευνητικής εμπειρίας από την απόκτηση του 
Διδακτορικού). 

• Οι Υποτροφίες Εδραίωσης  για ανεξάρτητο Ερευνητή (ERC Consolidator Grants - CoG) με 
στόχο τη στήριξη εξεχόντων ερευνητών που βρίσκονται στο στάδιο εδραίωσης της 
ερευνητικής τους ομάδας ή προγράμματος (ερευνητές 7-12 έτη ερευνητικής εμπειρίας από 
την απόκτηση του Διδακτορικού). 

• Οι Υποτροφίες Έμπειρου Ερευνητή (ERC Advanced Grants - AdG) με στόχο τη στήριξη έργων 
έρευνας αιχμής από πρωτοπόρους αναγνωρισμένους ερευνητές. 

 6η προκήρυξη ERC  (Πρόγραμμα «ΙΔΕΕΣ»-  FP7 2007-2013): Grant Schemes StG2013, 
CoG2013, AdV2013  

 7η προκήρυξη ERC (Horizon 2020): Grant Schemes StG2014, CoG2014, AdV2014 

 8η προκήρυξη ERC (Horizon 2020): Grant Schemes  StG2015, CoG2015, AdV2015  

 

 

Δείκτες εκροής 

 CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν 
ενίσχυση (προτεινόμενος δείκτης που δεν περιλαμβάνεται στην ΕΠ1α ) 

 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧ
Ι) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Νέος 
δείκτης 
CO24 

Έρευνα, καινοτομία: 
Αριθμός νέων ερευνητών 
σε φορείς που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

Αριθμός           NAI 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 10.000.000,00 € (δημόσια 
δαπάνη). 
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

03-1a-3.1-03 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 10.000.000,00 1.849.474,16 1.230.361,86 6.322.926,13 328.795,33 268.442,52 

Δημόσια Δαπάνη (β) 10.000.000,00 1.849.474,16 1.230.361,86 6.322.926,13 328.795,33 268.442,52 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 7.820.828,61 1.479.579,31 984.289,48 5.058.340,89 164.397,67 134.221,26 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 2.179.171,39 369.894,84 246.072,38 1.264.585,24 164.397,67 134.221,26 

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ερευνητές των οποίων: 

 Η πρόταση να είχε λάβει θετική αξιολόγηση στο 2ο στάδιο της αξιολόγησης των ERC 
Grant Schemes (Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants) και να είχε 
προταθεί προς χρηματοδότηση, αλλά να μην χρηματοδοτήθηκε από το αντίστοιχο ERC 
Grant λόγω περιορισμών στο διαθέσιμο προϋπολογισμό 

 H πρόταση να έχει υποβληθεί από Έλληνα Κύριο Ερευνητή (ΚΕ) με ελληνικό φορέα 
υποδοχής στο πλαίσιο προκηρύξεων των ERC Grant Schemes  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΥΠΟ 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Μερική άρση 
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Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   Δ΄ Τρίμηνο 2016 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Δ΄ Τρίμηνο 2016 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Δ΄ Τρίμηνο 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ Τρίμηνο 2016  

 

2015: Έκδοση πρόσκλησης: «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 6η 
προκήρυξη των ERC grant Schemes» 

 

2/2016: Έκδοση πρόσκλησης: «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 7η 
προκήρυξη των ERC grant Schemes» 

 

11/2016: Έκδοση πρόσκλησης: «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 8η 
προκήρυξη των ERC grant Schemes» 

 

 

2.4 Δράση 03-1a-3.1-04: Competence Centers - Κέντρα Ικανοτήτων σε τομείς 
προτεραιότητας της RIS3 (Μεταφέρεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β)   

 

2.5  Δράση 03-1a-3.1-05: Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας –  
Β’ Κύκλος 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο (Μη Κρατική Ενίσχυση) 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 
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 Άλλο   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η παρούσα Δράση προωθεί την εδραίωση και αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών εθνικής 
σημασίας, που χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα εξοπλισμού και τεχνογνωσίας για την 
προώθηση επιστημονικών περιοχών στρατηγικής σημασίας στην ανάπτυξη της Κοινωνίας 
της Γνώσης και τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας προς υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας δραστηριότητες. 

 

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας στο πλαίσιο 
των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και η προώθηση της αριστείας 
μέσω της υποστήριξης ερευνητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας που συμβάλλουν στην 
διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας την  
ανοιχτή πρόσβαση των χρηστών σε αυτές, καθώς και τη δικτύωση και της συνεργασία τους 
με αντίστοιχες υποδομές στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 

 

 Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ως αρμόδιος φορέας της Πολιτείας 
για θέματα πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), εξέδωσε 
τον Δεκέμβριο του 2014 τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών. Η διαδικασία 
κατάρτισης του Οδικού Χάρτη ανέδειξε 26 ερευνητικές υποδομές οι οποίες αποτελούν 
επωφελείς για τη χώρα μακροπρόθεσμες επενδύσεις, χαρακτηρίζονται από επιστημονική 
και τεχνολογική αριστεία και συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 
χώρας. 

 

H χρηματοδότηση των υποδομών του Οδικού Χάρτη (ΟΧ) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-
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20 απαιτεί την πλήρη ευθυγράμμισή τους με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής 
ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3). 

 

H διαμόρφωση ενός Πολυετούς Σχεδίου Χρηματοδότησης των Ερευνητικών Υποδομών (ΕΥ) 
αποτελεί προαπαιτούμενη συνθήκη (ex-ante conditionality) για την ενεργοποίηση του 
συνόλου των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-20 για δράσεις ΕΤΑΚ. Οι κανόνες της Ε.Ε. απαιτούν από 
κάθε χώρα να έχει αναγνωρίσει τις προτεραιότητες για χρηματοδότηση των ΕΥ  στους 
τομείς όπου υπάρχει δυναμική ανάπτυξης στην επιστήμη και την καινοτομία, αλλά και τις 
κοινωνικο - οικονομικές επιπτώσεις τους. Για το σκοπό αυτό, η ΓΓΕΤ προχώρησε με τη 
βοήθεια μιας Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου απαρτιζόμενης από διεθνούς κύρους 
εμπειρογνώμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, στην προτεραιοποίηση των 26 ΕΥ του 
ΟΧ, με στόχο την ανάδειξη όσων από αυτές εναρμονίζονται πλήρως με τις στρατηγικές 
προτεραιότητες της RIS3 και αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση των 
καινοτομικών επιδόσεων της χώρας. Μέσω της διαδικασίας αυτής επελέγησαν καταρχήν 20 
ΕΥ, οι συντονιστές των οποίων εκλήθησαν στη συνέχεια να υποβάλουν τις προτάσεις τους 
στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ προκειμένου να ελεγχθούν σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια του 
Συστήματος Διαχείρισης  Μη Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΣΠΑ 2014 – 20. Οι διαδικασίες 
ένταξης στο ΕΠΑΝΕΚ όσων από τις εν λόγω ΕΥ πληρούν τα παραπάνω κριτήρια βρίσκονται 
υπό υλοποίηση.  

 

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας εξέδωσε τον Ιούνιο 2016 νέα 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ερευνητικών 
υποδομών, με στόχο την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των ΕΥ της χώρας και την 
εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 1.2 «Research & Innovation Infrastructure». Ειδικότερα, 
μέσω της εν λόγω πρόσκλησης επιδιώχθηκε η συμπλήρωση (επέκταση/διεύρυνση) του 
Πολυετούς Χρηματοδοτικού Σχεδίου (multi-annual plan) των ΕΥ και συνακόλουθα του ΟΧ  ο 
οποίος είχε ανακοινωθεί το Δεκέμβριο του 2014. Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση 
είχαν οι παρακάτω: 

Α) Ε.Υ. οι οποίες είχαν ενταχθεί στην κύρια λίστα του υφιστάμενου ΟΧ αλλά δεν ήταν 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 
«Ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων υποδομών ΕΤΑΚ εθνικής εμβέλειας με βάση τις 
προτεραιότητες του Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών και της Εθνικής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης». 

Β) Ε.Υ. οι οποίες είχαν ενταχθεί στην δευτερεύουσα λίστα (reserve list) του υφιστάμενου 
Οδικού Χάρτη. 

Γ) Νέες Ε.Υ. στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες:  

• Αγροδιατροφή 

• Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα 

• Τουρισμός 

Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από θεματικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους, 
σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια. Στη συνέχεια, οι προτάσεις όλων των τομέων 
ιεραρχήθηκαν από Οριζόντια Επιτροπή με βάση τη συμβολή τους στις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες της χώρας. 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
447 

 

Η παραπάνω διαδικασία ανέδειξε 8 προτάσεις ΕΥ, οι συντονιστές των οποίων θα κληθούν να 
συμμετάσχουν στην παρούσα Δράση και να υποβάλουν στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ προτάσεις για την 
προπαρασκευαστική φάση ανάπτυξης, πρώιμα στάδια ή πιλοτική λειτουργία της υποδομής, 
η οποία μπορεί να  περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικού έργου, πιθανή αναβάθμιση του 
εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται, καθώς και δραστηριότητες δικτύωσης και ενίσχυσης της 
πρόσβασης και ικανότητας διακυβέρνησης της υποδομής.  

 

 Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων είναι άμεση και διενεργείται 
σε δύο στάδια: 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ Α΄:  Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄:  Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

σύμφωνα με τον Οδηγό Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών 
ενισχύσεων) Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020. 

 

 

Δείκτες εκροής 

 Τ4225: Αριθμός ερευνητικών υποδομών που ενισχύονται 

 06002 (για το Ν. Αιγαίο μόνον) : Αριθμός ερευνητικών υποδομών που ενισχύονται 
(πρόσθετος  δείκτης) 

 CO25: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων 

 CO24: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν 
ενίσχυση (πρόσθετος δείκτης Επενδυτικής Προτεραιότητας)  

 05801: Αριθμός επιστημονικών δημoσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση     
        (peer reviewed) ή σε διεθνή συνέδρια με αξιολόγηση (peer reviewed) (πρόσθετος    
        δείκτης) 

Δείκτης Αποτελέσματος 
 T4224 Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση ελλήνων ερευνητών (Δείκτης 

απήχησης) 
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ΠΊΝΑΚΑΣ 7: Δείκτες Εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4225 Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται 

 Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    8   ΝΑΙ 

Τ4225 Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται 

 Αναπτυγμένες     10   ΝΑΙ 

Τ4225 Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται 

 Σε μετάβαση     2   ΝΑΙ 

Τ4225 Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται 

 Σε μετάβαση  
(Στερεά 
Ελλάδα) 

    1   ΝΑΙ 

06002 Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται 

 Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    1   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

ΙΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    20   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες     30   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

ΙΠΑ Σε μετάβαση     20   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

ΙΠΑ Σε μετάβαση  
(Στερεά 
Ελλάδα) 

    10   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    10   ΝΑΙ 
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CO24 Αριθμός νέων ερευνητών 
σε οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    20   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων ερευνητών 
σε οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες     30   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων ερευνητών 
σε οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Σε μετάβαση     20   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων ερευνητών 
σε οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Σε μετάβαση  
(Στερεά 
Ελλάδα) 

    10   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων ερευνητών 
σε οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    10   ΝΑΙ 

05801  Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer 
reviewed)  

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    20   ΝΑΙ 

05801  Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer 
reviewed)  

Αριθμός Αναπτυγμένες     20   ΝΑΙ 

05801  Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer 
reviewed)  

Αριθμός Σε μετάβαση     20   ΝΑΙ 

05801  Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer 
reviewed)  

Αριθμός Σε μετάβαση  
(Στερεά 
Ελλάδα) 

    10   ΝΑΙ 

05801  Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε διεθνή 
συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer 

Αριθμός Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    10   ΝΑΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20.000.000,00 € (δημόσια δαπάνη). 

 

Δράση 03-1a-3.1-05: Ενίσχυση 
Υποδομών Έρευνας και 
Καινοτομίας – Β Κύκλος Σύνολο Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

  

Συνολικό Κόστος (α) 20.000.000 7.000.000 5.000.000 7.000.000 500.000 500.000 

Δημόσια Δαπάνη (β) 20.000.000 7.000.000 5.000.000 7.000.000 500.000 500.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 15.700.000 5.600.000 4.000.000 5.600.000 250.000 250.000 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 4.300.000 1.400.000 1.000.000 1.400.000 250.000 250.000 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Για την έκδοση πρόσκλησης έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ολοκληρώθηκε  

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ολοκληρώθηκε 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)    - 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η σχετική 
απαίτηση  

(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
4386/ΦΕΚ 

reviewed)  
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Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2017 

 

 

2.6 Δράση 03-1a-3.1-06: Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας 
 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο (Μη Κρατική Ενίσχυση) 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 
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Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.01.2 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και 
νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.  

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των εν λόγω περιφερειών 
στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης και η προώθηση 
της αριστείας μέσω της υποστήριξης της εγκαθίδρυσης ή και ανάπτυξης σύγχρονων 
ερευνητικών υποδομών που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για 
την έρευνα στην  περιφέρεια, μέσω της ανοιχτής πρόσβασης των χρηστών σε αυτές, καθώς 
και της δικτύωσης και της συνεργασίας τους με αντίστοιχες υποδομές στον ελληνικό, 
Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.   

Οι έντονες αυτές περιφερειακές ανισότητες είναι εμφανείς στον Πίνακα 1 και  στο 
Διάγραμμα 1 (Περιφερειακή ΑΔΕΤΑ, συμμετοχή στο «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», 
συμμετοχή  στις υποδομές του Εθνικού Χρηματοδοτικού Σχεδίου Α και Β κύκλου). 

Περιφέρεια 

ΑΕΔΕΤΑ 
Περιφέρειας  

(Μ€) 

Ερευνώ-Δημιουργώ-
Καινοτομώ (% επί 

του συνόλου 
εγκρίσεων της 

δράσης) 

Ερευνητικές Υποδομές 
[Α(20)+Β(4)] Κύκλου  (% 

επί του συνόλου 
εγκρίσεων της δράσης) 

Αττικής 1.022 34,25% 52,87% 

Κεντρικής Μακεδονίας 251 26,95% 12,37% 

Κρήτης 126 8,52% 16,03% 

Δυτικής Ελλάδας 103 8,55% 8,64% 

Θεσσαλίας 56 6,13% 4,17% 

Αν. Μακεδονίας & Θράκης 46 4,48% 2,68% 

Ηπείρου 45 4,00% 1,67% 

Στερεάς Ελλάδας 39 2,02% 0,00% 

Πελοποννήσου 23 2,35% 0,09% 

Βορείου Αιγαίου 13 0,54% 0,78% 

Δυτικής Μακεδονίας 12 1,28% 0,36% 

Ιονίων Νήσων 9 0,60% 0,34% 

Νοτίου Αιγαίου 9 0,34% 0,00% 

 

 Η παρούσα Δράση προϋπολογισμού 45 εκ. € ΔΔ έρχεται να συμβάλει στην εξομάλυνση των 
περιφερειακών αυτών ανισοτήτων δίνοντας την ευκαιρία στις συγκεκριμένες περιφέρειες – 
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στόχο να ενισχύσουν τις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) μέσα από 
την ανάπτυξη των ερευνητικών τους υποδομών, με την απόκτηση ή αναβάθμιση 
εξοπλισμού και την  υλοποίηση δραστηριοτήτων  όπως η παροχή υπηρεσιών, ιδιαίτερα 
προς τις ΜμΕ και τον παραγωγικό τομέα γενικότερα, η εκτέλεση ερευνητικού έργου, η 
δικτύωση, η ενίσχυση της πρόσβασης και της ικανότητας διακυβέρνησης της υποδομής.   

 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 
(Άξ. 3) 

Περιφέρειες 
Μετάβασης (Άξ. 3) 

Περιφέρεια 
Μετάβασης (Άξ. 3Σ) 

Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια (Άξ/ 

3Σ) 
• ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. & 

ΘΡΑΚΗ 
• ΗΠΕΙΡΟΣ 
• ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Εξαιρούνται οι 
Περιφέρειες Κεντρ. 

Μακεδονίας & 
Θεσσαλίας  

• ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
• ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 
• ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
• ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Εξαιρείται η 
Περιφέρεια Κρήτης 

• ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ • Ν. ΑΙΓΑΙΟ 

30.000.000 € 7.000.000 € 5.000.000 € 3.000.000 € 

Δείκτες εκροής 
 Τ4225: Αριθμός ερευνητικών υποδομών που ενισχύονται 
 CO25: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων 
 CO24: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν 

ενίσχυση (πρόσθετος δείκτης Επενδυτικής Προτεραιότητας)  
 05801: Αριθμός επιστημονικών δημoσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση 

(peer reviewed) ή σε διεθνή συνέδρια με αξιολόγηση (peer reviewed) (πρόσθετος  
δείκτης) 
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ΠΊΝΑΚΑΣ 7: Δείκτες Εκροής 

Κωδικός δείκτη Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4225 Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται 

 Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    8   ΝΑΙ 

Τ4225 Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται 

 Αναπτυγμένες     0   ΝΑΙ 

Τ4225 Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται 

 Σε μετάβαση     3   ΝΑΙ 

Τ4225 Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται 

 Σε μετάβαση  
(Στερεά 
Ελλάδα) 

    1   ΝΑΙ 

06002 Αριθμός ερευνητικών 
υποδομών που 
ενισχύονται 

 Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    1   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών 
που εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών 
υποδομών 

ΙΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    200   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών 
που εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών 
υποδομών 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες     0   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών 
που εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών 
υποδομών 

ΙΠΑ Σε μετάβαση  
(Στερεά 
Ελλάδα) 

    35   ΝΑΙ 

CO25 Αριθμός ερευνητών 
που εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών 
υποδομών 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    15   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 

ΙΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    70   ΝΑΙ 
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ενισχύονται 

CO24 Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες     0   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Σε μετάβαση     15   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Σε μετάβαση  
(Στερεά 
Ελλάδα) 

    10   ΝΑΙ 

CO24 Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
οντότητες που 
ενισχύονται 

ΙΠΑ Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    5   ΝΑΙ 

05801  Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε 
διεθνή συνέδρια με 
αξιολόγηση 

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

    25   ΝΑΙ 

05801  Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε 
διεθνή συνέδρια με 
αξιολόγηση  

Αριθμός Αναπτυγμένες     0   ΝΑΙ 

05801  Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε 
διεθνή συνέδρια με 
αξιολόγηση   

Αριθμός Σε μετάβαση     10   ΝΑΙ 

05801  Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε 
διεθνή συνέδρια με 
αξιολόγηση  

Αριθμός Σε μετάβαση  
(Στερεά 
Ελλάδα) 

    5   ΝΑΙ 

05801  Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά με 
αξιολόγηση ή σε 
διεθνή συνέδρια με 
αξιολόγηση (peer 
reviewed)  

Αριθμός Αναπτυγμένες  
(Νότιο Αιγαίο) 

    5   ΝΑΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 45.000.000,00 € (δημόσια δαπάνη). 

03-1a-3.1-06 "Υποστήριξη της 
Περιφερειακής Αριστείας" Σύνολο Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 45.000.000,00 0,00 7.000.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 45.000.000,00 0,00 7.000.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 

    Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 33.599.999,88 0,00 5.599.999,95 23.999.999,93 1.500.000,00 2.500.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 11.400.000,12 0,00 1.400.000,05 6.000.000,07 1.500.000,00 2.500.000,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 
* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι  

 
Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και οι Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς του Άρθρου 13Α ,  περίπτωση Α και 
Β του Ν. 4310/2014, μεμονωμένα ή σε Δίκτυα.  

 
Επισημαίνεται ότι: 
1. Δικαιούχοι (ή συν-δικαιούχοι) μπορεί να είναι και φορείς με έδρα ή παραρτήματα εκτός 

των επιλέξιμων περιφερειών αλλά για έργο και δράσεις που αφορούν και 
χωροθετούνται αποκλειστικά στις επιλέξιμες περιφέρειες. 

 
2.  στη Δράση μπορούν να λάβουν μέρος και δικαιούχοι  που συμμετέχουν σε ήδη 

χρηματοδοτούμενα δίκτυα του εθνικού Σχεδίου Χρηματοδότησης Ερευνητικών 
Υποδομών Α και Β Κύκλου, εφόσον: 
• Είναι εγκατεστημένοι ή δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες περιφέρειες . 
• Τεκμηριώνεται η ανάγκη επέκτασης της ήδη υφιστάμενης υποδομής και της 

πρόσθετης σχετικής χρηματοδότησης 
• Η υλοποίηση της ήδη χρηματοδοτούμενης πράξης εξελίσσεται ομαλά   
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3. Το αντικείμενο των ερευνητικών υποδομών θα πρέπει να εμπίπτει στις 
προτεραιότητες των Περιφερειακών  RIS3 και οι στόχοι να εξυπηρετούν την εφαρμογή 
τους. 

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ολοκληρώθηκε  

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ολοκληρώθηκε 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)    - 

  Έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 23,  
παράγραφος 5 του Νόμου 4310/2014 

Καταργήθηκε η σχετική 
απαίτηση  

(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
4386/ΦΕΚ 

Α’/83/11.5.2016) 

Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2019 
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3. Θεματικός στόχος 02 – Επενδυτική Προτεραιότητα 2a 
 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της 
ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών 

Επενδυτική προτεραιότητα 2a - Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων 
και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της 
υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο 
πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.02.2 

Ειδικοί στόχοι 3.2 - Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και 
δικτύων υψηλών ταχυτήτων 

Δείκτες αποτελέσματος T4206 - Ποσοστό των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων 
ταχύτητας >=100Mbps 

 

Μονάδα μέτρησης: % των ευρυζωνικών συνδέσεων 

Τιμή βάσης (2013):     0,10 

Τιμή-στόχος (2023): 50,00 

 

Πηγή στοιχείων: Digital Scoreboard 

Συχνότητα υποβολής εκθέσεων: Ετήσια 

 

T4226 - Ποσοστό κάλυψης των ευρυζωνικών συνδέσεων 
επόμενης γενιάς 

 

Μονάδα μέτρησης: %  

Τιμή βάσης (2013):    27,00 

Τιμή-στόχος (2023): 100,00 

 

Πηγή στοιχείων: Digital Scoreboard 

Συχνότητα υποβολής εκθέσεων: Ετήσια 
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3.1 Δράση 03-2a-3.2-01: Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές 
Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες 
Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών (Rural phasing) 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν έχει καθοριστεί προς το παρόν 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 
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 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.2 (έχει εκπληρωθεί) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Η πρόταση εντάσσεται στην εγκεκριμένη στο ΕΠΑνΕΚ δράση: «Γεφύρωση Ψηφιακού 
Χάσματος & Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών Νέας Γενιάς (NGA)». 

Η πρόταση αφορά στη Β΄ φάση του Μεγάλου Έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε 
Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - 
Αξιοποίησης των Υποδομών» (RURAL), που αποτελεί έργο phasing από την ΠΠ 2007-2013. 

Σχετικά με τους στόχους του ΕΠΑνΕΚ, το έργο συμβάλλει στη γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ των αστικών κέντρων και της ελληνικής περιφέρειας και στην ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς με βάση και της επιταγές της ψηφιακής ατζέντας της 
Ευρώπης για το 2020. 

Αποτελεί μέρος του Μεγάλου Έργου το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ, το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της ΠΠ 2007-2013 και (λόγω phasing) της ΠΠ 2014-
2020. 

 

Δείκτες εκροής 

 

• CO10 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 MBPS, Αριθμός 

«Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής 
Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στις Περιφέρειες 
Ανατ. Μακεδ. & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Ν, Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Κρήτης, Β. Αιγαίου» 

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 35.688 

Μετάβαση: 23.447 

Σύνολο: 59.135 

 

«Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής 
Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας» 

Αριθμός Μετάβαση 4.050 

Γενικό Σύνολο : 63.185 
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Πίνακας  2 Δείκτες εκροής 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 63.661.426,74 € (δημόσια 
δαπάνη). 

 

Πίνακας  3: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό 
Κόστος (α) 

142.601.595,90 

 

1.411.539,34 

 

48.000.673,59 

 

68.072.503,73 

 

4.889.446,33 

 

20.227.432,91 

 

Δημόσια 
Δαπάνη (β) 

63.661.426,74 

 

630.151,49 

 

21.428.872,14 

 

30.389.510,59 

 

2.182.788,54 

 

9.030.103,98 

 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

47.565.273,41 

 

504.121,19 

 

17.143.097,56 

 

24.311.608,41 

 

1.091.394,27 

 

4.515.051,99 

 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

16.096.153,33 

 

126.030,30 

 

4.285.774,58 

 

6.077.902,19 

 

1.091.394,27 

 

4.515.051,99 

 

εκ της οποίας για 
τα εμπροσθοβαρή 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

63.661.426,74 

 

630.151,49 

 

21.428.872,14 

 

30.389.510,59 

 

2.182.788,54 

 

9.030.103,98 

 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

63.661.426,74 

 

630.151,49 

 

21.428.872,14 

 

30.389.510,59 

 

2.182.788,54 

 

9.030.103,98 

 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε)  * 

78.940.169,16 

 

781.387,85 

 

26.571.801,45 

 

37.682.993,14 2.706.657,79 11.197.328,93 

 

* H Ιδιωτική Συμμετοχή αφορά σε ΦΠΑ 

** Το ΠΑΑ 2014-2020 θα συμβάλλει με επιπλέον ποσό 37.189.961,59 €.  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι που είναι αρμόδιοι να υλοποιήσουν έργα στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένη δράσης αναφέρονται, ενδεικτικά, οι εξής: 
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- Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας  

- Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Το έργο είναι εγκεκριμένο από την Ε.Ε. ως Μεγάλο Έργο της ΠΠ 2007-2013 (απόφαση 
έγκρισης C(2014) 1827 - 04/04/2014), είναι συμβασιοποιημένο από τις 29/12/2014, 
υλοποιείται κανονικά, με αναμενόμενη ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης μέχρι τις 29/11/2015. 
Αναμένεται η υποβολή προς την Ε.Ε. τροποποιητικού ΦΜΕ (λόγω phasing) μέχρι τέλος 
Μαΐου 2015.   

Το έργο υλοποιείται ως ΣΔΙΤ, έχει ξεκινήσει από τις 29/12/2014, με διάρκεια υλοποίησης 24 
μήνες, και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη του Α’ εξαμήνου 2017. 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  09/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  10/2015 

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 06/2015 

  

ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   5/12/2016 

 

 

 

3.2 Δράση 03-2a-3.2-02: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του 
συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας 
της χώρας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.2 (έχει εκπληρωθεί) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών του συνόλου της 
ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας.. Στόχος η απρόσκοπτη διεξαγωγή των 
ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και η αναβαθμισμένη διασύνδεση 
των φορέων, μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), με σημαντικές 
ερευνητικές υποδομές στη χώρα, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επιπλέον, στόχος είναι η 
ενίσχυση της συνεργασίας των μελών των φορέων με ερευνητικές ομάδες και αντίστοιχες 
υποδομές έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε., άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών. 

 

Καθώς σημαντικό μέρος των υποδομών των ιδρυμάτων αυτών είναι πεπαλαιωμένης 
τεχνολογίας και αδύναμες να υποστηρίξουν το απαιτητικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
έργο των μελών τους, προτείνεται η αναβάθμιση των δυκτυακών υποδομών και η 
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επικαιροποίηση του δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των φορέων της 
ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. 

 

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών των ιδρυμάτων θα βασιστεί σε μελέτες ανά ίδρυμα που 
θα λάβουν υπόψη τις ανάγκες του ιδρύματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες ερευνητικών 
ομάδων που δραστηριοποιούνται σε αυτό, καθώς και δημογραφικά στοιχεία. Οι μελέτες θα 
καταλήξουν σε αναλυτική και πλήρη περιγραφή των αναβαθμίσεων των δικτυακών 
υποδομών των ιδρυμάτων, σε συμφωνία με αντίστοιχες πρακτικές διεθνώς για την 
συμμετοχή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων σε ερευνητικές 
δραστηριότητες αιχμής. Οι πρακτικές αυτές αφορούν την εγκατάσταση υποδομών και την 
υλοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη δημιουργία «αποστρατικοποιημένων» ζωνών 
για την επιστήμη - έρευνα (Science Demilitarized Zones, Science DMZ) εντός των 
εγκαταστάσεων των ιδρυμάτων, όπου η διαχείριση της κίνησης εξειδικεύεται ανάλογα με 
το είδος της (κίνηση διαδικτύου - επικοινωνίας και ερευνητική κίνηση).  

 

Ως αποτέλεσμα του έργου, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και οι ερευνητές / 
επιστήμονες θα χρησιμοποιούν αποδοτικά την τοπική υποδομή του ιδρύματος στο οποίο 
ανήκουν για τις εξειδικευμένες ανάγκες του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Επίσης, 
θα συνδέονται μέσω της τοπικής υποδομής στο δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ και, διαμέσου αυτού, 
στους εθνικούς ψηφιακούς πόρους και στο σύνολο των ερευνητικών υποδομών 
παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου αποθετηρίων δεδομένων, υποδομών εξειδικευμένων 
επιστημονικών οργάνων, βιβλιοθηκών, κέντρων δεδομένων, δικτύων αισθητήρων, κλπ. Οι 
προηγμένης τεχνολογίας νέες υποδομές των ιδρυμάτων αναμένεται να έχουν μεγάλης 
κλίμακας επίδραση στην εθνική ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, με μόχλευση των 
αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής δράσης και έρευνάς τους, με εξελιγμένες δυνατότητες για 
την πρόσβαση, επεξεργασία και κατανομή των δεδομένων και αποτελεσμάτων έρευνας, 
καθώς και για τη διεξαγωγή πειραμάτων. 

 

Το προτεινόμενο έργο συμβάλλει στη Στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 προς την 
ενίσχυση των υποδομών ΤΠΕ στο γενικότερο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Ψηφιακή Ανάπτυξη. 

 

Δείκτες εκροής 

• 06002 - Αριθμός ερευνητικών υποδομών που ενισχύονται (Τιμή: 1, χωρίς χωροθέτηση) 

• 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη), (Πρόσθετος Δείκτης - Μη χωροθετημένος: η τιμή του 
θα προσδιοριστεί κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου). 
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής  

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 

06002 
Αριθμός ερευνητικών 

υποδομών που ενισχύονται Αριθμός χωρίς 
χωροθέτηση - - 1 - - 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 

Πράξης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

χωρίς 
χωροθέτηση 

- - θα 
προσδιο-

ριστεί 
κατά την 
υποβολή 

του ΤΔ 

- - 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 18.600.000,00 € (δημόσια δαπάνη, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 18.600.000,00 3.440.021,93 2.288.473,06 11.760.642,61 611.559,32 499.303,08 

Δημόσια Δαπάνη (β) 18.600.000,00 3.440.021,93 2.288.473,06 11.760.642,61 611.559,32 499.303,08 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 14.546.741,21 2.752.017,52 1.830.778,43 9.408.514,06 305.779,66 249.651,54 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 4.053.258,79 688.004,41 457.694,63 2.352.128,55 305.779,66 249.651,54 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικός δικαιούχος, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να αναλάβει την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης δράσης, αναφέρεται το ΕΔΕΤ Α.Ε. Το ΕΔΕΤ είναι δημόσιος τεχνολογικός 
φορέας ο οποίος για δύο περίπου δεκαετίες αποτελεί βασικό εργαλείο της Πολιτείας για 
την ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένων δικτυακών υποδομών, με στόχο την υποστήριξη 
ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων. Το εν λόγω έργο επαυξάνει την ευρυζωνική 
υποδομή/υπολογιστικές ταχύτητες και αφορά σε αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών. Ο 
Φορέας, αλλά και το συγκεκριμένο έργο, δεν παράγει έσοδα. Δεν δημιουργούνται 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Στα έργα υποδομών, όπως το συγκεκριμένο, ακολουθείται 
το μοντέλο DBO (Design-Build-Operate), σύμφωνα με το οποίο το ΕΔΕΤ θέτει τις 
προδιαγραφές του έργου, επιλέγεται ο ιδιωτικός φορέας ο οποίος αναλαμβάνει το 
σχεδιασμό και κατασκευή του σχετικού εξοπλισμού και της διαδικτυακής υποδομής, ενώ η 
κυριότητα και λειτουργία του ανήκουν εξ’ ολοκληρίας στο Ελληνικό Δημόσιο.  

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Το έργο περιλαμβάνει ψηφιακές υποδομές για τον χώρο της έρευνας και εκπαίδευσης που 
καλύπτουν ένα διαπανεπιστημιακό οπτικό δίκτυο κορμού υπερυψηλών ταχυτήτων, κέντρα 
δεδομένων μεγάλης κλίμακας και καινοτομικές διαδικτυακές εφαρμογές για την 
διευκόλυνση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει την έγγραφη 
σύμφωνη γνώμη των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας για το παρόν έργο, καθώς 
και τη σύμφωνη γνώμη της Συνόδου των Πρυτάνεων των ΑΕΙ και της Συνόδου των 
Προέδρων ΤΕΙ.  

 

Η διάρκεια υλοποίησης εκτιμάται σε 48 μήνες. 

 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  09/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  10/2015 

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  

Αύγουστος 2016 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  

 30/8/2017 
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3.3 Δράση 03-2a-3.2-03: Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & 
Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 
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Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.2 (έχει εκπληρωθεί) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Η Πράξη «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ» 
περιλαμβάνει τα τρία (3) ακόλουθα Υποέργα:  

Υποέργο 1: Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου 
υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας (cloud datacenter facilities) και 
συστημάτων (co-location datacenter facilities) 

Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 1 αφορά στην δημιουργία και θέση σε λειτουργία 
πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού (cloud datacenter 
facilities) προδιαγραφών επιπέδου Tier-3, σύμφωνα με το γνωστό πρότυπο του Uptime 
Institute.  

Το Υποέργο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες για την σχεδίαση, δημιουργία 
και θέση σε πλήρη λειτουργία των αναγκαίων υποδομών φιλοξενίας του προηγμένου 
υπολογιστικού εξοπλισμού του Υποέργου 2, δηλαδή το κέλυφος (shell) ενός κέντρου 
δεδομένων υψηλής πυκνότητας και χωρητικότητας (high-density and capacity), καθώς και 
όλα τα αναγκαία συστήματα ή/και εργασίες διαμόρφωσης. Το Υποέργο περιλαμβάνει 
επίσης υπηρεσίες νομιμοποίησης και αδειοδότησης. 

Το Υποέργο 1 υλοποιείται μέσω της σύμβασης1240/08.04.2015 με ανάδοχο την εταιρεία 
ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Υποέργο 2: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προηγμένου εξοπλισμού 
υπολογιστικής, δικτυακής και αποθηκευτικής ισχύος (cloud computing capacity) & 
Προμήθεια, εγκατάσταση παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία λογισμικού υποδομής 
(infrastructure management software) και Πιστοποίηση κόμβου κατά ISO για την ΚτΠ ΑΕ και 
την ΓΓΠΣ  

Αντικείμενο του Υποέργου 2 αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη 
λειτουργία των Κεντρικού Υπολογιστικών Κέντρων της  ΚτΠ Α.Ε. και της ΓΓΠΣ, τα οποία θα 
παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων οριζόντιων υποδομών 
υλικού και λογισμικού ΤΠΕ.  

Οι πλήρεις υποδομές φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων που θα δημιουργηθούν, θα 
επιτρέψουν την προσφορά υποδομών ΤΠΕ ως υπηρεσία (infrastructure as a service - IaaS) 
για την ΚτΠ ΑΕ και τη ΓΓΠΣ προς τους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

Οι παραπάνω υποδομές θα καλύψουν τις ανάγκες των κεντρικών συστημάτων πρωτίστως 
δράσεων για τις οποίες οι Φορείς Λειτουργίας του Έργου (ΦΛτΕ) ήταν Τελικοί Δικαιούχοι 
στα πλαίσια της τέταρτης προγραμματικής περιόδου, αλλά και άλλων κεντρικών 
συστημάτων τρίτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα υποδειχθούν. 

Το Υποέργο περιλαμβάνει: 

1. την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία 
προηγμένου υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισμού.  
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2. την προμήθεια/ανάπτυξη του λογισμικού υποδομής που απαιτείται αφενός για την 
διαχείριση και παρακολούθηση της προαναφερθείσας υποδομής αλλά και για την διάθεση 
της ως υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της ΚτΠ ΑΕ και της ΓΓΠΣ ως τελικών δικαιούχων.  

3. υπηρεσίες εκπαίδευσης για τους κεντρικούς διαχειριστές, υπηρεσίες πιστοποίησης 
λειτουργίας και διαδικασιών κατά ISO, υπηρεσίες service-desk, υπηρεσίες εγγύησης του 
εξοπλισμού και υπηρεσίες έναρξης Πιλοτικής Λειτουργίας και on-site knowledge transfer 
κατά την Πιλοτική Λειτουργία του κέντρου. 

Το Υποέργο 2 υλοποιείται μέσω της σύμβασης 1241/14.04.2015 με ανάδοχο την εταιρεία 
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A..  

Υποέργο 3: Υπηρεσίες πιστοποίησης υποδομών και συντονισμού ευαισθητοποίησης 
προηγμένου υπολογιστικού κέντρου cloud με ίδια μέσα 

Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 3 αφορά σε όλες εκείνες τις υποστηρικτικές ενέργειες 
που θα πρέπει να γίνουν με ίδια μέσα από την ΚτΠ ΑΕ, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση των υποδομών των υποέργων 1 και 2 στο πλαίσιο της ευρύτερης 
στρατηγικής για ενεργοποίηση και λειτουργία κεντρικών υποδομών υψηλής 
διαθεσιμότητας του Δημοσίου (Government Datacenter Facilities).  

 

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο Υποέργο προσανατολίζονται 
προς δύο κατευθύνσεις: αφενός την πλήρη πιστοποίηση των υποδομών του Υποέργου 1 ως 
προς την υψηλή τους διαθεσιμότητα κατά το πρότυπο επιπέδου 3 ΤΙΑ 942 (Uptime Institute 
– Tier-3) και αφετέρου όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες επικοινωνίας, συντονισμού 
εμπλεκόμενων και ευαισθητοποίησης της προσπάθειας προς το ενοποιημένο G-Cloud.  

 

Το Υποέργο δεν έχει ενεργοποιηθεί.  

 

Κύριος στόχος της Πράξης είναι η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων 
πόρων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης, η επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας τόσο 
όσον αφορά στα κόστη της προμήθειας υλικού ΤΠΕ (CaPex), όσο και στα κόστη που 
αφορούν στην λειτουργία του (OpEx) και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 
ωφελούμενων συνεργαζόμενων Φορέων (φορέων-πελατών) προς τους τελικός αποδέκτες 
τους – πολίτες και επιχειρήσεις. 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της Πράξης είναι τα ακόλουθα: 

• Αύξηση της διαθεσιμότητας και της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων 
της Δημόσιας Διοίκησης με την υιοθέτηση του μοντέλου ευέλικτων και αποτελεσματικών 
datacenter τα οποία παρέχουν πόρους ελαστικά και με βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε 
αστοχίες και άλλες καταστροφές μέσω μοντέρνων τεχνικών εικονικοποίησης. 

• Αύξηση της αποδοτικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας 
Διοίκησης. 

• Αύξηση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. 

• Οικονομίες κλίμακας μέσω της μείωσης του ολικού κόστους κτήσης (TCO) του 
εξοπλισμού των κεντρικών συστημάτων των έργων λόγω των σημαντικών οικονομιών σε 
ενέργεια και εμβαδόν datacenter που θα απαιτείται και γενικότερα μέσω της απλοποίησης, 
τυποποίησης και μεγιστοποίησης της χρήσης της υποδομής. 
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• Οικονομίες κλίμακας μέσω της μείωσης του συνολικού κόστους που προκύπτει από 
την διαχείριση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων. 

• Βελτίωση της συνολικής "εμπειρίας του Πολίτη", λόγω της κεντρικής υπόστασης 
των υπηρεσιών των Κέντρων Δεδομένων, μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται μικρότερο 
χρονικό διάστημα για την παροχή των εφαρμογών (time-to-market), πολύ ευκολότερη 
κλιμάκωση (scaling) και κατ’ επέκταση άμεση ανταπόκριση στην αύξηση των αναγκών κλπ. 

• Βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημοσίου μέσω της υποστήριξης των φορέων 
ούτως ώστε να επικεντρωθούν στις βασικές επιχειρησιακές τους λειτουργίες (βέλτιστη 
εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και πολιτών). 

• Η εξοικονόμηση πόρων στους συνεργαζόμενους Φορείς λόγω ενίσχυσης των 
υποδομών τους και παράλληλης αύξησης της παραγωγικότητας των στελεχών τους. 

• Βελτίωση της δυνατότητας διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας των 
φιλοξενούμενων πληροφοριακών συστημάτων και ως εκ τούτου διευκόλυνση της 
εφαρμογής ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις και τους 
πολίτες της χώρας. 

• Δυνατότητα μελλοντικής ενοποίησης (consolidation) πόρων υλικού υφιστάμενων 
έργων προστατεύοντας προηγούμενες επενδύσεις του επιμέρους εξοπλισμού. 

 

Δείκτες εκροής 

Νέος Δείκτης: Ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών για την παροχή υπηρεσιών 
νέφους (τιμή =1) 

Νέος Δείκτης: Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών για την παροχή υπηρεσιών νέφους (τιμή 
=2) 

90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης 
(Ισοδύναμα Ανθρωποέτη), (Πρόσθετος Δείκτης - Μη χωροθετημένος: η τιμή του θα 
προσδιοριστεί κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου). 

 

Δείκτες εκροής  

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Νέος 
Δείκτης 

Ανάπτυξη 
ηλεκτρομηχανολογικών 

υποδομών για την παροχή 
υπηρεσιών νέφους 

Αριθμός χωρίς 
χωροθέτηση - - 1 - - 

Νέος 
Δείκτης 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
υποδομών για την παροχή 

υπηρεσιών νέφους 
Αριθμός χωρίς 

χωροθέτηση - - 2 - - 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 

Πράξης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

χωρίς 
χωροθέτηση 

- - θα 
προσδιο

ριστεί 
κατά την 
υποβολή 

του ΤΔ 

- - 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 15.500.000,00 € (δημόσια δαπάνη, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). (Ο ακριβής προϋπολογισμός του έργου θα προκύψει 
έπειτα από την υποβολή του επίσημου Δελτίου Διαχωρισμού Φάσεων της Πράξης). 

 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) * 15.500.000,00 2.866.684,94 1.907.060,88 9.800.535,50 509.632,77 416.085,90 

Δημόσια Δαπάνη (β) 
*  15.500.000,00 2.866.684,94 1.907.060,88 9.800.535,50 509.632,77 416.085,90 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 12.122.284,34 2.293.347,93 1.525.648,69 7.840.428,38 254.816,38 208.042,95 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 3.377.715,66 573.337,01 381.412,19 1.960.107,12 254.816,38 208.042,95 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Ο ακριβής προϋπολογισμός του έργου θα προκύψει έπειτα από την υποβολή του επίσημου Δελτίου 
Διαχωρισμού Φάσεων της Πράξης 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικ οί δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να αναλάβουν την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης δράσης, αναφέρονται η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και η Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Το Υποέργο 1 υλοποιείται μέσω της σύμβασης 1240/08.04.2015 με ανάδοχο την εταιρεία 
ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Το Υποέργο 2 υλοποιείται μέσω της σύμβασης 1241/14.04.2015 με ανάδοχο την εταιρεία 
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.. 
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Το σύνολο της Πράξης (Υποέργα 1-2-3) εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το Α’ εξάμηνο του 
2018. 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  09/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  10/2015 

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 Δ’ τρίμηνο 2016 * 

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  15/12/2016 

 

 

3.4 Δράση 03-2a-3.2-04: SUPERFAST BROADBAND-Ανάκληση 
Ανάκληση της συγκεκριμένης Δράσης από την Εξειδίκευση του ΕΠΑνΕΚ με την ΑΠ 
2123/510Α1/5.4.2018 απόφαση της ΕΠΠΑ (27η γραπτή), καθώς το αντικείμενό της μαζί με το 
αντικείμενο της Δράσης 03-2a-3.2-05: REGIONAL BROADBAND EXTENSION συγχωνεύονται, 
πλέον, στο διευρυμένο αντικείμενο της Δράσης 03-2a-3.2-08: ULTRAFAST BROADBAND, η 
οποία τις αντικαθιστά 

 

3.5 Δράση 03-2a-3.2-05: REGIONAL BROADBAND EXTENSION-Ανάκληση 
Ανάκληση της συγκεκριμένης Δράσης από την Εξειδίκευση του ΕΠΑνΕΚ με την ΑΠ 
2123/510Α1/4.5.2018 απόφαση της ΕΠΠΑ (27η Γραπτή), καθώς το αντικείμενό της μαζί με 
το αντικείμενο της Δράσης 03-2a-3.2-04: SUPERFAST BROADBAND συγχωνεύονται, 
πλέον, στο διευρυμένο αντικείμενο της Δράσης 03-2a-3.2-08: ULTRAFAST BROADBAND, 
η οποία τις αντικαθιστά 

 

3.6 Δράση 03-2a-3.2-06: CONNECTED ENTREPRISES 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση  

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο   

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.2 (έχει εκπληρωθεί) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η διεθνής θέση της χώρας ως προς τη διαθεσιμότητα αλλά και τη συνδεσιμότητα σε 
υποδομές πρόσβασης στο διαδίκτυο υπερυψηλής ταχύτητας παρουσιάζει σημαντική 
υστέρηση σε σχέση με την ΕΕ, ενώ η συνδεσιμότητα αποτελεί μια βασική παράμετρο για 
την εμπέδωση της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, ενός κεντρικού στόχου της 
στρατηγικής ευρυζωνικότητας που έχει θέσει η ΕΕ. 

 

Η παρούσα δράση αποτελεί δημόσια παρέμβαση για την αύξηση της ζήτησης για 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπερ-υψηλής ταχύτητας από τις ΜΜΕ της χώρας (βάσει 
ορισμού της ΕΕ για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις - ανεξάρτητα της 
νομικής τους μορφής, εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια). Η δράση απευθύνεται σε 
υφιστάμενες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας. 
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Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της ζήτησης ευρυζωνικών συνδέσεων υπερυψηλών 
ταχυτήτων από τις ΜΜΕ σε όλη τη χώρα και η ουσιαστική αξιοποίησή τους από τις 
επιχειρήσεις αυτές στο πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας για τη μετάβασή τους στην 
ψηφιακή οικονομία. 

Το αντικείμενο της δράσης είναι η αύξηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής 
ταχύτητας που θα εξασφαλίζουν στην δικαιούχο ΜΜΕ σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες 
τουλάχιστον 100 Mbps (με δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης σε 1 Gbps). 

 

Η ενίσχυση θα καλύπτει το κόστος σύνδεσης σε δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς (NGA), 
καθώς και το κόστος εξοπλισμού, για όλες τις ΜΜΕ που επιθυμούν μια νέα ή να 
αναβαθμίσουν μια υφιστάμενη σύνδεση. Η ταχύτητα της υφιστάμενης σύνδεσης θα πρέπει 
να είναι μικρότερη από 100 Mbps ή να μην υπάρχει σύνδεση. 

 

Η ενίσχυση θα ανέρχεται σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ το μέγιστο ποσό 
ενίσχυσης για κάθε ΜΜΕ θα ανέρχεται σε 5.000 €. Το κατώτερο όριο ενίσχυσης για ένταξη 
στη δράση είναι 500 €. 

 

Ο δικαιούχος θα υποβάλει αίτηση (μέχρι μία αίτηση ανά ΑΦΜ) συνοδευόμενη από μία ή 
από περισσότερες προσφορές προμηθευτών της επιλογής του, για τις εξής κατηγορίες 
επιλέξιμων δαπανών: 

    1. Σύνδεση της ΜΜΕ με το δίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων 

    2. Ενδοκτιριακή εγκατάσταση 

    3. Εξοπλισμός δικτύου 

    4. Ενεργοποίηση (και χρήση) της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας 

 

Ο δικαιούχος θα πρέπει να συνάψει συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών σύνδεσης στο δίκτυο 
υπερυψηλών ταχυτήτων, με ελάχιστη διάρκεια 12 μήνες. Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης 
της επένδυσης είναι 6 μήνες από την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης. Η υλοποίηση 
της δράσης, σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, ένταξη, έλεγχος, 
πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων, κ.λπ.) θα γίνει 
μέσω του ΠΣΚΕ. Η αξιολόγηση θα είναι άμεση. 

Στο πλαίσιο της δράσης δύναται να περιλαμβάνονται υποστηρικτικές ενέργειες της 
εφαρμογής της (διαχείρισης έργου, πιστοποίησης δαπανών, δημοσιότητας, κλπ), οι οποίες 
θα εξασφαλίσουν τον ορθό προγραμματισμό, υλοποίηση και διάχυση των ωφελειών της 
πράξης στον ευρύτερο ωφελούμενο πληθυσμό-στόχο. 

 

Πρόκειται για δράση κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο του κανονισμού της ΕΕ 1407/2013 
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), με τη συγχρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ 
2014-2020 και εθνικών πόρων. 

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με τρόπο που δεν παρεμβαίνει και δε στρεβλώνει τη λειτουργία της 
αγοράς των τηλεπικοινωνιών, καθώς δεν θα παρέχει κανένα ειδικό πλεονέκτημα σε πάροχο 
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λιανικής ή χονδρικής, αφήνοντας πλήρως την επιλογή του στη δικαιούχο ΜΜΕ. Επίσης, θα 
λειτουργεί συμπληρωματικά με τις σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας τη 
βιωσιμότητά τους, μέσω της τόνωσης της ζήτησης. 

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με την χρήση μικτού σχήματος υλοποίησης (ΥΨηΠΤΕ) και του 
επιλεγέντα Ενδιάμεσου Φορέα κρατικών ενισχύσεων με την εξής κατανομή: 

• Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ τομέα ΤΠΕ (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης θα αναλάβουν το σχεδιασμό και  την προετοιμασία του Οδηγού 
Εφαρμογής της δράσης. 

• Ο Ενδιάμεσος Φορέας κρατικών ενισχύσεων του ΥΨΗΠΤΕ (ΕΔΟΤΠΕ) θα είναι 
αρμόδιος για τη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση της δράσης (υποδοχή 
και αξιολόγηση προτάσεων, παρακολούθηση και ολοκλήρωση της δράσης, σύμφωνα 
με το κανονιστικό πλαίσιο). 

 

 

Δείκτες 
 04602 - «Πρόσθετες επιχειρήσεις με ευρυζωνική πρόσβαση με ταχύτητα μεγαλύτερη 

των 100 Mbps» (Νέος Πρόσθετος Δείκτης) 

Τιμή - Στόχος 2023: 5.000 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 1.840 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 1.880 
o Μετάβαση: 2895 
o Νότιο Αιγαίο: 135 
o Στερεά Ελλάδα: 250 

 
 CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται 

Τιμή - Στόχος 2023: 5.000 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 1.840 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 1.880 
o Μετάβαση: 895 
o Νότιο Αιγαίο: 135 
o Στερεά Ελλάδα: 250 

 
 CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση 

Τιμή - Στόχος 2023: 5.000 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 1.840 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 1.880 
o Μετάβαση: 895 
o Νότιο Αιγαίο: 135 
o Στερεά Ελλάδα: 250 
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 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) (Πρόσθετος Δείκτης). 

Τιμή - Στόχος 2023: 78 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 29 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 30 
o Μετάβαση: 13 
o Νότιο Αιγαίο: 2 
o Στερεά Ελλάδα: 4 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκ. € 
(δημόσια δαπάνη). (Κατανομή ανά Κατηγορία Περιφέρειας με βάση τις αναμενόμενες 
Πρόσθετες Επιχειρήσεις με Πρόσβαση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα με ταχύτητα μεγαλύτερη των 
100 Mbps). 

 

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 
50.000.000,00 

 

18.800.000,00 

 

8.950.000,00 

 

18.400.000,00 

 

1.350.000,00 

 

2.500.000,00 

 

Δημόσια Δαπάνη (β)  
50.000.000,00 

 

18.800.000,00 

 

8.950.000,00 

 

18.400.000,00 

 

1.350.000,00 

 

2.500.000,00 

 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

38.844.999,75 

 

15.039.999,85 

 

7.159.999,94 

 

14.719.999,96 

 

675.000,00 

 

1.250.000,00 

 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

11.155.000,25 

 

3.760.000,15 

 

1.790.000,06 

 

3.680.000,04 

 

675.000,00 

 

1.250.000,00 

 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχοι είναι όλες οι ΜΜΕ που επιθυμούν να λάβουν μια νέα υπηρεσία υπερυψηλής 
ταχύτητας (ή να αναβαθμίσουν μια υφιστάμενη) από οποιονδήποτε Πάροχο σχετικών 
υπηρεσιών. Μέγεθος επιχειρήσεων: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (πλην 
των ελεύθερων επαγγελματιών). 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα της πράξης αναφέρονται τα εξής: 

• Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου (NGA Plan), 
εγκεκριμένου από την Ε.Ε.–DG Regional and Urban Policy (επιστολή Ref. Ares (2015) 
3984536 - 28/09/2015 του Director General, Mr. Walter Deffaa), προς εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας EAC 2.2 του Θεματικού Στόχου 2, του οποίου οι στόχοι, οι προσεγγίσεις 
και οι δράσεις ενσωματώνονται στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2020. •
 Διαθεσιμότητα μελετών: Broadband Penetration Mapping, Σχέδια Ιδιωτικών 
Επενδύσεων σε Υποδομές Επόμενης Γενιάς. Έχει ψηφιστεί ο νόμος που ενσωματώνει 
την Οδηγία 2014/61/ΕΕ (περί μείωσης κόστους ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών) 
και απλοποιεί / επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης.  

• Έχει ολοκληρωθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την υλοποίηση δυο (2) μεγάλων 
έργων εθνικής εμβέλειας που αφορούν στη ανάπτυξη δικτύων ευρυζωνικής 
πρόσβασης νέας γενιάς τόσο σε αστικές, όσο και σε περι-αστικές περιοχές: το κουπόνι 
ενίσχυσης της ζήτησης SuperfastBroadband - SFBB (με χρηματοδότηση από το εθνικό 
σκέλος του ΠΔΕ, το οποίο ήδη υλοποιείται) και το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ Ultrafast 
Broadband – UFBB (με χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ και το ΠΑΑ 2014-2020). 

 

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης της δράσης έχει ως εξής: 

• Ολοκλήρωση σχήματος υλοποίησης και θεμάτων ενίσχυσης: 4ο τρίμηνο 2018 

• Έναρξη υλοποίησης: 4ο τρίμηνο 2018 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  09/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  10/2015 

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 Δ’ τρίμηνο 2018 * 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2018 * 

* Εκτίμηση 
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3.7 Δράση 03-2a-3.2-07: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές φορέων-Ανάκληση 
Ανάκληση του Δελτίου Εξειδίκευσης της πράξης ,με την ΑΠ 2123 / 510 Α1/5.4.2018   
απόφαση της ΕΠΠΑ (27η Γραπτή) λόγω απόσυρσης της πρότασης από τον φορέα πολιτικής. 

 

3.8 Δράση 03-2a-3.2-08: ULTRAFAST BROADBAND (UFBB) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση (θα εξεταστεί) 

 Άλλο (ΥΠΟΔΟΜΕΣ) 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο (ΣΔΙΤ) 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.2 (έχει εκπληρωθεί) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Η παρούσα δράση περιλαμβάνει δημόσια παρέμβαση για την αύξηση της διαθεσιμότητας 
για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε NGA-Λευκές αγροτικές και περιαστικές περιοχές, που 
δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 100 
Mbps, και σε αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής 
ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps- αναβαθμίσιμη σε 1 gigabit. Η δράση αποσκοπεί 
στην κάλυψη τουλάχιστον 90% του διαθέσιμου πληθυσμού των εν λόγω περιοχών με 
ευρυζωνικές συνδέσεις με την παροχή δύο κλάσεων υπηρεσίας: 

• Κλάση Α: ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps - αναβαθμίσιμη σε 1 gigabit 

• Κλάση Β: ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps 

 Η δράση θα συμβάλλει: 

• στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των αστικών κέντρων και της ελληνικής 
περιφέρειας και στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς με βάση και τους 
στόχους ευρυζωνικότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025 (Gigabit 
Society) και 

• στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις που θα εστιάσουν 
στην επέκταση και διείσδυση υποδομών επόμενης γενιάς που επιτυγχάνουν 
«ουσιαστική αλλαγή» (step change) σε όρους ευρυζωνικής διαθεσιμότητας, σε περιοχές 
και αγορές στις οποίες έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει μηδενικό ή μειωμένο ενδιαφέρον 
ανάπτυξης σχετικών υποδομών και υπηρεσιών.  

 

Η δράση εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA 
Plan), το οποίο έχει εγκριθεί από την ΕΕ (2015) και του οποίου οι στόχοι, οι προσεγγίσεις 
και οι δράσεις ενσωματώνονται στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2020. Η δράση 
εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1.1: Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές 
επενδύσεις NGA της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2020. 

 

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου 
οπτικών ινών, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη, που θα του εξασφαλίζουν 
σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps ή τουλάχιστον 100 Mbps - 
αναβαθμίσιμες σε 1 gigabit. 

 

Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε περιοχές με τρόπο συμπληρωματικό σε αντίστοιχες 
υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι. Πρακτικά, το έργο θα υλοποιηθεί με τρόπο 
ώστε να τηρείται η τεχνολογική ουδετερότητα, να μην παρεμβαίνει και να μην στρεβλώνει 
τη λειτουργία της αγοράς και χωρίς να λειτουργεί ανασταλτικά για τις σχεδιαζόμενες 
ιδιωτικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των επενδύσεων. 

 

Δείκτες εκροής 
 Πρόσθετα νοικοκυριά με πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα με ταχύτητες τουλάχιστον 

100 Mbps-αναβαθμίσιμες σε 1 gigabit ή με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps 
(νοικοκυριά) (Πρόσθετος Δείκτης) 

Τιμή - Στόχος 2023:  3.308.887  
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o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 1.380.985 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 1.374.280 
o Μετάβαση: 385.514 
o Νότιο Αιγαίο: 47.009 
o Στερεά Ελλάδα: 121.099 

 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) (Πρόσθετος Δείκτης) 

Τιμή - Στόχος 2023:  714 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 298 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 297 
o Μετάβαση: 83 
o Νότιο Αιγαίο: 10 
o Στερεά Ελλάδα: 26 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 300 εκ. € 
(δημόσια δαπάνη), εκ των οποίων 265 εκ. € από ΕΠΑνΕΚ και 35 εκ. € από το ΕΓΤΑΑ, 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.  

 (Κατανομή ανά Κατηγορία Περιφέρειας με βάση τα αναμενόμενα Πρόσθετα νοικοκυριά με 
πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps-αναβαθμίσιμες σε  1 
gigabit ή με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps). 

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α)* 265.000.000,00 110.062.446,98 30.874.795,66 110.599.432,68 3.764.826,36 9.698.498,32 

Δημόσια Δαπάνη (β)*  265.000.000,00 110.062.446,98 30.874.795,66 110.599.432,68 3.764.826,36 9.698.498,32 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 207.961.001,29 88.049.956,73 24.699.836,31 88.479.545,90 1.882.413,18 4.849.249,16 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 57.038.998,71 22.012.490,25 6.174.959,35 22.119.886,78 1.882.413,18 4.849.249,16 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα * 265.000.000,00 110.062.446,98 30.874.795,66 110.599.432,68 3.764.826,36 9.698.498,32 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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* Η παρούσα δράση θα συγχρηματοδοτηθεί, επίσης, με επιπλέον 35 εκ. € δημόσια δαπάνη από το ΕΓΤΑΑ - 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ως Συνολικό Κόστος και 
Δημόσια Δαπάνη του έργου, προς το παρόν, αποτυπώνονται μόνο τα ποσά τα οποία αφορούν στο ΕΠΑνΕΚ,  
τα οποία θα οριστικοποιηθούν κατά τη σύνταξη του Φακέλου Μεγάλου Έργου.  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να υλοποιήσουν έργα στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης δράσης, αναφέρονται, ενδεικτικά, οι εξής: 

- Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα της δράσης αναφέρονται τα εξής: 

Η δράση αποτελεί Παρέμβαση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, εγκεκριμένη από την 
Ε.Ε./DG Regional and Urban Policy (επιστολή Ref.Ares (2015) 3984536-28/09/2015 του 
Director General, Mr. Walter DEFFAA), στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αιρεσιμότητας EAC 
2.2 του Θεματικού Στόχου 2 (ICT - Broadband). 

Για την υλοποίηση της δράσης έχει ξεκινήσει συνεργασία με JASPERS (Advisory Service) για 
την προετοιμασία και υποβολή του Φακέλου Μεγάλου Έργου (το έργο συμπεριλαμβάνεται 
στο JASPERS Action Plan 2018).  Απαιτείται κοινοποίηση στη DG COMP. 

Καθώς η δράση θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, θα απαιτηθεί συνεργασία με την ΕΓ ΣΔΙΤ και 
έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ. 

Υπάρχει έγκριση Technical Assistance της World Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
Connected Communities της DG CNECT. 

Διαθεσιμότητα μελετών: Feasibility Study, Broadband Penetration Mapping (Σχέδια 
Ιδιωτικών Επενδύσεων σε Υποδομές Επόμενης Γενιάς). Έχει ψηφιστεί ο Νόμος 4463/2014 
που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/61/ΕΕ (περί μείωση κόστους ανάπτυξης ευρυζωνικών 
υποδομών) και απλοποιεί/επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης. Ο νόμος αυτός 
υλοποιεί σε μεγάλο ποσοστό τις προβλέψεις του Πυλώνα Α του Εθνικού Ευρυζωνικού 
Σχεδίου. 

 

Η δράση σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε περιοχές παρέμβασης που θα καθορίζονται σε 
συνάρτηση με την πρόοδο της διαθεσιμότητας αντίστοιχων ιδιωτικών επενδύσεων. 

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης του έργου έχει ως εξής: 

• Υποβολή αίτησης Μεγάλου Έργου και ένταξη: Γ’ τρίμηνο 2018 

• Προκήρυξη: Α’ τρίμηνο 2019 

• Νομική Δέσμευση και έναρξη υλοποίησης: Β’ τρίμηνο 2019 

 

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

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  09/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  10/2015 

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 Γ’ τρίμηνο 2018 * 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Γ’ τρίμηνο 2018 * 

* Εκτίμηση 

 

 

3.9 Δράση 03-2a-3.2-09: Παροχή προηγμένων δικτυακών και 
υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε 
περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του 
κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας 
και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση  

 Άλλο (ΥΠΟΔΟΜΕΣ) 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 
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Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.2 (έχει εκπληρωθεί) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπονται τα ακόλουθα:   
• επέκταση του δικτύου οπτικών ινών της ΕΔΕΤ Α.Ε. για τη διασύνδεση του συνόλου των 

νοσοκομείων της χώρας με ταχύτητες 1-10Gbps και προμήθεια του απαιτούμενου 
δικτυακού εξοπλισμού (για όσα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν ήδη συνδεθεί στο 
πλαίσιο της Πράξης, «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο 
ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και 
στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)»),  

• στοχευμένη αναβάθμιση των τοπικών δικτύων των νοσοκομείων, 
• Προμήθεια και εγκατάσταση περίπου 5.000 σύγχρονων access points  στα επιλέξιμα  

νοσοκομεία για την εξασφάλιση της καθολικής ασύρματης κάλυψης Wi-Fi σε όλους 
τους χώρους των επιλέξιμων νοσοκομείων, 

• επέκταση του Κέντρου Δεδομένων για την Υγεία στο Ηράκλειο Κρήτης 
• εκσυγχρονισμός και επέκταση εφεδρικής αποθήκευσης των δεδομένων που παράγουν 

οι απεικονιστικές συσκευές των επιλέξιμων νοσοκομείων στο Κέντρο Δεδομένων για 
την Υγεία, 

• Ανάπτυξη και εγκατάσταση υποδομών για τη διάθεση εικονικών υποδομών σε όλα τα 
επιλέξιμα νοσοκομεία. 

• Διασύνδεση των ιδιωτικών νοσοκομείων με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του έργου (με 
ίδιες δαπάνες) για την διαλειτουργικότητα των εφαρμογών τους και για την 
πληρέστερη πρόσβαση στα δεδομένα των οικείων ασθενών 

• δημιουργία καταλόγων χρηστών για το προσωπικό των επιλέξιμων νοσοκομείων και 
ενσωμάτωσή τους στην ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ και 

• πρόσβαση του επιστημονικού προσωπικού των νοσοκομείων στην υπηρεσία 
διαδανεισμού ιατρικών άρθρων ΔΙΑΔΟΣΙΣ (diadosis.grnet.gr) 

 

Με την εν λόγω Δράση θα επιτευχθεί η πρόσβαση νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ σε υψηλές 
ταχύτητες 1/10 Gbps μέσω οπτικών ινών, archive απεικονιστικών δεδομένων βάσει του 
προτύπου DICOM, αυθεντικοποίηση χρηστών, ασύρματη πρόσβαση wifi εντός του χώρου 
των νοσοκομείων.  
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Τα αναμενόμενα οφέλη της εν λόγω δράσης είναι: 
• Η αναβάθμιση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του εύρους των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών που παρέχουν τα δημόσια νοσοκομεία στους ασθενείς, στο ιατρικό 
προσωπικό και στην διοίκηση. 

• Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών των νοσοκομείων του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, εξ αιτίας της αποφυγής περιττών πρόσθετων εξετάσεων που 
επιβαρύνουν την υγεία των ασθενών και καθυστερούν τον χρόνο διάγνωσης 
ασθενειών. 

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υπηρεσιών υγείας (ιδιωτικών 
κλινικών και νοσοκομειακών μονάδων, ιδιωτών ιατρών, θεραπευτών, κλπ), λόγω 
της άμεσης, ασφαλούς και ολοκληρωμένης πρόσβασης στα ιατρικά δεδομένα του 
εθνικού αποθετηρίου απεικονιστικών εξετάσεων, και των λοιπών στοιχείων του 
ηλεκτρονικού αρχείου ασθενών. 

• Σημαντική βελτίωση της ευρυζωνικής πρόσβασης δεκάδων χιλιάδων πολιτών 
(ασθενών, επισκεπτών, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού) στο Διαδίκτυο, 
μέσω των 5.000 σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi, από όλους τους χώρους σε 
όλες τις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις της χώρας 

• Η μείωση του κόστους λειτουργίας των υποδομών και των υπηρεσιών των 
δημόσιων νοσοκομείων, λόγω των οικονομιών κλίμακας και των συνεργειών που 
προκύπτουν από την αξιοποίηση των κεντρικών νεφοϋπολογιστικών υποδομών 

• Βελτίωση των προοπτικών συγκρότησης ερευνητικών βάσεων δεδομένων με 
ιατρικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας και ευρέως φάσματος (ιδιαιτέρως για σπάνιες 
παθήσεις), για αξιοποίηση από πιστοποιημένους ερευνητικούς χρήστες και φορείς. 

Η πραγματοποίηση της Δράσης μπορεί να στηριχθεί στις δικτυακές και νεφοϋπολογιστικές 
υποδομές της ΕΔΕΤ Α.Ε. με παράλληλη μίσθωση και προμήθεια νέων υποδομών, καθώς και 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και η λειτουργία 
των αναγκαίων υπηρεσιών θα γίνει από στελέχη της ΕΔΕΤ Α.Ε., με βασικό κριτήριο την 
ασφάλεια των δεδομένων και την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών, ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα δυσλειτουργίας του συστήματος. Η αρχιτεκτονική και οι 
τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν θα εξασφαλίζουν τόσο την κλιμάκωση των 
εφαρμογών, όσο και την δυνατότητα επέκτασης/ενσωμάτωσης και άλλων συναφών 
υπηρεσιών. 

 

Δείκτες εκροής 
 04804 - Διαφορετικοί χρήστες στους οποίους παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση 

(Αριθμός, Νέος Πρόσθετος Δείκτης) 

Τιμή - Στόχος 2023:  200.000  
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 125.438 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 35.243 
o Μετάβαση: 27.134 
o Νότιο Αιγαίο: 6.265 
o Στερεά Ελλάδα: 5.920 

 
 04803 - Εικονικές μηχανές (Virtual Machines, VM) που θα εκχωρηθούν στους Φορείς 

Υγείας (Αριθμός, Νέος Πρόσθετος Δείκτης) 
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Τιμή - Στόχος 2023:  1.000  
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 627 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 176 
o Μετάβαση: 136 
o Νότιο Αιγαίο: 31 
o Στερεά Ελλάδα: 30 

 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη)  

Τιμή - Στόχος 2023:  30 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 19 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 5 
o Μετάβαση: 4 
o Νότιο Αιγαίο: 1 
o Στερεά Ελλάδα: 1 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 8.894.198,80 
€ (δημόσια δαπάνη,ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος).  

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 8.894.198,80 1.567.272,20 1.206.693,70 5.578.328,22 278.626,11 263.278,57 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 8.894.198,80 1.567.272,20 1.206.693,70 5.578.328,22 278.626,11 263.278,57 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 6.952.787,60 1.253.817,75 965.354,95 4.462.662,56 139.313,05 131.639,29 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 1.941.411,20 313.454,45 241.338,75 1.115.665,66 139.313,05 131.639,29 

εκ της οποίας για 
τα εμπροσθοβαρή 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα  - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικός δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης Δράσης, είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Το έργο έχει υψηλό βαθμό ωριμότητας, ενώ δεν υφίστανται ειδικές προϋποθέσεις 
εφαρμογής. Η σχετική πρόταση του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο «Επέκταση του 
Νεφοϋπολογιστικού Συστήματος για την Υγεία», εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης τον Δεκέμβριο του 2017. 

 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει συνάψει με το Υπουργείο Υγείας την από 14/04/2014 Προγραμματική 
Συμφωνία, με την οποία διασφαλίζεται η αδιάλειπτη συνεργασία και υποστήριξη του 
Υπουργείου Υγείας στην υλοποίηση της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο 
εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών 
δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud 
Computing)». 

 

Όσον αφορά στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του έργου, εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί την 
περίοδο από 15/7/2018 έως 31/12/2021. 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  09/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  10/2015 

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 2018* 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Γ’ τρίμηνο 2018* 

* Εκτίμηση 

 

 

3.10  Δράση 03-2a-3.2-10: WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων 
ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση  

 Άλλο (ΥΠΟΔΟΜΕΣ) 
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Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο (ΣΔΙΤ) 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.2 (έχει εκπληρωθεί) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση θα αποτελέσει συμπληρωματική δράση της αντίστοιχης δράσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με τίτλο WiFi4EU, με την οποία παρέχεται δωρεάν σύνδεση WiFi σε πολίτες και 
επισκέπτες σε δημόσιους χώρους δήμων της Ε.Ε. και έχει σκοπό να καλύψει τους Δήμους οι 
οποίοι δεν θα ενταχθούν στο έργο της Ε.Ε. ή/και να καλύψει επιπλέον σημεία ασύρματης 
πρόσβασης των Δήμων που θα ενταχθούν στο WiFi4EU. 

Η δράση αποσκοπεί στην παροχή της δυνατότητας στους πολίτες για ασύρματη δωρεάν 
ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο με τεχνολογία WiFi σε δημόσια σημεία με πολιτιστικό 
και τουριστικό ενδιαφέρον ανά την Επικράτεια. Τα σημεία θα επιλεγούν με βασικό κριτήριο 
τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής/τουριστικής δραστηριότητας μιας 
περιοχής. 

Στα σημεία εγκατάστασης δεν υπάρχουν, γενικά, ανεπτυγμένες υποδομές πρόσβασης και 
αξιοποίησης ευρυζωνικών ασύρματων υπηρεσιών, γι’ αυτό και το έργο έχει σαν βασικό 
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στόχο την δημιουργία και εγκατάσταση εκείνου του εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης 
που θα αποτελέσει το κίνητρο προς τους ιδιώτες επενδυτές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
δικτύων επόμενης γενιάς, αλλά και την βάση για την διείσδυση των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. 

Η δημιουργία των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα 
συμβάλλει: 

• Στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της Ελληνικής 
Επικράτειας όπου παρατηρείται υστέρηση 

• Στην παροχή προστιθέμενης αξίας σε αναπτυξιακές δραστηριότητες στην περιοχή 
• Στην εξοικείωση των πολιτών και στην αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου και των 

ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους πολίτες 
• Στην διαθεσιμότητα του Διαδικτύου μέσω ασύρματων μεθόδων πρόσβασης, 

κάνοντάς το με αυτόν τον τρόπο προσιτό σε κατηγορίες χρηστών οι οποίοι δεν 
βρίσκονται απαραίτητα σε κάποιο σταθερό χώρο 

• Στην αξιοποίηση από τους πολίτες των διαδικτυακών υπηρεσιών και πηγών 
πληροφόρησης, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσα από το Διαδίκτυο 

Επιπρόσθετα, οι υποδομές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου δύναται να 
αξιοποιηθούν περαιτέρω για την υλοποίηση υποδομών έξυπνων πόλεων (π.χ. δικτύων 
αισθητήρων περιβαλλοντολογικών συνθηκών, συνθηκών διαβίωσης, φανάρια, κλπ), βασική 
προτεραιότητα των δύο κυριότερων στρατηγικών πλαισίων δράσης “Digital Agenda for 
Europe” και “Horizon 2020”, οι οποίες αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως εργαλεία επίτευξης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής 
ευημερίας. 

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε 
λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης - WiFi (Hotspots) στο Διαδίκτυο σε διάφορες 
περιοχές πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος με διασπορά σε ολόκληρη την χώρα. 
Στο πλαίσιο του έργου, θα παρασχεθεί η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους. 
Υπολογίζεται ότι θα υλοποιηθούν περίπου 3.200 περιοχές ασύρματης - WiFi πρόσβασης σε 
όλη την Επικράτεια. Οι χώροι, οι οποίοι θα αποτελέσουν σημεία εγκατάστασης των 
ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης, θα συγκεντρώνουν ένα σύνολο από 
χαρακτηριστικά, όπως: 

- Ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση, όπως ενδεικτικά χώροι συνάθροισης κοινού, 
χώροι αναμονής-μετακίνησης, χώροι εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος 

- Κατανομή σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση 

Το σύστημα το οποίο θα αναπτυχθεί θα διαθέτει κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και 
διαχείρισης, μέσω του οποίου θα παρακολουθούνται συνεχώς, σε πραγματικό χρόνο, όλα 
τα δομικά στοιχεία του δικτύου. Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα κεντρικής ρύθμισης 
λειτουργικών παραμέτρων του δικτύου, εξ’ αποστάσεως ρύθμισης παραμέτρων στοιχείων 
του δικτύου και κεντρική ρύθμιση της πολιτικής χρήσης του δικτύου. 

Δείκτες εκροής 
 04804 - Διαφορετικοί χρήστες στους οποίους παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση 

(Αριθμός) 

Τιμή - Στόχος 2023:  200.000 πολίτες 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 74.425 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 92.026 
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o Μετάβαση: 22.879 
o Νότιο Αιγαίο: 2.571 
o Στερεά Ελλάδα: 8.099 

 
 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη)  

Τιμή - Στόχος 2023:  75 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 27,91 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 34,51 
o Μετάβαση: 8,58 
o Νότιο Αιγαίο: 0,96 
o Στερεά Ελλάδα: 3,04  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 15 εκ. € 
(δημόσια δαπάνη, συμπεριλαμβ. ΦΠΑ).  

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 15.000.000,00 3.611.616,00 3.347.785,00 5.839.200,00 1.060.790,00 1.140.609,00 

Δημόσια Δαπάνη 
(β)  15.000.000,00 3.611.616,00 3.347.785,00 5.839.200,00 1.060.790,00 1.140.609,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 11.339.580,24 2.889.292,77 2.678.227,98 4.671.359,99 530.395,00 570.304,50 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 3.660.419,76 722.323,23 669.557,02 1.167.840,01 530.395,00 570.304,50 

εκ της οποίας για 
τα εμπροσθοβαρή 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα * - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να υλοποιήσουν έργα στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης δράσης, αναφέρονται, ενδεικτικά, οι εξής: 

- Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα της δράσης αναφέρονται τα εξής: 

Το έργο εντάσσεται πλήρως στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 και στη 
Στρατηγική του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου (NGA Plan), εγκεκριμένου από την Ε.Ε.–DG 
Regional and Urban Policy (επιστολή Ref. Ares (2015) 3984536- 28/09/2015 του Director 
General, Mr. Walter Deffaa), προς εκπλήρωση της αιρεσιμότητας EAC 2.2 του Θεματικού 
Στόχου 2. Συγκεκριμένα, το έργο αποτελεί δράση του πυλώνα Α του NGA Plan 
«Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης 
γενιάς», όπου αναφέρεται ότι «τονώνεται η ζήτηση βασικών ευρυζωνικών υπηρεσιών, με 
στόχο αφενός να μειωθούν το ψηφιακό χάσμα και αναλφαβητισμός εντός της Ελληνικής 
κοινωνίας και αφετέρου να τονωθεί η ευρυζωνική αγορά και το επενδυτικό ενδιαφέρον για 
επενδύσεις σε NGA». 

Ο βαθμός ωριμότητας της πράξης είναι σημαντικός. Έχει ολοκληρωθεί τόσο η καταγραφή 
των τεχνικών απαιτήσεων της δράσης, όσο και ο τεχνικός σχεδιασμός της. Υπάρχουν ώριμα 
σχέδια των παρακάτω: 
• Έντυπο ανάλυσης κόστους 
• Αρχείο με τα σημεία ενδιαφέροντος που δηλώθηκαν στο παρελθόν από τους Δήμους 

και τα οποία αποτέλεσαν την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος 
• Το τελικό τεύχος που προεγκρίθηκε (στην προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο) και 

ενσωμάτωσε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και στο παρελθόν προκηρύχθηκε 
ηλεκτρονικά 

Τυχόν αλλαγές θα αφορούν σε βελτίωση (αύξηση) των ταχυτήτων, πιθανές τροποποιήσεις 
των σημείων παρέμβασης (με έμφαση σε περιοχές με χαρακτήρα 
επιχειρηματικό/αναπτυξιακό, π.χ. τουρισμό, πολιτισμό, εμπορικοί δρόμοι και σημεία 
ενδιαφέροντος, κλπ.) και εγκατάστασης. Αυτά κρίνεται ότι θα τροποποιήσουν το τεύχος του 
διαγωνισμού σε μικρό βαθμό, ενώ από πρόσφατη άτυπη έρευνα αγοράς της ΕΔΟΤΠΕ 
σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις των μονάδων κόστους του εξοπλισμού δεν προέκυψαν 
ιδιαίτερες αλλαγές. 

Στο πλαίσιο των προηγούμενων ΕΣΠΑ υλοποιήθηκαν δράσεις ευρυζωνικής πρόσβασης σε 
ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού της χώρας, που ωστόσο είτε δεν είναι πλέον πλήρως ή καθόλου 
λειτουργικά είτε έχουν μετακινηθεί, ενώ δεν υπάρχει σχετική χαρτογράφηση, δεν είναι 
γνωστά τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιπλέον δεν υπάρχει 
δυνατότητα κεντρικής διαχείρισής τους. Το εν λόγω έργο δεν θα αφορά σε περιοχές όπου 
έχει ήδη χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση WiFi, στα πλαίσια προηγούμενων δράσεων, εκτός 
εάν πρόκειται για επέκταση/αναβάθμιση της παρεχόμενης κάλυψης ή εάν οι δήμοι 
μετεγκαταστήσουν τα υφιστάμενα δίκτυα. Επίσης, η δράση θα επεκτείνει την παρέμβαση 
wifi4EU σε περισσότερους Δήμους και σημεία σε όλη την χώρα. 
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Η δράση σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε περιοχές παρέμβασης, οι οποίες θα καθοριστούν 
έπειτα από την συλλογή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Δήμων της Επικράτειας. 

 

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης του έργου έχει ως εξής: 
• Ολοκλήρωση συλλογής αιτήσεων ενδιαφέροντος και διαβούλευσης: Δ’ τρίμηνο 2018 
• Προκήρυξη: Δ’ τρίμηνο 2018 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  09/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  10/2015 

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 Γ’ τρίμηνο 2018 * 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2018 * 

* Εκτίμηση 

3.11 Δράση 03-2a-3.2-11: G-Cloud Next Generation 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο  ΝΑΙ 
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πλαίσιο επίδοσης  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.02.2 (έχει εκπληρωθεί) 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος 
G-Cloud της ΓΓΠΣ» και της παραγωγικής λειτουργίας των παραληφθέντων υπολογιστικών 
υποδομών σε συνθήκες πραγματικής παραγωγής (φιλοξενία παραγωγικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων, μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων χρηστών - εσωτερικών και εξωτερικών - 
συνεχής λειτουργία 24x7x365), διαπιστώθηκε τεράστιο ενδιαφέρον από τους δημόσιους 
φορείς για την ένταξή τους σε αυτό, καθώς επίσης επιβεβαιώθηκε και η οικονομία κλίμακας 
την οποία προσφέρει. Επίσης, μετά από 18 μήνες λειτουργίας διαπιστώθηκε η ανάγκη 
παροχής νέων πιο προηγμένων υπηρεσιών σε επίπεδο Infrastructure as a Service (IaaS), 
καθώς και σε υπηρεσίες Platform as a Service  (PaaS). Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν ήταν 
διαθέσιμες κατά τον σχεδιασμό/εκτέλεση της αρχικής και προσφέρουν ακόμα  μεγαλύτερες 
οικονομίες κλίμακας και καινοτομίες στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων (SDS – 
Software Defined Storage), της ασφάλειας (υλοποίηση hypervisor level network 
segmentation), των αυτοματισμών και της διαλειτουργικότας/υβριδικής λειτουργίας με 
άλλα κυβερνητικά ή δημόσια υπολογιστικά Νέφη. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, 
αναφέρονται υπηρεσίες, όπως: 

• Antivirus / Antispam, προσφερόμενες ενιαία με τη μορφή Software as a Service 
(SaaS). 

• WAF (Web Application Firewalling) για τον έλεγχο, παρακολούθηση και προστασία 
της Διαδικτυακής κίνησης για συγκεκριμένες εφαρμογές, χωρίς να χρειάζεται 
επέμβαση στην ίδια τη διαδικτυακή εφαρμογή. Πρόκειται για μία υπηρεσία ιδιαίτερα 
χρήσιμη για την εξυπηρέτηση της Δημόσιας Διοίκησης. 

• Sandbox για τη βελτίωση της προσφερόμενης ασφάλειας. 

• Αυτοματισμών στη διαχείριση και απόδοση (delivery) υποδομής και λογισμικού ως 
υπηρεσία,  ανίχνευση και επίλυση θεμάτων στην υποδομή και τη λειτουργία της, 
όπως επίσης και στη διαχείριση ετερογενών περιβαλλόντων υπολογιστικού νέφους. 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
493 

 

• PaaS σε αρχικό στάδιο με την παροχή υπηρεσιών PaaS σε Databases και operational 
systems και με προοπτική για περισσότερες PaaS υπηρεσίες σε επόμενο χρονικό 
στάδιο.  

• Φιλοξενία σύνθετων συστοιχιών Βάσεων Δεδομένων με πολλαπλούς κόμβους (High 
Performance multi-node Database clustering) και παροχή δυνατοτήτων προσωρινής 
επαύξησης διατιθέμενων πόρων για κάλυψη περιοδικών/ευκαιριακών αναγκών 
(bursting).  

• Δημιουργία νέου υπολογιστικού κόμβου με τεχνολογίες αιχμής. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, υπάρχει ανάγκη για νέες επενδύσεις στους εξής τομείς:    

• Επιδόσεις συστήματος ψηφιακής αποθήκευσης και ποσοτική ενίσχυση αυτού. 

• Επαύξηση μνημών RAM Εξυπηρετητών. 

• Δικτυακές συσκευές -  Routers.  

• Εξοπλισμός παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

• Λογισμικό Υπηρεσιών, Αυτοματισμών, καθώς και Προμήθεια Αδειών Χρήσης για 
Λογισμικά Υποδομής για κάλυψη νέων αναγκών επαύξησης υφιστάμενων έργων ή 
έργων προς μετάπτωση. 

• Εξυπηρετητές για φιλοξενία Βάσεων Δεδομένων Υπερυψηλής Απόδοσης καθώς και  

      για υλοποίηση νέου κόμβου (G-Cloud Next Gen). 

 

Μέσω αυτών, πέρα από την υλοποίηση και διάθεση προς τους φορείς του δημοσίου νέων 
υπηρεσιών, καλύπτεται και η ανάγκη που έχει προκύψει από: 

1. την αύξηση του βαθμού ψηφιοποίησης των διακινουμένων εγγράφων της Δημόσιας 
Διοίκησης. 

2. την σημαντική αύξηση που υπάρχει στην πληροφορία που παράγεται ετησίως.  

3. τη ραγδαία αύξηση των δεδομένων (60-80% ετησίως) μαζί με τις τάσεις των big data, 
analytics και Internet of Things, που συμπαρασύρουν μεγάλες χωρητικότητες στις 
storage υποδομές.  

4. τις νέες ανάγκες ασφάλειας που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 679/2016). 

5.  νέα έργα που θα υλοποιήσει η ΚτΠ ΑΕ και τα οποία θα φιλοξενηθούν στο G-Cloud, 
προϋπολογισμού 130 εκ. € με αυξημένες ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο, 
υπολογιστική ισχύ, μνήμη, ταχύτητα επικοινωνίας και ασφάλεια και  καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη για επαύξηση της υποδομής G-Cloud. 

Δείκτες εκροής 

• 04802 - Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών για την παροχή υπηρεσιών νέφους (τιμή: 
1) 

Άξονας 03 

o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 0,63 

o Μετάβαση: 0,13 
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o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 0,18 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 0,03 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 0,03 

• 90001 - Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) (τιμή: 12) 

Άξονας 03 

o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 7,53 

o Μετάβαση: 1,63 

o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 2,11 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 0,35 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 0,38 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 9,5 εκ. € (δημόσια δαπάνη, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α)  9.500.000,00 1.674.022,16 1.288.883,96 5.958.279,02 297.603,87 281.210,99 

Δημόσια Δαπάνη (β)   9.500.000,00 1.674.022,16 1.288.883,96 5.958.279,02 297.603,87 281.210,99 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 7.426.355,52 1.339.217,72 1.031.107,16 4.766.623,20 148.801,94 140.605,50 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 2.073.644,48 334.804,44 257.776,80 1.191.655,82 148.801,93 140.605,49 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικός δικαιούχος, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης 
δράσης, αναφέρεται η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία των τευχών διακήρυξης 
του διαγωνισμού. 

Βασική προϋπόθεση εφαρμογής αποτελεί η έγκριση του εν λόγω έργου από την Γενική 
Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία θα επιβεβαιώνεται ότι η παρούσα 
δράση είναι σύμφωνη με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. 

 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  09/2015 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  10/2015 

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 Α’ τρίμηνο 2019* 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2019* 

*Εκτίμηση 
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4. Θεματικός στόχος 04 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4b 

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

Επενδυτική προτεραιότητα 4b -  

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι  

Δείκτες αποτελέσματος  

 

4.1 Δράση 03-4b-3.3-01: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
ΜΜΕ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο   

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής  

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
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 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.04.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ΜΜΕ στη χώρα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, καθώς οι ΜΜΕ εκπροσωπούν μεγάλο ποσοστό της εθνικής οικονομίας, 
χρησιμοποιούν σημαντικούς ενεργειακούς πόρους κατά την παραγωγική δραστηριότητα, 
συχνά στεγάζονται σε κτιριακές υποδομές χαμηλής ενεργειακής αποδοτικότητας και 
ευθύνονται για περίπου 15-20% των συνολικών εκπομπών CO2. 

Η προτεινόμενη δράση αφορά ενδεικτικά σε: 

• Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος: θερμομόνωση, κουφώματα/υαλοπίνακες, 
συστήματα σκίασης. 

• Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας τόσο για 
χρήση ψύξης/θέρμανσης χώρων, όσο και στη παραγωγική διαδικασία (π.χ. 
εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης 
απορριπτόμενης θερμότητας, κλπ.). 

• Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών 
ενέργειας. 

• Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού. 

• Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. 

• Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακοί έλεγχοι πριν και μετά για την εκτίμηση 
του ενεργειακού αποτελέσματος. 

• Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
50001. 

• Σύμβουλος Έργου. 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα εξειδικευτούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος. 

Από τις παρεμβάσεις εξαιρείται ο παραγωγικός εξοπλισμός. 

Για κάθε μία από τις ανωτέρω παρεμβάσεις θα καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι 
(επιθυμητά αποτελέσματα), καθώς και όρια επιλέξιμων προϋπολογισμών. 

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους κλάδους μεταποίησης και βιοτεχνίας, εμπορίου, 
υπηρεσιών, τουρισμού και ναυτιλίας. 
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Ο Τομέας της Ενέργειας είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς που θεωρείται ότι 
συμβάλλουν στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, το οποίο στηρίζεται μέσα από το 
ΕΠΑνΕΚ. Η δράση προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας και συμβάλλει παράλληλα στην 
επίτευξη των εθνικών στόχων για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

Δείκτες εκροής 
• CO01 – Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

(400 επιχειρήσεις) 

Άξονας 03 
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 253 
o Μετάβαση: 49 
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 74 

Άξονας 03Σ 
o Μετάβαση: 11 
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 13 

• CO02 – Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις (400 επιχειρήσεις) 

Άξονας 03 
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 253 
o Μετάβαση: 49  
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 74 

Άξονας 03Σ 
o Μετάβαση: 11 
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 13 

 
• CO34 - Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 

εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (17.353 τόνοι ισοδυνάμου CO2) 

Άξονας 03 
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 10.972  
o Μετάβαση: 2.135  
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 3.209  

Άξονας 03Σ 
o Μετάβαση: 466  
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 571  

• 90001 – Θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης (320 Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη)  

Άξονας 03 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 202 
o Μετάβαση: 39 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 59 

Άξονας 03Σ 
o Μετάβαση: 9 
o Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 11 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Συνολική εκτιμώμενη δημόσια δαπάνη: 70.000.000,00 € 
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 
70.000.000,00 

 

12.946.318,85 

 

8.612.531,73 

 

44.260.483,66 

 

2.301.566,34 

 

1.879.099,42 

 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 

70.000.000,00 

 

12.946.318,85 

 

8.612.531,73 

 

44.260.483,66 

 

2.301.566,34 

 

1.879.099,42 

 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

54.745.800,01 

 

10.357.054,98 

 

6.890.025,32 

 

35.408.386,83 

 

1.150.783,17 

 

939.549,71 

 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

15.254.199,99 

 

2.589.263,87 

 

1.722.506,41 

 

8.852.096,83 

 

1.150.783,17 

 

939.549,71 

 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της δράσης θα είναι οι ΜΜΕ όλων των κλάδων (Μεταποίηση, Εμπόριο, 
Τουρισμός, Ναυτιλία). 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, δεν απαιτούνται οριζόντιες μελέτες ή άλλες διοικητικές ή/και 
νομοθετικές ενέργειες. 

Προϋπόθεση εφαρμογής αποτελεί η πλήρης κάλυψη κριτηρίου 1 αιρεσιμότητας 4.1 περί 
καθορισμού των ελάχιστων απαιτήσεων του άρθρου 5 της Οδηγίας 2010/31 που αφορά 
στον «Υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης»: Καλύφθηκε με την έκδοση του Κ.ΕΝ.Α.Κ. (ΦΕΚ 
2367/Β/12.07.2017).  

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου: Γ’ Τρίμηνο 2019 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Δ’ τρίμηνο 2022 
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Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ιούλιος 2017 

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 Α’ τρίμηνο 2019* 

Hμερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2019* 

* Εκτίμηση 
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5. Θεματικός στόχος 04 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4c 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς 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 κτιρίων, και στον 
τομέα της στέγασης 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.04.1 

Ειδικοί στόχοι 3.4 - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού 
και δημόσιου κτιριακού αποθέματος 

Δείκτες αποτελέσματος T4228 - Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας  

 

Μονάδα μέτρησης: ktoe / έτος 

Τιμή βάσης (2013):    69,76 

Τιμή-στόχος (2023): 902,00 

 

Πηγή στοιχείων: ΥΠΕΚΑ [ΕΣΔΕΑ (μέτρα πολιτικής του 
άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)]  

Συχνότητα υποβολής εκθέσεων: Τριετής 

 

 

5.1 Δράση 03-4c-3.4-01: Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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

-  
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Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Δεν είναι γνωστό, σε αυτή τη φάση 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.04.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση 
και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να 
χρηματοδοτήσουν πλήρως με ιδία κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας 
τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα 
επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.  

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία θα αφορά, είτε σε 
απευθείας επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή 
χαμηλότοκο δάνειο. Το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση 
της δράσης έχει προκύψει από την εκ των προτέρων αξιολόγηση χρηματοδοτικού μέσου για 
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
κοινωνικός χαρακτήρας του Προγράμματος έχουν τεθεί συγκεκριμένα κριτήρια που 
αφορούν στην εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη. Ειδικά κίνητρα έχουν καθοριστεί, 
επίσης, για τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσματα 
εξοικονόμησης είναι πολύ μεγαλύτερα.  

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος αφορούν, μεταξύ 
άλλων, σε θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα σκίασης, αναβάθμιση 
συστήματος θέρμανσης, κλπ. Προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των 
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κατοικιών έχει τεθεί συγκεκριμένος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί μέσω των 
χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου διασφαλίζεται 
μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου από Ενεργειακό Επιθεωρητή 
τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. 

Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνονται οι εθνικοί στόχοι 
εξοικονόμησης ενέργειας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι οποίοι έχουν τεθεί και στο 
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, θα πρέπει να 
καθοριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, 
ώστε να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, τεχνικά εφικτή και οικονομικά αποδοτική, για 
την τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων επιπέδων ενεργειακής απόδοσης. Η δράση 
συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, ιδιαίτερα στην ανάγκη εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας στον οικιακό τομέα, αλλά και στην επίτευξη του εθνικού στόχου της 
μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 2,85 Mtoe το 2020. 

Λόγω της φύσης και της σημαντικότητας της δράσης, η οποία θα συμβάλει στην εθνική 
στοχοθεσία και υποχρεώσεις, ο σχεδιασμός και συντονισμός του προγράμματος γίνεται σε 
κεντρικό επίπεδο και έχει σχεδιαστεί κοινός οδηγός εφαρμογής για όλες τις Περιφέρειες. 
Κατά τον σχεδιασμό της δράσης, έχουν ληφθεί υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι 
ανάγκες της εκάστοτε Περιφέρειας, ανάλογα με το κτιριακό δυναμικό που χρήζει 
ενεργειακής αναβάθμισης, και τα χαρακτηριστικά της (κλιματική ζώνη, κλπ.), στο πλαίσιο 
της εθνικής στρατηγικής για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί με 
τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ και των ΠΕΠ. 

Δείκτες εκροής 
• ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που 

κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης (Νοικοκυριά): 
συνολικά 38.000 (αφορά μόνο στο ΕΠΑνΕΚ) 

Άξονας 03 
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 20.472  
o Μετάβαση: 6.760  
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 8.230  

Άξονας 03Σ 
o Μετάβαση: 1.944  
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 594  

• ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (Τόνοι ισοδυνάμου CO2): 
συνολικά 73.477 (αφορά μόνο στο ΕΠΑνΕΚ) 

Άξονας 03 
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 42.027  
o Μετάβαση: 12.637  
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 13.695  

Άξονας 03Σ 
o Μετάβαση: 4.090  
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1.028 

• ΤΑΜΕΙΟ - Αριθμός Δανειακών Συμβάσεων: 26.284 (αφορά μόνο στο ΕΠΑνΕΚ) 

Άξονας 03 
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 16.620 
o Μετάβαση: 3.234 
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o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 4.861 

Άξονας 03Σ 
o Μετάβαση: 705 
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 864 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 
• Συνολική δημόσια δαπάνη (από ΕΠΑνΕΚ): 602.358.774,30€. 
• ΤΑΜΕΙΟ: 68.000.000 € 
• ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (από ΕΠΑνΕΚ): 534.358.774,30€ (συμπεριλαμβάνεται το διαχειριστικό 

κόστος του Δικαιούχου για τις άμεσες ενισχύσεις). 

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος 
(α)* 

602.358.774,30 112.171.859,60 100.267.062,90 348.637.876,20 9.712.112,90 31.569.862,70 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 

534.358.774,30 99.595.334,02 91.900.535,02 305.641.632,42 7.476.286,31 29.744.986,53 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

469.502.424,42 89.737.486,81 80.213.649,61 278.910.300,20 4.856.056,45 15.784.931,35 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

132.856.349,88 22.434.372,79 20.053.413,29 69.727.576,00 4.856.056,45 15.784.931,35 

εκ της οποίας για 
τα εμπροσθοβαρή 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής ** 

68.000.000,00 12.576.525,58 8.366.527,88 42.996.243,78 2.235.826,59 1.824.876,17 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) - - - - - - 

 Αφορά στην συνολική δημόσια δαπάνη στο ΕΠΑνΕΚ για το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνονται δηλαδή 
οι άμεσες ενισχύσεις στο ΕΠΑνΕΚ και το αντίστοιχο διαχειριστικό κόστος του Δικαιούχου για τις άμεσες 
ενισχύσεις και οι πόροι του ΤΑΜΕΙΟΥ 

** Με βάση την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της ex-ante αξιολόγησης (Νοέμβριος 2016)  
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Δυνητικοί δικαιούχοι  
• ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, δεν απαιτούνται διοικητικές ή/και νομοθετικές ενέργειες. Η 
Αναθεώρηση και Επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης του προτεινόμενου 
μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής με στόχο παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον 
οικιακό τομέα κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 (ex-ante αξιολόγηση), η οποία 
εκπονήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 37(2δ) του Καν.1303/2013, 
ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2016. Η έκδοση της σχετικής ΥΑ Σύστασης Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ" πραγματοποιήθηκε τον 
Δεκέμβριο 2016. 

 
• Πλήρης κάλυψη κριτηρίου 1 αιρεσιμότητας Τ.04.1, περί καθορισμού των ελάχιστων 

απαιτήσεων του άρθρου 5 της Οδηγίας 2010/31, που αφορά στον «Υπολογισμό των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής 
απόδοσης» - ημερομηνία εκπλήρωσης: Ιούλιος 2017 (ολοκληρώθηκε – ΦΕΚ 
2367/Β/12.07.2017) 

• • Ημερομηνία έκδοσης Οδηγού Προγράμματος: Μάρτιος 2018Εκτιμώμενη 
ημερομηνία τροποποίησης Ένταξης Προγράμματος άμεσης ενίσχυσης: Ιούλιος 2018 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   Ιούλιος 2017 

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 Μάρτιος 2017 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Απρίλιος 2017 

 

 

5.2 Δράση 03-4c-3.4-02: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων 
 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

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. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της δράσης:  
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 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. 

Η δράση στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην 
επίτευξη του στόχου για την ανακαίνιση του 3%, ετησίως, του συνολικού εμβαδού δαπέδου 
θερμαινόμενων / ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την 
κεντρική δημόσια διοίκηση, βάσει του άρθρου 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. 

Ο Τομέας της Ενέργειας είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς που θεωρείται ότι 
συμβάλλουν στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, το οποίο στηρίζεται μέσα από το 
ΕΠΑνΕΚ. Η δράση προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενέργειας στο 
Δημόσιο Τομέα, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη 
Στρατηγική Ευρώπη 2020. 

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 

• Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 
δημοσίων κτιρίων (KWh/έτος) 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 660.000 KWh/έτος 
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o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 4.290.000 KWh/έτος 

• Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου (τόνοι ισοδυνάμου CO2) 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 34 τόνοι ισοδυνάμου CO2 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 223 τόνοι ισοδυνάμου CO2 

• Αριθμός δημόσιων κτιρίων με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 2 κτίρια 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 13 κτίρια 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Συνολική δημόσια δαπάνη: 12.786.368,75 € 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1.704.849,17€ 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 11.081.519,58 € 

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 12.786.368,75 11.081.519,58 0,00 1.704.849,17 0,00 0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 12.786.368,75 11.081.519,58 0,00 1.704.849,17 0,00 0,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 10.229.094,92 8.865.215,58 0,00 1.363.879,33 0,00 0,00 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 2.557.273,83 2.216.304,00 0,00 340.969,84 0,00 0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

Θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ex ante assessment 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Αφορά σε δημόσια κτίρια που καταλαμβάνονται από την κεντρική δημόσια διοίκηση (π.χ. 
Υπουργεία) και είναι υπό την κυριότητα του δημοσίου, όπου στεγάζονται δημόσιοι 
οργανισμοί και φορείς, ή χρησιμοποιούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και 
αθλητικές εγκαταστάσεις. 

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, απαιτείται εκπόνηση της σχετικής ex-ante assessment για το 
Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής. 

 

Προϋπόθεση εφαρμογής είναι η πλήρης κάλυψη κριτηρίου 1 Αιρεσιμότητας Τ.04.1, περί 
καθορισμού των ελάχιστων απαιτήσεων του άρθρου 5 της Οδηγίας 2010/31 που αφορά 
στον «Υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης». 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  31/12/2016 * 

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 Α’ Τρίμηνο 2017 * 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίμηνο 2017 * 

 * Εκτίμηση 

 

 

5.3 Δράση 03-4c-3.4-03: Σύσταση Ταμείου Υποδομών (ΕΠ 4c) 
 

Το δελτίο εξειδίκευσης της δράσης «Σύσταση Ταμείου Υποδομών» βρίσκεται στο Κεφάλαιο 9 
του Άξονα Προτεραιότητας 03/03Σ. 
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6. Θεματικός στόχος 06  – Επενδυτική Προτεραιότητα 6c 
 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων  

Επενδυτική προτεραιότητα Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

    -  

Ειδικοί στόχοι 3.5 Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής 
δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και 
στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο το 
τομέα του Τουρισμού 

Δείκτες αποτελέσματος T4231 : Αριθμός επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους κα μουσεία 

Μονάδα μέτρησης: Επισκέπτες (εκατομμύρια) 

Τιμή βάσης ΑΞ. 03 Λιγότερο ανεπτυγμένες  (2013):   5,56  

Τιμή βάσης ΑΞ. 03 Σε μετάβαση  (2013):    3,10 

Τιμή βάσης ΑΞ. 03 Περισσότερο ανεπτυγμένες  (2013):  6,94   

 

Τιμή-στόχος ΑΞ. 03 Λιγότερο ανεπτυγμένες (2023): 5,84 

Τιμή βάσης ΑΞ. 03 Σε μετάβαση (2023): 3,26    

Τιμή-στόχος ΑΞ. 03 Περισσότερο ανεπτυγμένες  (2023): 7,29 

 

Τιμή βάσης ΑΞ. 03Σ Σε μετάβαση  (2013):    0,65 

Τιμή βάσης ΑΞ. 03Σ Περισσότερο ανεπτυγμένες  (2013):  0,46 

 

Τιμή βάσης ΑΞ. 03Σ Σε μετάβαση (2023): 0,68 

Τιμή-στόχος ΑΞ. 03Σ Περισσότερο ανεπτυγμένες  (2023): 0,49 

 

Πηγή στοιχείων: ΕΛΣΤΑΤ 

Συχνότητα υποβολής εκθέσεων: διετής 
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6.1 Δράση 03-6c-3.5-01 : Συνδρομή στη βελτίωση δημόσιων υποδομών 
που συμβάλουν στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού 
αποθέματος της χώρας και την ανάπτυξη του τουρισμού 
(τμηματοποιημένα έργα τομέων τουρισμού και πολιτισμού) 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο : ΥΠΟΔΟΜΗ 

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

Η διαχείριση των τμηματοποιημένων έργων που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο της παρούσας δράσης θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα  στις 
σχετικές  εγκυκλίους  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 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς     -  

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

  Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες    

  Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες     -  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης   5  τμηματοποιημένων  έργων δημόσιας  
υποδομής  των τομέων Τουρισμού και Πολιτισμού που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) της Π.Π. 2007-2013 καθώς και το  
έργο «Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού», που 
υλοποιήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με εκχώρηση από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, όπως 
παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

 Τα έργα αυτά έχουν ως αντικείμενο τη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση, σε μία λογική 
βιώσιμης ανάπτυξης, του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος μιας περιοχής, ώστε να 
αποτελέσουν μέσο βελτίωσης της ελκυστικότητας της χώρας ως τουριστικού προορισμού, 
εμπλουτίζοντας το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, αλλά συμβάλλοντας και στη 
γενικότερη οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής προς όφελος της τοπικής οικονομίας και 
μικροεπιχειρηματικότητας. 

 

Α/Α MIS (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός 
ΔΔ 

1 364913 Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του 
Αχιλλείου στην Κέρκυρα 

5.000.000 € 

2 374912 Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων Δυρού Ν. Λακωνίας 

 

8.500.000 € 

3 372978 Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου 4.388.174,41 

 

4 305621 Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης 3.008.815,17 

 

5 355316 Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων 
Θάσου 

2.872.472,70 € 

 

    

6  374464 Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου 
Παρνασσού 

1.700.000 € 

 

Ο συνολικός ενδεικτικός Π/Υ (ΔΔ) των ανωτέρω έργων ανέρχεται  25.469.462,28 ευρώ.  

 

 

Δείκτες εκροής 

 

CO09 : Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών , Μονάδα μέτρησης : 
Επισκέψεις/έτος  
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90001: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, 
Μονάδα μέτρησης : Ισοδύναμα Ανθρωποέτη  

Οι τιμές θα προσδιορισθούν πριν την έκδοση των Προσκλήσεων 

 

Πίνακας 2 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 T4232 

Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η 
οικονομική 
δραστηριότητα από 
το ΕΠΑνΕΚ 

 Αριθμός  

  

 Μετάβαση 

 

      2  

 

 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες   3   

Μετάβαση Στερεά 
Ελλάδα   1   

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

03-6c-3.5-01  Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος 
(α) 25.469.462,28 0,00 17.888.174,41 5.881.287,87 0,00 1.700.000,00 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 

 

25.469.462,28 

 

0,00 

 

17.888.174,41 

 

5.881.287,87 0,00 1.700.000,00 

Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 19.865.569,82 0,00 14.310.539,53 4.705.,30,30 0,00 850.000,00 

Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 5.603.892,46 0,00 3.577.634,88 1.176.257,57 0,00 850.000,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 25.469.462,28 0,00 17.888.174,41 5.881.287,87 0,00 1.700.000,00 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 
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Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Οι δικαιούχοι των ενταγμένων πράξεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας που 
τμηματοποιούνται :   

1. Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.), με αρμοδιότητα τη διοίκηση, 
διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και 
επιχειρηματικών μονάδων, που της ανήκουν κατά κυριότητα ή έχουν περιέλθει σε αυτήν με 
νόμο ή με οποιαδήποτε άλλη πράξη.  

2. Δήμος Σάμου, δικαιούχος που προέκυψε μετά από συγκριτική αξιολόγηση 
προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. 80 του ΕΠΑΝ ΙΙ. 

3. Αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

4. Δ/νση Τουριστικών Επενδύσεων  του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού/ 
Τομέας Τουρισμού, στην οποία μεταφέρθηκαν σχετικές αρμοδιότητες του ΕΟΤ. 

 

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 Μάιος – Ιούνιος 2016 

Ημερομηνία έκδοσης  προσκλήσεων  

21/6/2016, 5/7/2016, 
14/7/2016, 2/12/2016, 
12/6/2017 
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6.2 Δράση 03-6c-3.5-02 : Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε 
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικές υποδομές 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο : ΥΠΟΔΟΜΗ 

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

 

             _ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς     -    

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

  Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες  

   Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

  Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες       - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Στη δράση περιλαμβάνονται ενέργειες  που αφορούν σε εργασίες για τον λειτουργικό 
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς 
χώρους, μουσεία και άλλες πολιτιστικές υποδομές αρμοδιότητας του τομέα Πολιτισμού του 
ΥΠΟΠΑΙΘ, με στόχο την παροχή  βελτιωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών, που αναμένεται να 
τους καταστήσει περισσότερο ελκυστικούς για τους επισκέπτες και να συμβάλει στην 
τουριστική και γενικότερη ανάπτυξη στις περιοχές χωροθέτησής τους.  

 

Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν εργασίες για την εξασφάλιση 
της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, τη βελτίωση των χώρων υγιεινής, τη δημιουργία ή 
επέκταση και αναβάθμιση των εκδοτηρίων,  τη γενική και ειδική σήμανση των χώρων, τη 
χάραξη διαδρομών, κλπ. 

Ο ενδεικτικός Π/Υ (ΔΔ) της  ανωτέρω δράσης ανέρχεται σε 2.000.000 € 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας  2: Δείκτες εκροής 

Άξονας Προτεραιότητας 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6c 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 T4232 

 Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το 
ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός   
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

     3,00  

 

    
Αριθμός 

  
Μετάβαση 

 
     4,00   

  
Αριθμός 

 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  2,00  
 

CO09 

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

Επισκέψεις/έτος  
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  40.000  

 

  Επισκέψεις/έτος  
Μετάβαση 

 
  120.000   

  Επισκέψεις/έτος  
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  90.000  
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Άξονας Προτεραιότητας 03Σ – Επενδυτική Προτεραιότητα 6c  

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 T4232 

 Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το 
ΕΠΑνΕΚ 

 

 

 

Αριθμός  

  
Μετάβαση 

 
    1,00  

 

CO09 

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

Επισκέψεις/έτος  
Μετάβαση 

 
  60.000  

 

 

 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας  3: Προϋπολογισμός   

 03-6c-3.5-02 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 2.000.000,00 200.000,00 400.000,00 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.000.000,00 200.000,00 400.000,00 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.479.999,99 160.000,00 320.000,00 800.000,00 100.000,00 100.000,00 

    Εθνική Συμμετοχή (δ) 520.000,01 40.000,00 80.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

1. Δ/νση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων 
ΥΠΟΠΑΙΘ/Τομέας Πολιτισμού, με αποκλειστική αρμοδιότητα την αναστήλωση, 
αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, με βάση το άρθρο 30 του ΠΔ 104/2014 
«Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», το Ν.3028/2002 «Για την 
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» και το άρθρο 
24 Σ. 

2. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) αρμόδιο για την ανάδειξη 
και προβολή μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας, τη διαχείριση 
αρχαιολογικών πόρων από σταθερές πηγές εσόδων αλλά και από παραγωγικές 
δραστηριότητες που αξιοποιούν στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 

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 Β’ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  5/7/2016 

 

6.3 Δράση 03-6c-3.5-03 : Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων 
στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

      

 

                        _ 
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Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς                                       _ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

  Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες  

   Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

  Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Δε συνδέεται με αιρεσιμότητα  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση περιλαμβάνει τη συνέχιση των αναγκαίων εργασιών  για την αποκατάσταση, 
συντήρηση και ανάδειξη επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος 
σημασίας,  που εντάσσονται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Οι απαιτούμενες εργασίες συνάδουν με τις διεθνείς απαιτήσεις για την 
ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση σημαντικών τόπων και μνημείων φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 

Η συγκεκριμένη κατηγορία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων κατέχει εμβληματική θέση 
στην αλυσίδα αξίας του ελληνικού Τουρισμού, λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητάς τους, 
η οποία έχει συμβάλλει στην καθιέρωση της ευρύτερης περιοχής χωροθέτησής τους ως 
σημαντικού τουριστικού προορισμού με ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα και συμβολή 
στην γενικότερη ανάπτυξη αυτών των περιοχών.  

 

 Η δράση αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία:  Ακρόπολη Αθηνών 
(Παρθενώνας, Τείχη κ.α.) και  Ανάκτορο των Αιγών (Βεργίνα).  
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Δείκτες εκροής 

T4232 : Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα από 
το ΕΠΑνΕΚ , Μονάδα μέτρησης : αριθμός , τιμή στόχος : Λιγότερο Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες: 1 , Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες:  1 

CO09 : Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών, Μονάδα μέτρησης : 
Επισκέψεις/έτος , τιμή στόχος : Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 50.000 , Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες:  90.000 

90001: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(πρόσθετος δείκτης), Μονάδα μέτρησης : Ισοδύναμα Ανθρωποέτη,  τιμή στόχος : Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες:  200, Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες:  100 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 03-6c-3.5-03 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 
 

15.000.000,00 

 

5.000.000,00 
0,00 

 

10.000.000,00 

 

0,00 
0,00 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 

 

15.000.000,00 

 

5.000.000,00 
0,00 

 

10.000.000,00 

 

0,00 
0,00 

 Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 

 

12.000.000,00 

 

4.000.000,00 
0,00 

 

8.000.000,00 

 

0,00 
0,00 

    Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 

 

3.000.000,00 

 

1.000.000,00 
0,00 

 

2.000.000,00 

 

0,00 
0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή * (ε)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Θα προκύψει από τη μελέτη κόστους-οφέλους 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

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 10/2015 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  21/7/2016 

 

 

6.4 Δράση 03-6c-3.5-04 : Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών 
ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο : ΥΠΟΔΟΜΗ 

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

Η διαχείριση των τμηματοποιημένων έργων που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο της παρούσας δράσης θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα  στις 
σχετικές  εγκυκλίους  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  



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
522 

 

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς     -  

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

  Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες    

Σύνδεση με αιρεσιμότητες     -  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης δύο τμηματοποιημένων έργων του ΕΠΑΝ ΙΙ 
που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση και προβολή του προβιομηχανικού και 
βιομηχανικού πολιτισμού, της ιστορίας της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας γύρω από την 
παραγωγή, την εκμετάλλευση και τη διάθεση αγροτικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών 
προϊόντων καθώς και προϊόντων καλλιτεχνικής δημιουργίας σε μια  συγκεκριμένη περιοχή. 

 

Τα έργα συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής 
και στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για τη δημιουργία πυρήνων τουριστικής 
ανάπτυξης περιφερειακής σημασίας, με τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. 

 

Α/Α MIS 

ΕΠΑΝ ΙΙ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

1 346842 Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων (304.515 €) 

 

2 346862 Μουσείο Μαστίχας Χίου (724.323 €) 

 

 

Ο συνολικός ενδεικτικός Π/Υ (ΔΔ) των ανωτέρω έργων ανέρχεται σε 1.028.838 ευρώ. 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας  2: Δείκτες εκροής 

Άξονας Προτεραιότητας 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6c 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 T4232 

 Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το 
ΕΠΑνΕΚ 

 Αριθμός  

  
Μετάβαση 

 

           1  

 

 T4232 

 Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το 
ΕΠΑνΕΚ 

 Αριθμός  Λιγότερο ανεπτυγμένες          1  

 

CO09 

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

Επισκέψεις/έ
τος Μετάβαση   30.000  

 

CO09 

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

Επισκέψεις/έ
τος Λιγότερο ανεπτυγμένες   13.300  

 

90001 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Μετάβαση 

 
     

Λιγότερο ανεπτυγμένες      

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

 03-6c-3.5-01 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες-
Νότιο Αιγαίο 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση-

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 1.028.838 - 724.323 304.515 - - 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.028.838 - 724.323 304.515 - - 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 823.070,73 - 579.458,40 243.612   

Εθνική Συμμετοχή (δ) 205.767,60 - 144.864,60 60.903 -  

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - -  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα * 1.028.838 - 724.323 304.515 -  
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εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - 

 

- 
- - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Αφορά συνολική ΔΔ 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
καταστατικούς σκοπούς συναφείς με τη συγκεκριμένη κατηγορία δράσης  

 

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 Μάιος – Ιούνιος 
2016 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης     5/7/2016 

 

 

6.5 Δράση 03-6c-3.5-05 : Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με 
ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό ιστορικών πόλεων  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο : ΥΠΟΔΟΜΗ  

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

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς     -  

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

  Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες    

Σύνδεση με αιρεσιμότητες     -  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και επανάχρησης σε 
πολιτιστικούς πόρους (αρχαιολογικούς ή νεώτερα πολιτιστικά μνημεία) που αποτελούν τα 
χαρακτηριστικότερα μνημεία  διεθνούς ή  εθνικού ενδιαφέροντος μιας ιστορικής πόλης.  

 

Τα μνημεία αυτά έχοντας διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και  αποτελώντας το 
σύμβολο μιας ιστορικής  πόλης, ταυτόχρονα αποτελούν και πόλο τουριστικής έλξης. 

 

 Οι παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την υλοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών 
για την χρήση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των μνημείων από τους 
επισκέπτες.  

 

Τα έργα που θα ενταχθούν θα πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο ωριμότητας (ενδεικτικά :  
νομική δέσμευση σε ισχύ, διαγωνιστική διαδικασία σε εξέλιξη, κλπ) 
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Ο συνολικός ενδεικτικός Π/Υ (ΔΔ) της δράσης ανέρχεται σε 1.720.000 ευρώ. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας  2: Δείκτες εκροής 

Άξονας Προτεραιότητας 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6c 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 T4232 

 Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η 
οικονομική 
δραστηριότητα από 
το ΕΠΑνΕΚ 

 Αριθμός    
Μετάβαση 

 
    1  

 

CO09 

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

Επισκέψεις/έτος  
Μετάβαση 

 
  30.000  

 

90001 

Θέσεις εργασίας 
που δημιουργούνται 
κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της 
πράξης 

  
Μετάβαση 

 
    

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα- Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

 03-6c-3.5-01 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες-
Νότιο Αιγαίο 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση-

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 1.720.000 - 1.720.000 - - - 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.720.000  1.720.000   - 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.376.000  1.376.000    

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 344.000  344.000    

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα       

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα*       

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - 
 

- 
- - - 
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εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)   0 0 0 0 0 0 

* αφορά συνολική ΔΔ 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,  μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του 

 

 

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 – 
Αύγουστος 2016 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  3/8/2016 

 

 

6.6 Δράση 03-6c-3.5-06: Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων 
στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η 
Φάση). 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 
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 Άλλο  

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

      

 

                        _ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς                                       _ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

  Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες  

   Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

  Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Δε συνδέεται με αιρεσιμότητα  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση είναι αντίστοιχη της ήδη υλοποιούμενης και έχει το ίδιο αντικείμενο, δηλ. τη 
συνέχιση των αναγκαίων εργασιών  για την αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη 
επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας,  που εντάσσονται 
στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι απαιτούμενες 
εργασίες συνάδουν με τις διεθνείς απαιτήσεις για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση 
σημαντικών τόπων και μνημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 

Η συγκεκριμένη κατηγορία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων κατέχει εμβληματική θέση 
στην αλυσίδα αξίας του ελληνικού Τουρισμού, λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητάς τους, 
η οποία έχει συμβάλλει στην καθιέρωση της ευρύτερης περιοχής χωροθέτησής τους ως 
σημαντικού τουριστικού προορισμού με ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα και συμβολή 
στην γενικότερη ανάπτυξη αυτών των περιοχών.  
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Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις στους εξής αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία  : 2η φάση 
παρεμβάσεων στην  Ακρόπολη Αθηνών (Παρθενώνας, Τείχη κ.α.) καθώς και παρεμβάσεις 
στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας , στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη της 
Τίρυνθας, στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο της Δήλου και στη Μονή Αγ. Ιωάννη 
Θεολόγου στην Πάτμο. 

 

Σημειώνεται ότι στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» έχει υποβληθεί από το ΥΠΠΟΑ 
πρόταση έργου με τίτλο : ««Ολοκληρωμένη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 
– Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης για τα εγγεγραμμένα μνημεία και χώρους της Ελλάδας 
στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO» 

 

Δείκτες εκροής 

T4232 : Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα από 
το ΕΠΑνΕΚ, μονάδα μέτρησης : αριθμός , τιμή στόχος : Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 
1 , Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες:  1,  Περιφέρειες σε μετάβαση : 1 

08202 : Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα από 
το ΕΠΑνΕΚ,  Μονάδα μέτρησης : Αριθμός, Τιμή :  2 

CO09 : Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών , Μονάδα μέτρησης : 
Επισκέψεις/έτος.  Μη χωροθετημένος δείκτης,  η τιμή θα προσδιορίζεται στην Πρόσκληση.  

90001: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, 
Μονάδα μέτρησης : Ισοδύναμα Ανθρωποέτη, τιμή στόχος : Λιγότερο Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες: 50 , Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες:   70,  Περιφέρειες σε μετάβαση : 
20 , Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Ν.Αιγαίο) :   100. 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 03-6c-3.5-06 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 
 

13.000.000 

 

4.000.000 
1.000.000 

 

2.500.000 

 

5.500.000 
- 

Δημόσια Δαπάνη (β) 
 

13.000.000 

 

4.000.000 
1.000.000 

 

2.500.000 

 

5.500.000 
- 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 

 

 

8.750.000 

 

3.200.000 
800.000 

 

2.000.000 

 

2.750.000 
- 

    Εθνική Συμμετοχή (δ) 

 

 

4.250.000 

 

800.000 
200.000 

 

500.000 

 

2.750.000 
- 
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εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
* (ε)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*  Θα προκύψει από τη μελέτη κόστους-οφέλους 

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

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 _ 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  

Β΄ εξάμηνο 2017 
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6.7 Δράση 03-6c-3.5-07 :   Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης 
Περιουσίας  

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

      

 

                        _ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς                                       _ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

  Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες  

   Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

   Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Δε συνδέεται με αιρεσιμότητα  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού 
αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε 
σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού 
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χαρακτήρα μιας περιοχής, αναδεικνύοντάς τα με τη λειτουργία τους σε τουριστικό κεφάλαιο 
για αυτήν.   

Τα κτίρια θα πρέπει να αποτελούν ιδιοκτησία των ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή έχουν  παραχωρηθεί με 
μακροχρόνια χρήση (τουλάχιστον για 15 χρόνια) σε αυτούς και να έχουν σημαντικό μέγεθος, 
άνω των 500 τ.μ. . 

Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης για την 
ανακατασκευή, αναστήλωση αποκατάσταση και επανάχρηση  κτιρίου, που θα πρέπει να 
βρίσκεται εντός αστικού ιστού ή/και εκτός, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η 
άμεση και γρήγορη προσβασιμότητα σε αυτό. 

Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα α) την ανάδειξη των 
κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής και πολιτιστικής δραστηριότητας 
ή/και β) την ουσιαστική αναζωογόνηση και συμβολή στην αλλαγή προσανατολισμού 
περιοχών σε πολιτιστικού / τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Οι παρεμβάσεις που θα προταθούν θα πρέπει να όχι απλώς να διατηρούν το κτίριο αλλά και 
να μην αλλοιώνουν τα αρχιτεκτονικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του. Επιθυμητή είναι και 
η επιλογή χρήσης εφαρμογών φιλικών προς το περιβάλλον και η υιοθέτηση των 
βιοκλιματικών αρχών αρχιτεκτονικής.  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συμπληρωματικότητα  και συνέργεια με αντίστοιχη 
δράση του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»,  που υλοποιείται 
με συγχρηματοδότηση του ΤΣ. 

 

Δείκτες εκροής 

T4232  : Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα 
από το ΕΠΑνΕΚ,  Μονάδα μέτρησης : Αριθμός. Τιμή : 35  

08202 (για περιφ. Ν.Αιγαίου μόνον) : Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η 
οικονομική δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ,  Μονάδα μέτρησης : Αριθμός, Τιμή :  1 

09404: Αναβάθμιση, προστασία και  ανάδειξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς , Μονάδα 
μέτρησης : Αριθμός. Τιμή : 36  

CO09 : Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών , Μονάδα μέτρησης : 
Επισκέψεις/έτος.  Τιμή : 418.605  

90001: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, 
Μονάδα μέτρησης : Ισοδύναμα Ανθρωποέτη  Τιμή : 900   

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης 03-6c-3.5-07   

 
Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4232   Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος 
όπου ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Λιγότερο 
αναπτυγμένες - - 14 ΟΧΙ 
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T4232   Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος 
όπου ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Περισσότερο 
Αναπτυγμένες - - 6 ΟΧΙ 

T4232   Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος 
όπου ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Σε μετάβαση 
- - 12 ΟΧΙ 

T4232   Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος 
όπου ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Στερεά Ελλάδα 
- - 3 ΟΧΙ 

08202 Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος 
όπου ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός 

 

Νότιο Αιγαίο 
- - 1 ΟΧΙ 

09404 Αναβάθμιση, προστασία και  
ανάδειξη χώρων πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Αριθμός Λιγότερο 
αναπτυγμένες - - 14 

ΟΧΙ 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

09404 Αναβάθμιση, προστασία και  
ανάδειξη χώρων πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Αριθμός Περισσότερο 
Αναπτυγμένες - - 6 

ΟΧΙ 

09404 Αναβάθμιση, προστασία και  
ανάδειξη χώρων πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Αριθμός Σε μετάβαση 
- - 12 

ΟΧΙ 

09404 Αναβάθμιση, προστασία και  
ανάδειξη χώρων πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Αριθμός Στερεά Ελλάδα 
- - 3 

ΟΧΙ 

09404 Αναβάθμιση, προστασία και  
ανάδειξη χώρων πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Αριθμός Νότιο Αιγαίο 
- - 1 

ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

- - 162.791 ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Περισσότερο 
Αναπτυγμένες 

- - 69767 ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Σε μετάβαση 

- - 139.535 ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Στερεά Ελλάδα 

- - 34.884 ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Νότιο Αιγαίο 

- - 11.628 ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης, Μονάδα 
μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες - - 

350 

 
ΟΧΙ 
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90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης, Μονάδα 
μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Περισσότερο 
Αναπτυγμένες - - 150 ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης, Μονάδα 
μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Σε μετάβαση 

- - 300 ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης, Μονάδα 
μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Στερεά Ελλάδα 

- - 75 ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης, Μονάδα 
μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Νότιο Αιγαίο 

- - 25 ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 03-6c-3.5-03 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 
 

90.000.000 

 

15.000.000 

 

30.000.000 

 

35.000.000 
2.500.000 

 

7.500.000 

Δημόσια Δαπάνη (β) 
 

90.000.000 

 

15.000.000 

 

30.000.000 

 

35.000.000 
2.500.000 

 

7.500.000 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 
 

69.000.000 

 

12.000.000 

 

24.000.000 

 

28.000.000 
1.250.000 

 

3.750.000 

    Εθνική Συμμετοχή (δ) 
 

21.000.000 

 

3.000.000 

 

6.000.000 

 

7.000.000 
1.250.000 

 

3.750.000 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα       

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα       

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα       

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής       

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ       

Ιδιωτική Συμμετοχή 
* (ε)   * * * * * * 

* Θα προκύψει από τη μελέτη κόστους-οφέλους 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΟΤΑ α΄ βαθμού 

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) 4ο τρίμηνο 2017 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 4ο τρίμηνο 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 

 

4ο τρίμηνο 2017 

 

6.8 Δράση 03-6c-3.5-08 : Ανάδειξη παράκτιων και παρόχθιων περιοχών  
των πόλεων  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

      

 

                        _ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Ενδιάμεσοι φορείς                                       _ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

  Περισσότερο ανεπτυγμένες 

Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες  

  Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

  Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Δε συνδέεται με αιρεσιμότητα  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη του ιδιαίτερου φυσικού  περιβάλλοντος των παράκτιων 
και παρόχθιων περιοχών  των πόλεων και την αξιοποίησή του προς όφελος των επισκεπτών, 
μέσω  ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τη δημιουργία πολύ-λειτουργικών πάρκων. 

 

Οι περιοχές που θα διαμορφωθούν και οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν 
αναμένεται να αποτελέσουν τους νέους πόλους έλξης επισκεπτών, ως κέντρα πολιτιστικού, 
περιβαλλοντικού  και τουριστικού ενδιαφέροντος. 

 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων, ανακατασκευές 
υφιστάμενων κτιρίων, υπαίθριες εγκαταστάσεις πολιτισμού και αθλητισμού, εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης επισκεπτών, βοηθητικές εγκαταστάσεις και χώροι πρασίνου. 

 

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συμπληρωματικότητα  και συνέργεια με αντίστοιχη 
δράση του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον& Αειφόρος Ανάπτυξη»,  που 
υλοποιείται με συγχρηματοδότηση του ΤΣ. 

 

Δείκτες εκροής 

 

CO09 : Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών , Μονάδα μέτρησης : 
Επισκέψεις/έτος.  Η τιμή θα προσδιορίζεται στην Πρόσκληση  

90001: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, 
Μονάδα μέτρησης : Ισοδύναμα Ανθρωποέτη : Η  τιμή θα προσδιορίζεται στην πρόσκληση  

   



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
537 

 

Πίνακας  2: Δείκτες εκροής 

Άξονας Προτεραιότητας 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6c 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 T4232 

 Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το 
ΕΠΑνΕΚ 

 Αριθμός    
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    4  

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 

 03-6c-3.5-03 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 20.000.000   20.000.000   

Δημόσια Δαπάνη (β) 20.000.000   20.000.000   

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.600.000   1.600.000   

    Εθνική Συμμετοχή (δ) 400.000   400.000   

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα       

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα       

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα       

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής       

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ       

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΟΤΑ α΄βαθμού 
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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  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δεκέμβριος 2016 

 

6.9   Δράση 03-6c-3.5-09 : Ανάδειξη και  αξιοποίηση των 
αναγνωρισμένων Ιαματικών Πηγών δικαιοδοσίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

      

 

                        _ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς                                       _ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

  Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 
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 Λιγότερο ανεπτυγμένες  

   Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

    Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Δε συνδέεται με αιρεσιμότητα  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Στο πλαίσιο του στόχου της χώρας για τη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού 
προϊόντος, η συγκεκριμένη δράση αποβλέπει στην ανάπτυξη του  θερμαλισμού  μέσω της 
υλοποίησης  ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αξιοποίησης και ανάδειξης των 
αναγνωρισμένων Ιαματικών Πηγών  που ανήκουν στη δικαιοδοσία των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.  
Δεδομένου ότι  οι Δήμοι κατέχουν σήμερα το 50% των Ιαματικών πηγών της χώρας, είναι 
προφανές ότι  αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την στρατηγική ανάπτυξη και 
αξιοποίηση αυτών. Επισκέπτες των ιαματικών πηγών μπορεί να είναι τόσο ασθενείς όσο και 
μη ασθενείς. 

 

Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο υδάτινο ιαματικό δυναμικό σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα του ελληνικού γεωγραφικού χώρου, ενώ πολλές από τις πηγές διαχρονικά 
συνδέθηκαν με την τέχνη, την παράδοση, τους μύθους και τις δοξασίες.  

 

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται κατασκευή, εκσυγχρονισμός ή επέκταση υποδομών 
που είναι απαραίτητες για την ανάδειξη και αξιοποίηση αυτού  του φυσικού πόρου και την 
προώθηση της σημασίας του για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της σωματικής και 
ψυχικής υγείας και  της ευεξίας του ανθρώπου. 

 

Η παρέμβαση προβλέπεται να υλοποιηθεί αποκλειστικά με δημόσια χρηματοδότηση ή 
μέσω  Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) , οπότε  η δημόσια 
χρηματοδότηση των ενταγμένων έργων  θα καλύπτει αποκλειστικά το σύνολο ή τμήμα της 
χρηματοδοτικής συμμετοχής των ΟΤΑ α΄ βαθμού στη ΣΔΙΤ.  

 

Δείκτες εκροής 

 

T4232  : Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα 
από το ΕΠΑνΕΚ,  Μονάδα μέτρησης : Αριθμός. Μη χωροθετημένος δείκτης,  η τιμή θα 
προσδιορίζεται στην πρόσκληση. 

 

CO09 : Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών , Μονάδα μέτρησης : 
Επισκέψεις/έτος.  Μη χωροθετημένος δείκτης,  η τιμή θα προσδιορίζεται στην πρόσκληση. 
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90001: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, 
Μονάδα μέτρησης : Ισοδύναμα Ανθρωποέτη : Μη χωροθετημένος δείκτης,  η τιμή θα 
προσδιορίζεται στην πρόσκληση. 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 03-6c-3.5-09 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α)  0  0  0  0  0  0 

Δημόσια Δαπάνη (β)  0  0  0  0  0  0 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ)       

    Εθνική Συμμετοχή (δ)       

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα       

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα       

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα       

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής       

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ       

Ιδιωτική Συμμετοχή 
* (ε)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*  Θα προκύψει από τη μελέτη κόστους-οφέλους 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΟΤΑ  α΄ βαθμού 

 

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) 

   _ 
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Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)        _ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄ εξάμηνο 2017 

 

6.10   Δράση 03-6c-3.5-10 : Πιλοτική Δράση ενίσχυσης του θρησκευτικού  
τουρισμού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

      

 

                        _ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς                                       _ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

  Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες  

   Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

   Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Δε συνδέεται με αιρεσιμότητα  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

 

Ο τομέας   Τουρισμού στα πλαίσια της  Στρατηγικής για την ανάπτυξη και την προώθηση 
του θρησκευτικού τουρισμού   επιδιώκει μεταξύ άλλων τα εξής :  

α. την ανάδειξη πόλων προσκυνηματικών και θρησκευτικών μνημείων και τόπων, τη 
συγκρότηση, οργάνωση και προβολή τους σε δίκτυα,  

β. τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους καθώς και των μεταξύ των συνδέσεων, μέσω της 
ενοποίησης μνημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος για την ανάδειξη νέων προορισμών, 

γ. τον εξωραϊσμό/αναβάθμιση και ανάδειξη των λατρευτικών χώρων, καθώς και του 
περιβάλλοντα χώρου τους και λοιπών θρησκευτικών μνημείων,  

δ. τη διαφύλαξη και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών (π.χ. ανάπλαση και 
αποκατάσταση προσόψεων) των μοναστηριών . 

 

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται η υλοποίηση πιλοτικής  δράσης  με σκοπό την ανάπλαση, 
αναβάθμιση και συντήρηση και ανάδειξη ναών, μονών και του περιβάλλοντος χώρου 
αυτών, μέσω δικτύωσης.  

 

Στόχος είναι η ενδυνάμωση της ελκυστικότητας των θρησκευτικών μνημείων και της 
συνολικής τους αξίας ως τόποι λατρείας και πολιτιστικοί πόροι καθώς επίσης και η αύξηση 
του τουριστικού ρεύματος με στόχο όχι μόνο την επίσκεψη για την ικανοποίηση του 
θρησκευτικού συναισθήματος αλλά και το ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική και την 
εικονογράφηση  θρησκευτικών χώρων. 

 

Δείκτες εκροής 

 
Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα μέτρησης Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4232   Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος 
όπου ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Λιγότερο 
αναπτυγμένες - - 12 ΟΧΙ 

T4232   Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος 
όπου ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Περισσότερο 
Αναπτυγμένες - - 3 ΟΧΙ 

T4232   Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος 
όπου ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Σε μετάβαση 
- - 5 ΟΧΙ 

T4232   Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος 
όπου ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Στερεά Ελλάδα 
- - 1 ΟΧΙ 

08202 Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος 
όπου ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός 

 

Νότιο Αιγαίο 
- - 1 ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες - - 23.000 ΟΧΙ 
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πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Περισσότερο 
Αναπτυγμένες 

- - 6.700 ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Σε μετάβαση 

- - 4.500 ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Στερεά Ελλάδα 

- - 1.000 ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Νότιο Αιγαίο 

- - 1.200 ΟΧΙ 

90001 

(Πρόσθετος 
Δείκτης) 

 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης, Μονάδα 
μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

- - 184 ΟΧΙ 

90001 

(Πρόσθετος 
Δείκτης) 

 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης, Μονάδα 
μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Περισσότερο 
Αναπτυγμένες 

- - 54 ΟΧΙ 

90001 

(Πρόσθετος 
Δείκτης) 

 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης, Μονάδα 
μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Σε μετάβαση 

- - 36 ΟΧΙ 

90001 

(Πρόσθετος 
Δείκτης) 

 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης, Μονάδα 
μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Στερεά Ελλάδα 

- - 8 ΟΧΙ 

90001 

(Πρόσθετος 
Δείκτης) 

 

Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης, Μονάδα 
μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Νότιο Αιγαίο 

- - 10 ΟΧΙ 

 

 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 03-6c-3.5-10 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 
8.000.000 

 

1.479.600 

 

984.320 

 

5.058.320 

 

263.040 

 

214.720 

 

Δημόσια Δαπάνη (β) 
8.000.000 

 

1.479.600 

 

984.320 

 

5.058.320 

 

263.040 

 

214.720 

 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 
6.256.672 

 

1.183.680 

 

787.456 

 

4.046.656 

 

131.520 

 

107.360 

 

    Εθνική Συμμετοχή (δ) 
1.743.328 

 

295.920 

 

196.864 

 

1.011.664 

 

131.520 

 

107.360 

 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα       

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα       

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα       

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής       

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ       

Ιδιωτική Συμμετοχή 
* (ε)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Τουρισμού  

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 - 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄εξάμηνο  2018 
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6.11   Δράση 03-6c-3.5-11 : Σχεδιασμός οργάνωση και λειτουργία του 
Μουσείου Ελληνικών Ιδεών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

      

 

                        _ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς                                       _ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

  Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες  

    Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

  Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Δε συνδέεται με αιρεσιμότητα  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Η λειτουργία του  Μουσείου προβλέπεται να βασιστεί εξ’ ολοκλήρου σε νέες τεχνολογίες 
πληροφορικής και πολυμέσων για την πολυμεσική και διαδραστική παρουσίαση του 
περιεχομένου του και των δραστηριοτήτων που θα προσφέρει στο κοινό.  

Για την εγκατάστασή του θα διατεθεί χώρος από  το Ωδείο Αθηνών, που αποτελεί 
εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και  του 
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οποίου οι εγκαταστάσεις γειτνιάζουν άμεσα με τον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του 
Αριστοτέλη,  δημιουργώντας μια σύνδεση με την περίφημη Περιπατητική Σχολή του 
αρχαίου έλληνα φιλοσόφου.  

Η δράση περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τεκμηρίωση, οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου 
Ελληνικών Ιδεών, ενός Μουσείου που θα συγκεντρώνει πλήθος καινοτόμων 
χαρακτηριστικών και το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός των ελλήνων και 
αλλοδαπών επισκεπτών του στο σύμπαν των αρχαίων ελληνικών φιλοσοφικών εννοιών, 
αλλά και ως πρεσβευτής του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στον κόσμο. 

 

Αντικείμενο του έργου αποτελούν ειδικότερα : η τελική διαμόρφωση και εξοπλισμός των 
χώρων που θα διαθέσει το Ωδείο Αθηνών για τη λειτουργία του Μουσείου, ο σχεδιασμός, η 
τεκμηρίωση, η συγκρότηση των συλλογών, η δημιουργία σχετικού εποπτικού υλικού, η 
οργάνωση και η λειτουργία της έκθεσης, καθώς και δράσεις προβολής και δημοσιότητας 
που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια του Μουσείου. 

 

Η δράση αναμένεται να εμπλουτίσει την αλυσίδα αξίας Πολιτισμού – Τουρισμού 
προσφέροντας ένα πρωτοποριακό «προϊόν» Πολιτιστικού Τουρισμού με ιδιαίτερα 
καινοτόμα χαρακτηριστικά. 

 

Δείκτες εκροής 

 

CO09 : Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών , Μονάδα μέτρησης : 
Επισκέψεις/έτος.   

90001: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, 
Μονάδα μέτρησης : Ισοδύναμα Ανθρωποέτη 

Οι τιμές των δεικτών θα προσδιορισθούν πριν την έκδοση της πρόσκλησης. 

 

Πίνακας  2: Δείκτες εκροής 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 T4232 

 Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το 
ΕΠΑνΕΚ 

 Αριθμός    
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    1  
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 03-6c-3.5-11 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 2.500.000 2.500.000     

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.500.000 2.500.000     

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.000.000 2.000.000     

    Εθνική Συμμετοχή (δ) 500.000 500.000     

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα       

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα       

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα       

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής       

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ       

Ιδιωτική Συμμετοχή 
* (ε)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του 

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 - 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ εξάμηνο 2017 
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6.12 Δράση 03-6c-3.5-12 : Παρεμβάσεις αποκατάστασης των Σπηλαίων 
και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών 
του Συγκροτήματος Ιαματικής Πηγής (Λουτρά) Καϊάφα Ηλείας. 

 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

Τμηματοποιημένη  

Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

      

 

                        _ 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς                                       _ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες  

   Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Δε συνδέεται με αιρεσιμότητα  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Το Συγκρότημα Ιαματικής Πηγής (Λουτρά) Καϊάφα Ηλείας αποτελεί ακίνητο διοίκησης και 
διαχείρισης ΕΤΑΔ Α.Ε., που περιλαμβάνει τις ιαματικές πηγές και τις εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης τους και ένα ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μεγάλης οικολογικής και 
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αισθητικής αξίας, με σπάνια βιοποικιλότητα, που εκτείνεται έως τη θάλασσα και 
αποτελείται από τη Λίμνη Καϊάφα με τις όχθες της, το νησί στη Λίμνη και τη θαλάσσια ζώνη 
αιγιαλού. Το ακίνητο αποτελεί τμήμα του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας "Θίνες και Παραλιακό 
Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφιλιά, Κακόβατος" του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 
2000 με  κωδ. GR 2330005. 

 

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων για την 
προστασία του ιαματικού πόρου και των ιστορικών Σπηλαίων από όπου πηγάζει καθώς και 
για την ήπια διαμόρφωση του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος της Λίμνης για τη 
βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας και 
την ομαλή διακίνηση των επισκεπτών της περιοχής. 

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να υλοποιηθούν :  

1. Παρεμβάσεις εξυγίανσης των ιαματικών υδάτων και αποκατάστασης και 
ανάδειξης των σπηλαίων των Ανυγρίδων Νυμφών :  

Τα δύο Σπήλαια αποτελούν τις ιαματικές πηγές με νερά κατάλληλα για λουτροθεραπεία  
και την πιο μεγάλη αξία του Καϊάφα,  καθώς συνιστούν σπάνιο συνδυασμό ενός μοναδικού 
αρχαιολογικού μνημείου, που χρησιμοποιείται ως χώρος ιαματικών λουτρών εδώ και 
χιλιάδες χρόνια, και ενός σημαντικού ενδιαιτήματος για πολυάριθμες αποικίες νυχτερίδων, 
που περιλαμβάνουν αυστηρά προστατευόμενα είδη. 

Τα Σπήλαια είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 112Β/1981) και αρμοδιότητα 
παρέμβασης έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (Αρχαιολογικός 
Νόμος ΦΕΚ 153Α/2002). 

 

2. Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων 
υποδομών της περιοχής Λίμνης Καϊάφα, ενδεικτικά :  

 
 Έργα εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομής 
(ύδρευση, ενέργεια, αποχέτευση, κλπ) και αντιπυρικής προστασίας.  

 
 Έργα βελτίωσης της πρόσβασης, της κυκλοφορίας και της περιήγησης των 
επισκεπτών. 

 
 Έργα εξυπηρέτησης των επισκεπτών, όπως ενδεικτικά : διαμόρφωση και οργάνωση 
χώρων στάθμευσης , κ.ά. 

 

Κάθε παρέμβαση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και τους περιορισμούς 
προστασίας και διαχείρισης που ισχύουν για την περιοχή, με βάση την ΥΑ του αν. Υπουργού 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας με Α.Π. οικ.25794/20.05.2016 : Μέτρα για την προστασία των  
χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των GR 2330005 «Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, 
Στροφυλιά, Κακόβατος», κλπ. 

Με τις προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις βελτιώνονται οι υφιστάμενες δημόσιες υποδομές 
διατηρείται, προστατεύεται και αναδεικνύεται το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της 
περιοχής και επιδιώκεται η ανάπτυξη του οικοτουρισμού και η επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου σε 12μηνη βάση.  
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Με την ολοκλήρωσή του το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας με την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και γενικότερα στην δυναμική ανάπτυξη της περιφέρειας καθώς επίσης 
και στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού (θεραπευτικού, ιαματικού, φυσιολατρικού και 
αθλητικού). 

 

Δείκτες εκροής 

T4232  : Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα 
από το ΕΠΑνΕΚ,  Μονάδα μέτρησης : Αριθμός, Τιμή : 1  

CO09 : Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών , Μονάδα μέτρησης : 
Επισκέψεις/έτος,  Τιμή : θα προσδιορίζεται στο Τεχνικό δελτίο που θα υποβληθεί.  

 

90001: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, 
Μονάδα μέτρησης : Ισοδύναμα Ανθρωποέτη. Τιμή : θα προσδιορίζεται στο Τεχνικό δελτίο 
που θα υποβληθεί.  

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 03-6c-3.5-12 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 

 
5.000.000,00 0,00 

 

0,00 
5.000.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.000.000,00 0,00 
0,00 

5.000.000,00 
 

0,00 

 

0,00 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 
4.000.000,00 

 

0,00 

 

0,00 4.000.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

    Εθνική Συμμετοχή (δ) 
1.000.000,00 

 

0,00 

 

0,00 1.000.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή  
(ε) * * - - * - - 
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 * Θα προκύψει από τη Μελέτη Κόστους – Οφέλους. 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) και αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ). 

 

 

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 - 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 

 

 3/4/2017 

 

 

6.13 Δράση 03-6c-3.5-13 : Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 
Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών.  

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

      

 

                        _ 
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Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς                                       _ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες  

   Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Δε συνδέεται με αιρεσιμότητα  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Εκτιμάται ότι το 10% του γενικού πληθυσμού παγκοσμίως αντιμετωπίζει προβλήματα 
αναπηρίας (650 εκ. άτομα). Ειδικότερα στην Ευρώπη τα ΑΜΕΑ ξεπερνούν τα 120 εκ. άτομα, 
εκ των οποίων υπολογίζεται ότι τα 89,3 εκ. έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν και 
αναζητούν προορισμούς που διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές προσβασιμότητας.  

 

Η δράση «Ολοκληρωμένος Τουριστικός Προσβάσιμος Θαλάσσιος Προορισμός»  βασίζεται 
στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το πλούσιο παραλιακό 
μέτωπο της χώρας και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών 
απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και την προσέλκυση επισκεπτών 
ΑΜΕΑ καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων, όπως άτομα με κινητικές 
δυσκολίες, π.χ. υπερήλικες, εγκυμονούσες, κλπ. 

 

Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη 
μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών 
κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης, για την  εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και άλλων 
κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις  ισχύουσες προδιαγραφές 
σχεδιασμού και κατασκευής. 
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Οι υποδομές αυτές θα συνεισφέρουν στη δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 
Προσβάσιμων Προορισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας, δεδομένου ότι τα έργα που 
θα υλοποιηθούν επιδιώκεται να συμπληρώνουν υφιστάμενες δημόσιες ή ιδιωτικές 
υποδομές ΑΜΕΑ σε μια περιοχή,  ολοκληρώνοντας την αλυσίδα προσβασιμότητας με μια 
σειρά αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την 
αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των ΑΜΕΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.  

 

 

Δείκτες εκροής 

 

T4232  : Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα 
από το ΕΠΑνΕΚ,  Μονάδα μέτρησης : Αριθμός, Τιμή :  211 

 

08202 (για περιφ. Ν.Αιγαίου μόνον) : Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η 
οικονομική δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ,  Μονάδα μέτρησης : Αριθμός, Τιμή  39 

CO09 : Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών, Μονάδα μέτρησης : 
Επισκέψεις/έτος,   

Τιμή :  69.767 

 

90001: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, 
Μονάδα μέτρησης : Ισοδύναμα Ανθρωποέτη. Τιμή :  1,92 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης 03-6c-3.5-13   

 
Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4232   Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το 
ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

- - 
 

78 
ΟΧΙ 

T4232   Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το 
ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Περισσότερο 
Αναπτυγμένες 

- - 
 

27 
ΟΧΙ 

T4232   Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το 
ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Σε μετάβαση 

- - 
 

81 
ΟΧΙ 
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T4232   Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το 
ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Στερεά Ελλάδα 

- - 
 

24 
ΟΧΙ 

08202 Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου 
ενισχύεται η οικονομική 
δραστηριότητα από το 
ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός 

 

Νότιο Αιγαίο 

- - 
 

39 
ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

- - 
 

21.867 
ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Περισσότερο 
Αναπτυγμένες 

- - 
 

7.650 
ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Σε μετάβαση 

- - 
 

22.582 
ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Στερεά Ελλάδα 

- - 
 

6.671 
ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Νότιο Αιγαίο 

- - 
 

10.997 
ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης, Μονάδα μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες - - 

 

0.60 
ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης, Μονάδα μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Περισσότερο 
Αναπτυγμένες - - 

 

0.21 
ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης, Μονάδα μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Σε μετάβαση 

- - 
 

0.62 
ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης, Μονάδα μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Στερεά Ελλάδα 

- - 
 

0.18 
ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης, Μονάδα μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Νότιο Αιγαίο 

- - 
 

0.30 
ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 03-6c-3.5-13 Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 

 

 

 

15.000.000,00 

 

 

1.644.750,00 

 

 

4.855.200,00 

 

 

4.701.450,00 

 

 

2.364.400,00 

 

 

1.434.200,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 

 

 

 

15.000.000,00 

 

 

1.644.750,00 

 

 

4.855.200,00 

 

 

4.701.450,00 

 

 

2.364.400,00 

 

 

1.434.200,00 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 

 

 

10.860.420,00 

 

 

1.315.800,00 

 

 

3.884.160,00 

 

3.761.160,00 

 

 

1.182.200,00 

 

 

717.100,00 

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 

 

 

4.139.580,00 

 

328.950,00 

 

 

971.040,00 

 

 

 

940.290,00 

 

 

1.182.200,00 

 

 

717.100,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή  (ε) * * * * * * * 

(η κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική.  Ακριβέστερη εκτίμηση θα γίνει στο 
επίπεδο της πρόσκλησης). 

 

*  Θα προκύψει από τη Χρηματοοικονομική Ανάλυση των προτεινόμενων έργων  

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε) 
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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 

 

β΄ εξάμηνο 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 

 

β΄ εξάμηνο 2017 

 

6.14 Δράση 03-6c-3.5-14 : Σύσταση Ταμείου Υποδομών (ΕΠ 6c) 
 

Το δελτίο εξειδίκευσης της δράσης «Σύσταση Ταμείου Υποδομών» βρίσκεται στο Κεφάλαιο 9 
του Άξονα Προτεραιότητας 03/03Σ. 

 

6.15  Δράση 03-6c-3.5-15 : Ανάπτυξη και ανάδειξη διαδρομών πεζοπορίας 
και περιήγησης 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

Τμηματοποιημένη  

Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς                                       _ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες  

   Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Δε συνδέεται με αιρεσιμότητα  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στη χώρα μας, το περπάτημα, η πεζοπορία και η 
περιήγηση έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς σε ανθρώπους όλων των ηλικιών κατά τη 
διάρκεια των  τελευταίων δεκαετιών. 

 

Το ελληνικό τοπίο και οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες προσφέρουν πολλές 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη περιπατητικών διαδρομών ή/και περιηγητικών διαδρομών που 
προσφέρουν στους πεζοπόρους,  εκτός από την ευκαιρία για άθληση, φυσικά μονοπάτια με 
βοτανολογικά ή/και ζωολογικά αξιοθέατα, γεωγραφικά αξιοθέατα και τοπία με ευκαιρίες 
φωτογράφησης, τοποθεσίες  με ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον κατά την πορεία ή 
εξαιρετικά τοπικά φαγητά και ποτά προς κατανάλωση. 

 

Η δράση «Ανάπτυξη και ανάδειξη διαδρομών πεζοπορίας και περιήγησης» στοχεύει στον 
εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής και στη μείωση της 
εποχικότητας (αύξηση της σεζόν) στις περιοχές που το προσφερόμενο προϊόν είναι  «ήλιος 
και θάλασσα». 

 
Στο πλαίσιο της δράσης είναι δυνατόν να ενισχυθεί :  
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1. Η προετοιμασία και ανάπτυξη των διαδρομών, δηλ. οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες  
( εκκαθάριση κατάφυτων τμημάτων, τοποθέτηση κατευθυντικών σημάτων, ορισμός 
προτύπων ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται στις διαδρομές, κλπ) 
2. Η ανάπτυξη mobile εφαρμογών που θα προσφέρουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις 
επιλεγμένες διαδρομές, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης σε πραγματικό χρόνο και η 
ανάπτυξη ιστοσελίδων αφιερωμένων σε κάθε μία επιλεγμένη διαδρομή (ή σε σύνολο 
περισσότερων διαδρομών) για την προβολή τους σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

 

Δείκτες εκροής 

 

 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης εκροών Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4232   Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται 
η οικονομική δραστηριότητα 
από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Λιγότερο 
αναπτυγμένες - - 10 ΟΧΙ 

T4232   Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται 
η οικονομική δραστηριότητα 
από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Περισσότερο 
Αναπτυγμένες - - 3 ΟΧΙ 

T4232   Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται 
η οικονομική δραστηριότητα 
από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Σε μετάβαση 

- - 2 ΟΧΙ 

T4232   Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται 
η οικονομική δραστηριότητα 
από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός  Στερεά Ελλάδα 

- - 1 ΟΧΙ 

08202 Αριθμός περιοχών 
ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται 
η οικονομική δραστηριότητα 
από το ΕΠΑνΕΚ 

Αριθμός 

 

Νότιο Αιγαίο 

- - 1 ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

- - 15.150 ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Περισσότερο 
Αναπτυγμένες 

- - 4.435 ΟΧΙ 
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CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Σε μετάβαση 

- - 2.950 ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Στερεά Ελλάδα 

- - 645 ΟΧΙ 

CO09 Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις/ 

έτος 

Νότιο Αιγαίο 

- - 790 ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης, Μονάδα μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Λιγότερο 
αναπτυγμένες - - 0,44 ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης, Μονάδα μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Περισσότερο 
Αναπτυγμένες - - 0,09 ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης, Μονάδα μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Σε μετάβαση 

- - 0,13 ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης, Μονάδα μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Στερεά Ελλάδα 

- - 0,02 ΟΧΙ 

90001 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης, Μονάδα μέτρησης 

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη 

Νότιο Αιγαίο 

- - 0,02 ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός   

 03-6c-3.5-15 Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 

 
6.000.000 1.109.700 738.240 3.793.740 197.280 161.040 

Δημόσια Δαπάνη (β) 

 
6.000.000 1.109.700 738.240 3.793.740 197.280 161.040 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.692.504 887.760 590.592 3.034.992 98.640 80.520 

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.307.496 221.940 147.648 758.748 98.640 80.520 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή  (ε)  - - - - - - 

(η κατανομή ανά κατηγορία περιφέρειας είναι ενδεικτική.  Ακριβέστερη εκτίμηση θα γίνει στο 
επίπεδο της πρόσκλησης). 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Τουρισμού  

 

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 - 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Ιούνιος 2018 
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7. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6g 
 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) 06- 

Επενδυτική προτεραιότητα 6(ζ) Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια 
οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων, προώθηση της 
πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής καινοτομίας και της 
διαχείρισης περιβαλλοντικών επιδόσεων στο δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Ειδικοί στόχοι 3.6 - Βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης βιομηχανικών 
αποβλήτων και απορριμμάτων και αύξηση της 
επαναξιοποίησης τους 

Δείκτες αποτελέσματος Τ4233 - Συνολικό βάρος απορριμμάτων/ αποβλήτων 
βιομηχανικής παραγωγής που οδηγείται στην 
ανακύκλωση 

Μονάδα μέτρησης: Τόνοι/έτος 

Τιμή βάσης (2013):       985.000  

Τιμή-στόχος (2023):  1.300.000 

Πηγή στοιχείων:  ΥΠΕΚΑ/ ΓΓΒ (ΕΣΔΑ) 

Συχνότητα υποβολής εκθέσεων: Διετής 

 

 

 

7.1 Δράση 03-6g-3.6-01: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ) Β’ ΦΑΣΗ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο (Μεταφερόμενο) 

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
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έργα 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 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Αττική) 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Το έργο αφορά στην απορρύπανση – αποκατάσταση του κτηρίου Κονοφάγου, για το οποίο 
απαιτούνται οι κάτωθι ενέργειες  (κατά χρονολογική ακολουθία): 

• Λήψη προσωρινών μέτρων ασφάλειας για την είσοδο προσωπικού στο κτήριο 

• Απορρύπανση του κτιρίου 

• Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού 
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• Ένταξη του κτηρίου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου 

 

Το έργο στοχεύει στην ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής εξυγίανσης του Τεχνολογικού και 
Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου μετά τα περιβαλλοντικά έργα που υλοποιήθηκαν στα 
πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ. Οι περιβαλλοντικές δράσεις της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να 
εκτονώσουν πλήρως τα περιβαλλοντικά προβλήματα του Πάρκου αναπτύσσοντας, 
παράλληλα, τεχνογνωσία, η οποία θα αποτελέσει πρότυπο σύγχρονης περιβαλλοντικής 
φιλοσοφίας, όχι μόνο για την περιοχή της Λαυρεωτικής αλλά και της χώρας συνολικότερα. 
Για το λόγο αυτό, πέραν των επιχειρήσεων του Πάρκου, θα ωφεληθεί σημαντικά η τοπική 
κοινωνία, καθώς και άλλες περιοχές με αντίστοιχα προβλήματα ρύπανσης.  

Ειδικότερα για την απορρύπανση – αποκατάσταση του κτηρίου του Κονοφάγου πρέπει να 
αναφερθεί ότι πρόκειται για έργο εξαιρετικά εξειδικευμένο, που εφαρμόζεται για πρώτη 
φορά στον ελλαδικό χώρο αλλά και διεθνώς, καθώς δεν ανεβρέθηκαν άλλες περιπτώσεις 
εξυγίανσης κτηρίων με αντίστοιχο ρυπαντικό φορτίου από πλευράς τοξικότητας και 
ποσότητας. Επιπλέον, η εργασίες συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των αποβλήτων 
που θα προκύψουν από τις εργασίες απορρύπανσης-αποκατάστασης, σε ειδικά 
διαμορφωμένο υπόγειο χώρο αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και περιβαλλοντικά 
αποδεκτή λύση για τη διαχείριση αποβλήτων τέτοιας ποσότητας και τέτοιου υψηλού 
επικίνδυνου ρυπαντικού φορτίου. 

 

Δείκτες εκροής 

 

Νέοι Προτεινόμενοι Δείκτες εκροής: 

• Εξυπηρετούμενος  Πληθυσμός από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

• Κτίρια που απορρυπαίνονται 

• Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(ισοδύναμα ανθρωποέτη) 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

 

Κωδικό
ς 

δείκτη 
Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίο

υ 
επίδοση

ς 
(ΝΑΙ/ΟΧ

Ι) 

Δείκτ
ης 

RIS3 
(ΝΑΙ/
ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

  01901 
 -Εξυπηρετούμενος  Πληθυσμός 
από έργα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων 

Φυσικά 
Πρόσωπα 

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ 
(ΑΤΤΙΚΗ)   15.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

-  01902-Κτίρια που 
απορρυπαίνονται ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ 

(ΑΤΤΙΚΗ)   1   

-  90001-Θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται κατά τη 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ 
(ΑΤΤΙΚΗ)   45 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(ισοδύναμα ανθρωποέτη) 

 
CO22-Αποκατάσταση του 
εδάφους: Συνολική επιφάνεια 
αποκατεστημένου εδάφους 

Εκτάρια 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Άξονας 03 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Αττική) : 2.500.000 € (100% Δ.Δ.) 

 

Πίνακας  3: Προϋπολογισμός (€) 

03-6g-3.6-01 Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 500.000 500.000 0 0 0 0 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 0 0 0 0 0 0 
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Περιφέρεια Ποσοστό Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη Χιλιόμετρα 

   2.500.000 2.000.000  

Αττική 100% 2.500.000 2.000.000  

Περισσότερο ανεπτυγμένες          2.500.000 2.000.000 . 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχοι που είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο . ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ 2. ΕΜΠ 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, έχουν υλοποιηθεί Προμελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης. 
Έχουν ληφθεί εγκρίσεις από ΥΠ.ΠΟ και ΓΓΔΕ. 

Το έργο ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και έχει προταθεί ως μεταφερόμενο στον 
πίνακα της εξυγίανσης του ΕΠΑΝ ΙΙ, δεδομένου ότι στο έργο (κτίριο Κονοφάγου στο ΤΠΠΛ) 
κατέστη άγονος ο σχετικός διαγωνισμός  «μελέτης – κατασκευής» οφείλονταν κατά κύριο 
λόγο στο ότι θα έπρεπε ο φορέας πολιτικής/χρηματοδότησης να συμφωνήσει στην 
προτεινόμενη από το ΤΠΠΛ αύξηση του Π/Υ του σε 2,5 εκ€ από 1,6εκ.€.  Η συγκεκριμένη 
καθυστέρηση της σύμφωνης γνώμης της ΓΓΒ παρά το ότι η Υπηρεσία μας είχε εκφραστεί 
θετικά για την εν λόγω αύξηση, μας μετέφερε χρονικά στο σημείο εφαρμογής των 
εγκυκλίων εξυγίανσης όπου ίσχυε πως ακόμα και στην περίπτωση που προχωρούσαμε στην 
επαναπροκήρυξή του, αυτό δεν θα ήταν πλέον δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός της 
προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ.  

Για το λόγο αυτό στο σχέδιο εξυγίανσης το έχουμε προτείνει (με τον αυξημένο 
προϋπολογισμό) ως έργο της επόμενης Προγραμματικής και ειδικότερα ως έργο του 
ΕΠΑνΕΚ , καθώς όπως γνωρίζετε από την ιστορία του έργου, προκύπτουν σημαντικοί 
κίνδυνοι προς τη δημόσια υγεία από πιθανή κατάρρευση του εν λόγω κτίσματος. 

Προτείνουμε να ληφθεί μέριμνα κατά την εξειδίκευση του Προγράμματος ώστε να 
περιληφθεί το έργο στο Πρόγραμμα με κατάλληλη συνεννόηση με το φορέα πολιτικής. 

 

Διάρκεια υλοποίησης έργου: 36 μήνες 

 

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) - 
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Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 06/2015 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 

(για το 2ο στάδιο της Α’ Φάσης του έργου) 
 25/4/2016 

 

7.2 Δράση 03-6g-3.6-02: Δίκτυο Πράσινων Σημείων, Ανάπτυξη 
συστημάτων χωριστής συλλογής Bιοαποβλήτων και Κομποστοποίηση 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση  

Άλλο ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΥΓΟΣ)  

(θα εξετασθούν οι προτάσεις που θα υποβληθούν βλ. 
ακολούθως “ένταση ενίσχυσης”) 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Αττική) 

 Σε μετάβαση (Πελοπόννησος, B. Αιγαίο) 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες (Θεσσαλία) 
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 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση απευθύνεται σε δήμους ή ΦοΔΣΑ των Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλίας, 
Πελοποννήσου, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και αφορά στις ακόλουθες ενέργειες/δράσεις 
(μεμονωμένα ή συνδυασμό αυτών) που συμβάλλουν στην ανάκτηση ανακυκλώσιμων 
υλικών και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με το αναθεωημένο 
ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) καθώς και τους αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ 
(Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων): 

 
1. Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» και η δικτύωσή τους 
 
H δημιουργία «Πράσινων Σημείων» κατά προτεραιότητα αστικά κέντρα και η δικτύωσή 

τους όπως περιλαμβάνονται στους αναθεωρημένους και εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ  
 
2. Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων 

Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προς επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

 
3. Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων 
Δημιουργία μονάδων δημοτικής κομποστοποίησης, συμπληρωματικά προς κεντρικές 

μονάδες των περιφερειακών σχεδιασμών. 

 

Συμπληρωματικότητα με άλλα ΕΠ  

Οι παραπάνω δράσεις είναι συμπληρωματικές αντίστοιχων δράσεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
(Ταμείο Συνοχής), και ενδεχομένως αντίστοιχων δράσεων από τα ΠΕΠ Αττικής, Θεσσαλίας, 
Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στα οποία υπάρχουν σχετικοί εγκεκριμένοι 
πόροι ΕΤΠΑ στην κατηγορία παρέμβασης 017. Οι δικαιούχοι θα υποχρεούνται να 
υποβάλλουν προτάσεις που δεν έχουν αξιολογηθεί θετικά από άλλο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα και δεν μπορούν να υποβάλλουν σε άλλο ΕΠ πρόταση που θα αξιολογηθεί 
θετικά από το ΕΠΑΝΕΚ. 

 

Θα εξετασθεί περαιτέρω τυχόν ανάγκη ύπαρξης κριτηρίων διαχωρισμού (π.χ. πληθυσμιακά 
κριτήρια)  
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Συνολική ΔΔ της δράσης :  24.000.000 € 

 

Ένταση ενίσχυσης :  
 Θα εφαρμοσθεί το κοινοτικό πλαίσιο ανταγωνισμού στις πράξεις διαχείρισης αστικών 
αποβλήτων, που συνιστούν ειδικές περιπτώσεις άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων με 
δημόσιο όφελος που δεν μπορούν να παρασχεθούν από την αγορά χωρίς την παρέμβαση 
του κράτους (ΥΓΟΣ). Η ενίσχυση θα αφορά αποκλειστικά στο κόστος της απαιτούμενης 
υποδομής έως του ποσοστού ελλείμματος χρηματοδότησης που θα προκύπτει από 
κατάλληλη χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού της αντιστάθμισης.  

 Τυχόν προτάσεις που υποβληθούν και αφορούν στην οικονομική και εμπορική 
εκμετάλλευση των προϊόντων (π.χ. ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων και 
παραγωγή ενέργειας από απόβλητα ή βιοαέριο) θα ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης 
και θα εξεταστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων (ΓΑΚ, κατευθυντήριες οδηγίες για το Περιβάλλον και την Ενέργεια κλπ) με 
δυνατότητα δημόσιας χρηματοδότησής μέχρι του ύψους της έντασης ενίσχυσης που 
προσδιορίζεται από τον Γενικό Απαλλακτικό ή τον κανονισμό de minimis.  

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων : 36 μήνες 

 

Υλοποίηση: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

 

 

 

Δείκτες εκροής 

 

 Οι ακόλουθοι δείκτες θα χρησιμοποιηθούν στα ΤΔΠ ανάλογα με τη φύση των επενδυτικών 
σχεδίων  που θα υποβληθούν: 

 
-Δείκτης εκροής επενδυτικής προτεραιότητας 6ζ 

CO17 Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων (και απορριμμάτων) (τόνοι/ έτος) 
 
-Πρόσθετοι δείκτες στο ΕΠΑΝΕΚ 
Τ4413 Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής (τόνοι/ έτος) 
Τ4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση (τόνοι/ 
έτος) 

90001 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 
(ισοδύναμα ανθρωποέτη) 

 

 Οι τιμές στόχου των δεικτών ανά κατηγορία περιφέρειας θα προσδιορισθούν πριν την 
προκήρυξη της δράσης. 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) 

 Σύνολο Χώρας Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε μετάβαση 

 

 Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

 

  Αττική Πελοπόννησος 
Βόρειο 
Αιγαίο 

Θεσσαλία Νότιο Αιγαίο 
Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό 
Κόστος (α) 

 24.000.000,00  11.000.000,00 4.750.000,00 
1.000.000 

5.750.000,00 1.500.000,00 0,00 

Δημόσια 
δαπάνη (β) 

 2.000.000,00  11.000.000,00 4.750.000,00 
1.000.000 

5.750.000,00 1.500.000,00 0,00 

 Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

18.749.999,87 8.799.999,92 3.799.999,97 799.999,99 4.599.999,99 750.000,00 0,00 

Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

5.250.000,13 2.200.000,08 950.000,03 200.000,01 1.150.000,01 750.000,00 0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή 
έργα 

- - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

- - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

- - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομική
ς Τεχνικής 

- - - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 

(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Το συνολικό κόστος της δράσης εξαρτάται από το είδος της ενίσχυσης (βλ. παραπάνω περί έντασης 
ενίσχυσης). Η ιδιωτική συμμετοχή αναμένεται 0, εκτός από την περίπτωση που υποβληθούν 
προτάσεις με εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων, οπότε θα προσδιορισθεί κατά περίπτωση το ύψος 
της ενίσχυσης  

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δήμοι Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου & 
ΦοΔΣΑ 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών/ προαπαιτούμενων 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Συντονισμός με ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ για τυχόν ανάγκη ύπαρξης κριτηρίων 
διαχωρισμού και εξασφάλιση μη διπλής χρηματοδότησης επενδυτικών 
σχεδίων 

Νοέμβριος 
2017(αναμένεται 
ολοκλήρωση 
αξιολόγησης 
αντίστοιχων 
προτάσεων από ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ)  

Προδημοσίευση προκήρυξης  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης – Υποβολή  προτάσεων Α’ 
Κύκλου 

’ Δεκέμβριος 2017 

Κατάρτιση αναθεωρημένων ΠΕΣΔΑ σύμφωνα με νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) 
(αφορά τις Περιφέρειες και θα αποτελεί όρο προκειμένου να προχωρήσουν 
σε συμβασιοποίηση) 

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 

 

 

 

 

7.3 Δράση 03-6g-3.6-03: Σύσταση Ταμείου Υποδομών (ΕΠ 6g) 
 

Το δελτίο εξειδίκευσης της δράσης «Σύσταση Ταμείου Υποδομών» βρίσκεται στο Κεφάλαιο 9 
του Άξονα Προτεραιότητας 03/03Σ. 
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8. Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7e 
 

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

Επενδυτική προτεραιότητα 7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  
ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων 
συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς 
ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της 
διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Ειδικοί στόχοι 3.7 - Μείωση εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο 

 

3.8 - Αύξηση της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων για την 
αποτελεσματικότερη διαχείρισης της διανομής ενέργειας 

Δείκτες αποτελέσματος Τ4234 - Ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου 

Μονάδα μέτρησης: εκατ. κ.μ. / έτος 

Τιμή βάσης (2012):    4.225,00     

Τιμή-στόχος (2023):  6.600,00 

Πηγή στοιχείων:  ΥΠΕΚΑ 

Συχνότητα υποβολής εκθέσεων: Ετήσια 

 

Τ4235 - Ποσοστό καταναλωτών που εξυπηρετούνται από 
ευφυείς μετρητές 

Μονάδα μέτρησης:  Ποσοστό (%) 

Τιμή βάσης (2013):      0,00  

Τιμή-στόχος (2023):  80,00 

Πηγή στοιχείων: ΔΕΔΔΗΕ (υπολογισμοί βάσει: ΥΑ 

Δ5/ΗΛ/Α/Φ33/20 67/04-02-2013 (ΦΕΚ Β 297/13.2.2013) 

«Αντικατάσταση συστημάτων μέτρησης τελικής 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και οδηγία 
2009/72/ΕΚ) 

Συχνότητα υποβολής εκθέσεων:  Ετήσια 
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8.1 Δράση 03-7e-3.7-01: Διασύνδεση Κυκλάδων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τηματοποιημένων 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 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 
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Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η Διασύνδεση των Κυκλάδων είναι μεγάλο έργο στρατηγικής εθνικής σημασίας, καθ’ ότι 
διασφαλίζει την αξιόπιστη και επαρκή τροφοδότηση των νησιών Σύρου, Πάρου, Μυκόνου 
και Νάξου µε ηλεκτρική ενέργεια για τα προσεχή 30-40 χρόνια. Επιπλέον, συμβάλλει στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος 
της χώρας, καθώς η παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια στα νησιά μεταφέρεται 
στο διασυνδεδεμένο σύστημα, καλύπτοντας ανάγκες στο ηπειρωτικό σύστημα.  

 

Το έργο υλοποιείται σε τρεις φάσεις, η πρώτη από τις οποίες άρχισε να υλοποιείται εντός 
της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-
2013. Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, πρόκειται να υλοποιηθούν τα εξής 
τμήματα του έργου: 

• Το 2ο στάδιο Α’ Φάσης του έργου περιλαμβάνει: 

- την ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας Α΄ δηλαδή την εγκατάσταση της 
υπόγειας και υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης Λαυρίου –Σύρου,  

- την ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας Β΄ με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης 
μεταξύ των νήσων Σύρου – Μυκόνου, την ολοκλήρωση των δοκιμών παραλαβής 
υποβρύχιου-υπόγειου καλωδίου καθώς και εργασιών εγκατάστασης για τη διασύνδεση 
μεταξύ των νήσων Σύρου-Πάρου, την ολοκλήρωση των δοκιμών παραλαβής υποβρύχιου-
υπόγειου καλωδίου καθώς και εργασιών εγκατάστασης της διασύνδεσης μεταξύ των νήσων 
Σύρου –Τήνου και την εγκατάσταση τερματισμού καλωδίων 150KV σε υφιστάμενο χώρο 
τερματικού στη νήσο Τήνο.  

- την ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας Γ΄ με την κατασκευή των Υ/Σ ζεύξης 
150KV στο Λαύριο, τις υπαίθριες διατάξεις σύνδεσης με το ΚΥΤ 400kV στο Λαύριο, καθώς 
και 3 Υ/Σ υποβιβασμού 150kV στις νήσους Σύρο, Πάρο, Μύκονο.  

- και την ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας Δ΄ με την κατασκευή ενός 
συγκροτήματος αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (SVC)+/-100MVAr. 

 

• Η Β’ Φάση του έργου περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του βρόχου των Κυκλάδων με 
τη σύνδεση της Πάρου με τη Νάξο και της Νάξου με τη Μύκονο και ειδικότερα:  

 

- Σύνδεση Πάρου - Νάξου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150kV 
ονομαστικής ικανότητας 140MVA, μήκους 7,1 km. 

- Σύνδεση Νάξου - Μυκόνου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150kV 
ονομαστικής ικανότητας 140MVA, μήκους 44,7 km. 

- Kατασκευή Υ/Σ 150/20 kV στη Νάξο. 
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- Προσθήκη μιας αυτεπαγωγής στον Υ/Σ Πάρου, στην πύλη σύνδεσης προς τον Υ/Σ 
Νάξου.  

- Προσθήκη μιας αυτεπαγωγής στον Υ/Σ Μυκόνου, στην πύλη σύνδεσης προς τον Υ/Σ 
Νάξου καθώς και μιας αυτεπαγωγής και μιας χωρητικότητας στους ζυγούς 150 kV. 

• Η Γ’ Φάση του έργου περιλαμβάνει την δεύτερη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο, 
με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η πλήρη αξιοπιστία τροφοδότησης του συγκροτήματος 
των Κυκλάδων. Ειδικότερα, η Γ’ Φάση περιλαμβάνει: 

- Πόντιση ενός δεύτερου τριπολικού XLPE υποβρύχιο καλώδιο 150kV Ε.Ρ. καλωδίου 
μεταξύ Λαυρίου και Σύρου 108 χλμ. 

- Έργα σύνδεσης (αυτεπαγωγές και πύλες) στο Λαύριο και στη Σύρο. 

 

Το έργο καλύπτει υφιστάμενες ελλείψεις στις εθνικές ενεργειακές υποδομές (διασύνδεση 
νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα), που συμβάλλουν στην ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
χώρας. Επιπλέον, μέσω του έργου επιτυγχάνεται μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας 
για τα διασυνδεμένα νησιά και βελτίωση της ευστάθειας του εθνικού ενεργειακού 
συστήματος, παράγοντες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. 

 

Δείκτες εκροής 

• Τ4236 - Μήκος υποβρυχίων καλωδίων: 310,80 χλμ. 

Άξονας 036 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 149,62 χλμ. 

o Μετάβαση: 59,39 χλμ.   

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 19,80 χλμ. 

 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 50,91 χλμ.  

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 31,08 χλμ. 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

• Συνολικός προϋπολογισμός: 273.573.044,00€7  

                                                           
6 Χωροθέτηση του έργου βάσει του ποσοστού του δικτύου μεταφοράς υψηλής τάσης της κάθε περιφέρειας επί 
του συνόλου των χιλιομέτρων του δικτύου της χώρας, με χρέωση 10% στο Ν. Αιγαίο που θα ωφεληθεί από την 
κατασκευή του έργου. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση χρησιμοποιήθηκε στην κατανομή του δείκτη εκροών, του 
προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης ανά περιφέρεια της χώρας και συνάδει με την κατανομή στο 
Φάκελο Μεγάλου Έργου. 
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(Τα 130.511.028,43 € αφορούν στο 2ο στάδιο της Α’ Φάσης του έργου, τα 51.000.000 € στην 
Β’ Φάση και τα 92.062.015,57 στην Γ ’Φάση) 

• Συνολική δημόσια δαπάνη: 135.610.158,00 € 

(Υπολογισμός ΔΔ βάσει ποσοστού 49,57%  που έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο έργο 
στην υπ’ αριθμ. 188322/2349/23.12.2016 ΚΥΑ - ΦΕΚ Β’ 4266). 

 

Προϋπολογισμός  

03-7e-3.7-01 Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό 
Κόστος (α) 

273.573.044,00 

 

17.426.602,90 

 
52.279.808,71 131.698.063,38 

27.357.304,40 

 
44.811.264,61 

Δημόσια 
Δαπάνη (β) 135.610.158,00 

8.638.367,06 

 

25.915.101,19 

 

65.282.730,06 

 

13.561.015,80 

 
22.212.943,88 

           
Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

97.755.938,10 

 

6.910.693,58 

 

20.732.080,77 

 

52.226.183,91 

 

6.780.507,90 

 

11.106.471,94 

 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

37.854.219,90 

 

1.727.673,48 

 

5.183.020,42 

 

13.056.546,15 

 

6.780.507,90 

 

11.106.471,94 

 

εκ της 
οποίας για τα 
εμπροσθοβαρ
ή έργα 

- - - - - - 

εκ της 
οποίας για 
τμηματοποιημ
ένα έργα 

135.610.158,00 
8.638.367,06 

 

25.915.101,19 

 

65.282.730,06 

 

13.561.015,80 

 

22.212.943,88 

 

εκ της 
οποίας για 
μεγάλα έργα 

135.610.158,00 
8.638.367,06 

 

25.915.101,19 

 

65.282.730,06 

 

13.561.015,80 

 

22.212.943,88 

 

εκ της 
οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικον
ομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της 
οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 137.962.886,00 

8.788.235,84 

 

26.364.707,51 

 

66.415.333,32 

 

13.796.288,60 

 
22.598.320,73 

 

                                                                                                                                                                     
7 Ο προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη αναλύονται ανά Περιφέρεια, σε ξεχωριστό πίνακα, κατωτέρω. 
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  Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη Χιλιόμετρα 

 Ποσοστό 273.573.044 135.610.158 310,80 

Αττική 6,37% 17.426.603 8.638.367 19,80 

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 10,01% 27.384.662 13.574.577 31,11 

Δυτική Ελλάδα 1,83% 5.006.387 2.481.666 5,69 

Δυτική Μακεδονία 9,10% 24.895.147 12.340.524 28,28 

Ήπειρος 10,00% 27.357.304 13.561.016 31,08 

Θεσσαλία 13,65% 37.342.721 18.510.787 42,42 

Ιόνια Νησιά 1,82% 4.979.029 2.468.105 5,66 

Κεντρική Μακεδονία 12,65% 34.606.990 17.154.685 39,32 

Νότιο Αιγαίο 10,00% 27.357.304 13.561.016 31,08 

Πελοπόννησος 8,19% 22.405.632 11.106.472 25,45 

Στερεά Ελλάδα 16,38% 44.811.265 22.212.944 50,91 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος που είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης είναι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011). 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Έναρξη υλοποίησης κατασκευαστικών έργων: 08.08.2014. 

Εκτιμώμενη ολοκλήρωση υλοποίησης έργου: Δ’ τρίμηνο 2020 

 

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 Μάρτιος 2017 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης (για το 2ο στάδιο της Α’ Φάσης 
του έργου) 

21/7/2016 

Τροποποίηση Ένταξης έργου (προκειμένου να συμπεριληφθεί η Β’ και 
Γ’ Φάση του έργου) 

Ιούλιος 2018* 

*Εκτίμηση 
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8.2 Δράση 03-7e-3.7-02: 2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού 
σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τηματοποιημένων 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 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 
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Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Το έργο αφορά: 

• στην κατασκευή της 3ης δεξαμενής αποθήκευσης στον τερματικό σταθμό 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, χωρητικότητας 95.000 m3 LNG και 
παροχετευτικής ικανότητας 800 m3/hr,  

• στην αναβάθμιση της παροχετευτικής δυναμικότητας του τερματικού σταθμού από 
1.000 m3/hr σε 1.400 m3/hr, καθώς και την αναβάθμιση του μετρητικού σταθμού Αγίας 
Τριάδας και  

• στην αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων εκφόρτωσης για ελλιμενισμό 
μεγαλύτερων πλοίων (έως 260.000 m3 LNG) 

 

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται εντός της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, με 
συγχρηματοδότηση από το ΕΠΑΕ και έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης συμβατότητας της 
κρατικής ενίσχυσης με τη ΣΛΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης των εργασιών, 
εκτιμάται ότι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά την προγραμματική περίοδο 
2014-2020 είναι οι εξής: 

- ανέγερση μεταλλικής κατασκευής 3ης δεξαμενής 

- τοποθέτηση εξοπλισμού 3ης δεξαμενής (σωληνώσεις, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, κλπ.) 

- τοποθέτηση νέου αεριοποιητή 

- τοποθέτηση σωληνώσεων μεγαλύτερων διαστάσεων 

- αναβάθμιση μετρητικού σταθμού Αγίας Τριάδας 

- τοποθέτηση δυο επιπλέον αγκίστρων πρόσδεσης με τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό /  
ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

- αντικατάσταση δυο ακραίων προσκρουστήρων προβλήτας με ισχυρότερους 

Το έργο συμβάλλει στην ενίσχυση του βαθμού διείσδυσης του φυσικού αερίου στο 
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και σε όλους τους τομείς κατανάλωσης, καθώς βελτιώνει τη 
δυναμικότητα των εθνικών υποδομών ενέργειας για το φυσικό αέριο. 

 

Δείκτες εκροής 

• Δυναμικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου: 95.000 Nm3 LNG8,9  

                                                           
8 Η συνολική χωρητικότητα της 3ης δεξαμενής είναι 95.000 m³ LNG. Ο δείκτης καθορίστηκε με βάση 
τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου που 
ανέρχεται σε 159 εκ. €. 
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Άξονας Προτεραιότητας 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7e 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

00702 
Δυναμικότητα 
αποθήκευσης φυσικού 
αερίου (LNG) 

Νm3  
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    
 

37.433,78 
  

00702 
Δυναμικότητα 
αποθήκευσης φυσικού 
αερίου (LNG) 

Νm3  Μετάβαση     
 

6.717,61 
  

00702 
Δυναμικότητα 
αποθήκευσης φυσικού 
αερίου (LNG) 

Νm3  
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    
 

44.486,59 
  

Άξονας Προτεραιότητας 03Σ – Επενδυτική Προτεραιότητα 7e 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

00702 
Δυναμικότητα 
αποθήκευσης φυσικού 
αερίου (LNG) 

Νm3  Μετάβαση     
 

6.362,02 
  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

• Συνολικός προϋπολογισμός: 91.910.621,82 €10 

• Συνολική δημόσια δαπάνη: 32.015.767,64 € 

 

 

(Υπολογισμός ΔΔ βάσει ποσοστού 35% που έχει καθοριστεί για το έργο του φορέα στην υπ’ 
αριθμ. ΦΑ/Ε 3.4/58/4 - ΦΕΚ Β’ 237/11.02.2011 - ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, ύψους και 
διαδικασίας χρηματοδότησης της ΔΕΣΦΑ ΑΕ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων). 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
9 Η κατανομή του δείκτη μεταξύ των περιφερειών έχει γίνει με βάση τον πληθυσμό (απογραφή 2011) 
στις περιφέρειες όπου υπάρχει φυσικό αέριο. 

10 Η κατανομή του προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης μεταξύ των περιφερειών έχει γίνει με 
βάση τον πληθυσμό (απογραφή 2011) στις περιφέρειες όπου υπάρχει φυσικό αέριο. 
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

03-7e-3.7-02 Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος 
(α) 

91.910.621,82 

 

43.039.244,94 

 

6.498.158,85 

 

36.218.158,84 

 
0,00 

6.155.059,19 

 

Δημόσια 
Δαπάνη (β) 

32.015.767,64 

 

14.992.113,40 

 

2.263.541,90 

 

12.616.084,35 

 
0,00 

2.144.027,98 

 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

24.969.405,57 

 

11.993.690,62 

 

1.810.833,51 

 

10.092.867,45 

 

0,00 

 

1.072.013,99 

 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

7.046.362,07 

 

2.998.422,79 

 

452.708,40 

 

2.523.216,90 

 

0,00 

 

1.072.013,99 

 

εκ της οποίας για 
τα εμπροσθοβαρή 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

32.015.767,64 

 

14.992.113,40 

 

2.263.541,90 

 

12.616.084,35 

 

0,00 

 

2.144.027,98 

 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

32.015.767,64 

 

14.992.113,40 

 

2.263.541,90 

 

12.616.084,35 

 

0,00 

 

2.144.027,98 

 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 

59.894.854,18 

 

28.047.131,53 

 

4.234.616,95 

 

23.602.074,49 

 

0,00 

 

4.011.031,21 

 

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος που είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης είναι η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011). 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, απαιτείται τροποποίηση της ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, 
ύψους και διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

 

Ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης: Ιούλιος 2016 

Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης κατασκευαστικών έργων: 03.06.2013. 

Εκτιμώμενη ολοκλήρωση έργου:  30.06.2018. 
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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 06/2015 

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  29/7/2016 

 

8.3 Δράση 03-7e-3.7-03: Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ∆Α µε το ΚΥΤ 
ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
582 

 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ 
ΛΑΓΚΑ∆Α µε το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, μήκους 110 km. Σκοπός του έργου είναι η επέκταση και 
ενίσχυση της µεταφορικής ικανότητας ενέργειας του συστήματος 400 KV προς την 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το έργο χωροθετείται στους Νομούς Θεσσαλονίκης, 
Σερρών, Δράμας και Καβάλας. 

 

Το έργο συμβάλλει στην ενίσχυση του εθνικού ενεργειακού συστήματος και την ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού, παράγοντες σημαντικούς για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας γενικότερα. 

 

 

Δείκτες εκροής 

• Μήκος καλωδίων: 110 χλμ. 

 

 

Πίνακας  2: Δείκτες εκροής 

Άξονας Προτεραιότητας 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7e 

 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

00501 
Μήκος  
καλωδίω
ν 

km 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένε

ς 
περιφέρειες 

    110,00   
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

• Συνολικός προϋπολογισμός: 31.000.000 € 

Άξονας 03  

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 31.000.000 € 

 

• Συνολική δημόσια δαπάνη: 10.850.000 € 

Άξονας 03  

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 10.850.000 €  

 

(Υπολογισμός ΔΔ βάσει ποσοστού 35% που έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο έργο στην 
υπ’ αριθμ. ΦΑ/Ε 3.2/57/3 - ΦΕΚ Β’ 237/11.02.2011 - ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, ύψους και 
διαδικασίας χρηματοδότησης της ΔΕΗ ΑΕ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). 

 

 

Πίνακας  3: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 10.850.000,00 0,00 0,00 10.850.000,00 0,00 0,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 8.679.999,97 0,00 0,00 8.679.999,97 0,00 0,00 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 2.170.000,03 0,00 0,00 2.170.000,03 0,00 0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 20.150.000,00 0,00 0,00 20.150.000,00 0,00 0,00 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος που είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης είναι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011). 

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, απαιτείται τροποποίηση της ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, 
ύψους και διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

 

Ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης: Απρίλιος 2016. 

Η υλοποίηση του έργου είναι σε εξέλιξη. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσηςέργου: A’ τρίμηνο 2017. 

 

 

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 06/2015 

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  6/4/2016 
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8.4 Δράση 03-7e-3.7-04: Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της 
Ρεβυθούσας 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στόχος της δράσης αποτελεί ο σχεδιασμός και ανάπτυξη εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης 
βυτίων ΥΦΑ στην εγκατάσταση της Ρεβυθούσας. 
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Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
(ΕΣΜΦΑ) έχει αναπτυχθεί κυρίως στην Ανατολική πλευρά της χώρας, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει δυνατότητα χρήσης Φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, η ανάπτυξη εφαρμογής 
για τη φόρτωση βυτιοφόρων και η μεταφορά του σε εγκαταστάσεις καταναλωτών 
εκτιμάται ότι θα αυξήσει την κατανάλωση του φυσικού αερίου στη χώρα. 

 

Ο σταθμός φόρτωσης θα αποτελείται από μία θέση παροχής 100 m3/ώρα, ενώ το έργο θα 
περιλαμβάνει επίσης: 

• σύστημα μέτρησης της ποσότητας, με χρήση γεφυροπλάστιγγας επί της οποίας θα 
φορτώνονται τα βυτιοφόρα 

• σύνδεση του σταθμού φόρτωσης με το δίκτυο Πληροφορικής του ΔΕΣΦΑ, για την 
έκδοση τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων 

• κυκλοφορικές ρυθμίσεις, τόσο εντός της ιδιοκτησίας ΔΕΣΦΑ όσο και επί της 
διαδρομής πρόσβασης στη Ρεβυθούσα 

• προσαρμογή του υφιστάμενου πορθμείου στις απαιτήσεις μεταφοράς βυτιοφόρων 
ΥΦΑ, ή εφόσον απαιτηθεί, μίσθωση νέου. 

 

 

Δείκτες εκροής 
1. 00704 - Πρόσθετη παροχετευτική δυναμικότητα φυσικού αερίου: 100 Nm³/hr 

(Πρόσθετος Δείκτης) 

(Η κατανομή του δείκτη μεταξύ των Περιφερειών έχει γίνει με βάση τις ποσότητες ΥΦΑ που 
εκτιμώνται από τον ΔΕΣΦΑ ότι θα εξυπηρετήσουν τις Περιφέρειες Αττικής (40%), Δυτικής 
Ελλάδας (40%) και Ηπείρου (20%)). 

Άξονας 03  
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 60 Nm³/hr 
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 40 Nm³/hr 

 
2. 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) (Πρόσθετος Δείκτης) 

Τιμή - Στόχος 2023:  37,00 

o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 22,20 

o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 14,80  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 
• Συνολικός προϋπολογισμός: 5.273.500,00 € 

Άξονας 03  
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 3.164.100,00€ 
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 2.109.400,00€ 
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• Συνολική δημόσια δαπάνη: 3.034.372,00 € 

(Υπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης βάσει ελλείμματος χρηματοδότησης 57,54 % που εξήχθη 
μέσω εκπόνησης χρηματοοικονομικής ανάλυσης). 

 

Άξονας 03 
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1.820.623,20 € 
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1.213.748,80 € 

 

(Η κατανομή του προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης μεταξύ των Περιφερειών έχει 
γίνει με βάση τις ποσότητες ΥΦΑ που εκτιμώνται από τον ΔΕΣΦΑ ότι θα εξυπηρετήσουν τις 
Περιφέρειες Αττικής (40%), Δυτικής Ελλάδας (40%) και Ηπείρου (20%)). 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 5.273.500,00 2.109.400,00 0,00 3.164.100,00 0,00 0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.034.372,00 1.213.748,80 0,00 1.820.623,20 0,00 0,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 2.427.497,59 970.999,03 0,00 1.456.498,56 0,00 0,00 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 606.874,41 242.749,77 0,00 364.124,64 0,00 0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 2.239.128,00 895.651,20 0,00 1.343.476,80 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης, είναι η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011). 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, ύψους και 
διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Επίσης, απαιτείται η υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές αρχές για έλεγχο 
συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση ενίσχυσης στη 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου: Α’ τρίμηνο 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Α ‘ τρίμηνο 2019 

 

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 Α’ τρίμηνο 2017 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2017  

 

8.5 Δράση 03-7e-3.7-05: Σταθμός συμπίεσης απαερίων ΥΦΑ 
 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
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 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση δύο (2) παλινδρομικών συμπιεστών, με συνολική 
εκτιμώμενη ισχύ της τάξης των 800 kW, με στόχο τη μείωση της απώλειας των απαερίων 
των δύο υφιστάμενων δεξαμενών ΥΦΑ, καθώς και της τρίτης υπό κατασκευή δεξαμενής. Ο 
σταθμός αυτός θα παραλαμβάνει τα απαέρια που δημιουργούνται από την εξάτμιση του 
ΥΦΑ εντός των δεξαμενών και των σωληνώσεων του σταθμού και θα τα οδηγεί, μέσω του 
Μετρητικού Σταθμού Αγίας Τριάδας, στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Με τον 
τρόπο αυτό θα σταματήσει η σημερινή, αναγκαστική, καύση των απαερίων στον πυρσό της 
Ρεβυθούσας όταν ο σταθμός –λόγω χαμηλής ζήτησης– δεν λειτουργεί για την τροφοδοσία 
του Συστήματος Μεταφοράς.  

Η ποσότητα που οδηγείται στον πυρσό, όταν ο σταθμός δεν αεριοποιεί ΥΦΑ, είναι σε όρους 
ενέργειας της τάξης των 2.000 MWh ανά ημέρα.. Το προτεινόμενο έργο πέραν της μείωσης 
της τιμής προμήθειας  για τους χρήστες ΥΦΑ του σταθμού της Ρεβυθούσας  θα έχει και 
σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος εκμηδενίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα κατά 
την διάρκεια της μη λειτουργίας του σταθμού. 

 

Η ανάπτυξη της ανωτέρω υποδομής συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού φυσικού 
αερίου στη χώρα και στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. 
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Δείκτες εκροής 

00703 - Αριθμός Σταθμών Συμπίεσης Απαερίων ΥΦΑ(αριθμός): 1 (Προτεινόμενος δείκτης – 
Πρόσθετος) (Η κατανομή του δείκτη μεταξύ των Περιφερειών θα πραγματοποιηθεί με βάση 
τον πληθυσμό (απογραφή 2011) στις Περιφέρειες όπου υπάρχει φυσικό αέριο). 

Τιμή - Στόχος 2023: 2,00 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 0,79 
o Μετάβαση: 0,14 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 0,94 
o Στερεά Ελλάδα: 0,13 

 
 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη, Πρόσθετος Δείκτης). 

Τιμή - Στόχος 2023: 24,00 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 9,46 
o Μετάβαση: 1,70 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 11,24 
o Στερεά Ελλάδα: 1,60 

 

(Η κατανομή των δεικτών μεταξύ των Περιφερειών πραγματοποιείται με βάση τον 
πληθυσμό (απογραφή 2011) στις Περιφέρειες όπου υπάρχει φυσικό αέριο). 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 
• Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός: 5.600.000,00 € 

Άξονας 03  
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 2.206.727,43 € 
o Μετάβαση: 395.925,71 €   
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 2.622.327,83 € 

Άξονας 03Σ 
o Μετάβαση: 375.019,02 € 

 
• Συνολική δημόσια δαπάνη: 3.382.400,00 € 

(Υπολογισμός ΔΔ βάσει ελλείμματος χρηματοδότησης 60,40% που εξήχθη μέσω εκπόνησης 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης). 

 

Άξονας 03 
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1.332.863,37 € 
o Μετάβαση: 239.139,13 €   
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1.583.886,01 € 

Άξονας 03Σ 
o Μετάβαση: 226.511,49 € 
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 5.600.000,00 2.622.327,83 395.925,71 2.206.727,43 0,00 375.019,02 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.382.400,00 1.583.886,01 239.139,13 1.332.863,37 0,00 226.511,49 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 2.637.966,54 1.267.108,80 191.311,30 1.066.290,69 0,00 113.255,75 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 744.433,46 316.777,21 47.827,83 266.572,68 0,00 113.255,75 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 2.217.600,00 1.038.441,82 156.786,58 873.864,06 0,00 148.507,53 

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης, είναι η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011). 

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, ύψους και 
διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Επίσης, απαιτείται η υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές αρχές για έλεγχο 
συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση ενίσχυσης στη 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ειδικότερα, το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της 17ης 
Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 
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εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης - Τμήμα 7 
«Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος» - Άρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για 
ενεργειακές υποδομές». 

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου: Β’ τρίμηνο 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Δ ‘ τρίμηνο 2020 

 

 

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 Μάρτιος 2017  

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δεκέμβριος 2017 

* Εκτίμηση 
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8.6 Δράση 03-7e-3.7-06: Σταθμός Μ/Ρ στην Ν. Μεσημβρία για την 
σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση Μ/Ρ Σταθμού στη Νέα Μεσημβρία για τις ανάγκες 
σύνδεσης και διασφάλισης μονο-κατευθυντήριας ροής από τον ΤΑΡ στο ΕΣΦΑ, με τεχνική 
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δυναμικότητα τουλάχιστον 10 εκατ. Nm3/ημέρα. Ο εν λόγω Μ/Ρ σταθμός είναι 
απαραίτητος λόγω της διαφοράς πίεσης λειτουργίας των δύο συστημάτων (93 barg και 66,4 
barg, αντίστοιχα). Το σημείο διασύνδεσης των δύο δικτύων αποτελεί εκτέλεση των 
προβλεπόμενων στη Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας και της κοινής απόφασης των 
Ρυθμιστών Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας για την εξαίρεση του ΤΑΡ από την Ελεύθερη 
Πρόσβαση Τρίτων, βάσει των οποίων πρέπει να υλοποιηθεί τουλάχιστον ένα (1) σημείο 
διασύνδεσης των δικτύων ΕΣΦΑ – ΤΑΡ με τεχνική δυναμικότητα τουλάχιστον 10 εκατ. 
Nm3/ημέρα και δυνατότητα αμφίδρομης ροής (bi-directional flow).  

 

Το έργο αφορά στην:  

α) μελέτη και κατασκευή του Μετρητικού Σταθμού,  

β) κατασκευή μικρού μήκους αγωγού υψηλής πίεσης για την διασύνδεση των δύο 
συστημάτων και 

γ) αγορά των απαραίτητων εκτάσεων για την εγκατάσταση του μετρητικού σταθμού, αλλά  
συμπιεστή  μελλοντικά. 

  

Το έργο είναι ενταγμένο στον κατάλογο με τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος που κατάρτισε η 
Επιτροπή τον Νοέμβριο 2015 (κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 89/2016). Η ανάπτυξη της 
ανωτέρω υποδομής συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διείσδυση του 
φυσικού αερίου στη χώρα. 

 

Δείκτες εκροής 

ΔΕΙΚΤΗΣ «00705  Αριθμός Μετρητικών – Ρυθμιστικών Σταθμών φυσικού αερίου υψηλής 
πίεσης»: 1 (αριθμός) 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

• Συνολικός προϋπολογισμός: 9.213.500,00 € 

Άξονας 03  

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 3.630.657,72 € 

o Μετάβαση: 651.403,85 €   

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 4.314.431,69 € 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 617.006,75 € 

 

• Συνολική δημόσια δαπάνη: 5.448.863,90 € 

(Υπολογισμός ΔΔ βάσει ελλείμματος χρηματοδότησης 59,14% που εξήχθη μέσω εκπόνησης 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης). 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 2.147.170,97 € 
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o Μετάβαση: 385.240,23 €   

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 2.551.554,90 € 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 364.897,79 € 

 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 9.213.500,00 4.314.431,69 651.403,85 3.630.657,72 0,00 617.006,75 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.448.863,90 2.551.554,90 385.240,23 2.147.170,97 0,00 364.897,79 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 4.249.621,76 2.041.243,90 308.192,18 1.717.736,77 0,00 182.448,89 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 1.199.242,14 510.311,00 77.048,05 429.434,20 0,00 182.448,89 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 3.764.636,10 1.762.876,79 266.163,61 1.483.486,74 0,00 252.108,96 

(Η κατανομή του προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης μεταξύ των Περιφερειών έχει 
γίνει με βάση τον πληθυσμό (απογραφή 2011) στις Περιφέρειες όπου υπάρχει φυσικό 
αέριο). 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης, είναι η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011). 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, ύψους και 
διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
596 

 

Επίσης, απαιτείται η υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές αρχές για έλεγχο 
συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση ενίσχυσης στη 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου: Α’ τρίμηνο 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Δ ‘ τρίμηνο 2019 

 

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 Α’ τρίμηνο 2017 * 

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  9/11/2017 
 
 
 

8.7 Δράση 03-7e-3.7-07: Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων 
Λιβάδι (Ν.Εύβοια) - Άνδρος & Άνδρος – Τήνος  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  
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 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος καλωδίων ισχύος και 
οπτικών ινών για δύο (2) διασυνδέσεις, που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες 
διασυνδέσεις Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Άνδρος  και Άνδρος - Τήνος ως εξής: 

 

• Διασύνδεση 1: Συνδέει το νησί της Άνδρου (Καμινάκι) με το Σύστημα Μεταφοράς 
στο νησί της Εύβοιας (Λιβάδι Καρύστου) µε ένα τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο ΕΡ 150kV, 
τύπου Cu/XLPE, διατοµής 3 x 630mm2, ισχύος 200MVA, με ενσωματωμένο καλώδιο 
οπτικών ινών. Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Άνδρο και 
Εύβοια είναι 14km. Για τη διασύνδεση θα απαιτηθούν επιπλέον και τα παρακάτω µήκη 
υπόγειων µονοπολικών  καλωδίων ΕΡ 150kV, Cu/XLPE, διατοµής 630mm2, ισχύος 200MVA:  

- 3 x 190m επί της Άνδρου,  

- 3 x 470m επί της Εύβοιας καθώς και  

- εγκαταστάσεις τερματισμού των καλωδίων στα δύο άκρα. 

- ένα καλώδιο οπτικών ινών για κάθε υπόγεια διαδρομή. 

 

• Διασύνδεση 2: Συνδέει το νησί της Τήνου (Στενό, Βόρεια Τήνος) με το νησί της 
Άνδρου (Παράγκα, Κόρθιο) µε ένα τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο ΕΡ 150kV, τύπου Cu/XLPE, 
διατοµής 3 x 630mm2, ισχύος 200MVA, με ενσωματωμένο καλώδιο οπτικών ινών. Η 
εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Άνδρο και Τήνο είναι 2,5km.  

Για τη διασύνδεση θα απαιτηθούν επιπλέον και τα παρακάτω µήκη υπόγειων µονοπολικών 
καλωδίων ΕΡ 150kV, Cu/XLPE, διατοµής 630mm2, ισχύος 200MVA:  
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- 3 x 100m επί της Άνδρου,  

- 3 x 550m επί της Τήνου καθώς και  

- εγκαταστάσεις τερματισμού των καλωδίων στα δύο άκρα. 

- ένα καλώδιο οπτικών ινών για κάθε υπόγεια διαδρομή. 

 

Οι νέες διασυνδέσεις θα χρησιμοποιήσουν τον υποβρύχιο διάδρομο, που είχε δεσμευτεί 
για τις προϋπάρχουσες διασυνδέσεις.  

 

Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: 

• σημαντική βελτίωση της αξιοπιστίας της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, καθ’ ότι η 
διασύνδεση  Λιβάδι - Άνδρος  και Άνδρος-Τήνος αποτελεί τη δεύτερη τροφοδότηση των 
Κυκλάδων από την ηπειρωτική χώρα μέσω της Εύβοιας. 

• επίλυση των θεμάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης λόγω υδραυλικής διαρροής 
μονωτικού ελαίου στα προϋπάρχοντα υποβρύχια καλώδια.  

 

Το έργο συμβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη βελτίωση της 
ευστάθειας του εθνικού ενεργειακού συστήματος, παράγοντες που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

 

Δείκτες εκροής 

• Τ4236 - Μήκος υποβρυχίων καλωδίων: 16,50 χλμ. 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 7,94 χλμ. 

o Μετάβαση: 3,15 χλμ.  

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1,05 χλμ. 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 2,71 χλμ.  

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:  1,65 χλμ. 

 

• 00501 - Μήκος καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας (εναέριων και υπόγειων):  3,93 χλμ. 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1,89 χλμ. 

o Μετάβαση: 0,75 χλμ.  

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 0,25 χλμ. 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση:  0,64 χλμ.  
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o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:  0,40 χλμ. 

 

• 90001 – Θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης: 13,70 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 6,60 

o Μετάβαση: 2,62 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 0,87 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 2,24  

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1,37 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

• Συνολικός Π/Υ έργου (επιλέξιμος): 21.146.000,00 € 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:  10.179.684,40 € 

o Μετάβαση: 4.041.000,60 € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:  1.347.000,20 € 

Άξονας 03Σ  

o Μετάβαση: 3.463.714,80 € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 2.114.600,00 € 

 

• Συνολική δημόσια δαπάνη: 6.290.448,00  € 

(Υπολογισμός ΔΔ βάσει ελλείμματος χρηματοδότησης 29,75% που εξήχθη μέσω εκπόνησης 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης) 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:  3.028.221,67 € 

o Μετάβαση: 1.202.104,61 € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες:  400.701,54 € 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 1.030.375,38 € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 629.044,80 € 
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

 

  Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 21.146.000,00 1.347.000,20 4.041.000,60 10.179.684,40 2.114.600,00 3.463.714,80 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 6.290.448,00 400.701,54 1.202.104,61 3.028.221,67 629.044,80 1.030.375,38 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 4.534.532,33 320.561,23 961.683,68 2.422.577,33 314.522,40 515.187,69 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 1.755.915,67 80.140,31 240.420,93 605.644,34 314.522,40 515.187,69 

εκ της οποίας για 
τα εμπροσθοβαρή 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 14.855.552,00 946.298,66 2.838.895,99 7.151.462,73 1.485.555,20 2.433.339,42 

 

 

(Χωροθέτηση του έργου βάσει του ποσοστού του δικτύου μεταφοράς υψηλής τάσης της 
κάθε περιφέρειας επί του συνόλου των χιλιομέτρων του δικτύου  της χώρας, με χρέωση 
10% στο Ν. Αιγαίο που θα ωφεληθεί από την κατασκευή του έργου. Η συγκεκριμένη 
χωροθέτηση χρησιμοποιήθηκε στην κατανομή των δεικτών εκροών, του προϋπολογισμού 
και της δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια της χώρας για λόγους ομοιομορφίας με 
παρόμοια καλωδιακά έργα του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.). 

Ο προϋπολογισμός, η δημόσια δαπάνη και το άθροισμα των Δεικτών Εκροής αποτυπώνονται  
ανά Περιφέρεια στον κατωτέρω πίνακα: 
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  Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη Χιλιόμετρα 

 Ποσοστό 21.146.000 6.290.448 20,43 

Αττική 6,37% 1.347.000 400.702 1,30 

Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 10,01% 2.116.715 629.674 2,05 

Δυτική Ελλάδα 1,83% 386.972 115.115 0,37 

Δυτική Μακεδονία 9,10% 1.924.286 572.431 1,86 

Ήπειρος 10,00% 2.114.600 629.045 2,04 

Θεσσαλία 13,65% 2.886.429 858.646 2,79 

Ιόνια Νησιά 1,82% 384.857 114.486 0,37 

Κεντρική Μακεδονία 12,65% 2.674.969 795.742 2,59 

Νότιο Αιγαίο 10,00% 2.114.600 629.045 2,04 

Πελοπόννησος 8,19% 1.731.857 515.188 1,67 

Στερεά Ελλάδα 16,38% 3.463.715 1.030.375 3,35 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης, είναι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011). 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, απαιτείται η υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
για έλεγχο συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση 
ενίσχυσης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου: Β’ εξάμηνο 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Β ‘ εξάμηνο 2020 

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 Μάρτιος 2017 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Ιούλιος 2018* 

*Εκτίμηση 
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8.8 Δράση 03-7e-3.7-09: Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ 
ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Τα Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) αποτελούν υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης με αμιγώς 
υπόγειο εισερχόμενο και εξερχόμενο δίκτυο. Συγκεκριμένα, παραλαμβάνουν ηλεκτρική 
ενέργεια από το δίκτυο Υψηλής Τάσης (150 kV) μέσω καλωδιακών γραμμών 150 kV 
μετασχηματίζοντας τη σε χαμηλότερο επίπεδο Μέσης Τάσης (20 kV), ώστε να διανεμηθεί 
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στη συνέχεια προς τους τελικούς καταναλωτές µέσω του δικτύου διανομής της ευρύτερης 
περιοχής εξυπηρέτησης του Κ/Δ. Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από: 

• Νέο κέντρο διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV κλειστού τύπου G.I.S Χανίων ΙΙ. (Μελέτη, 
προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του Κ/Δ). 

• Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150kV Μόνωσης XLPE και καλωδίου 
ΠΙΛΟΤ για τη διπλή διασυνδετική γραμμή Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ – Κ/Δ ΧΑΝΙΑ ΙΙ.  

 

Το συγκεκριμένο έργο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τη μακροπρόθεσμη στήριξη της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής της ευρύτερης περιοχής όπου εγκαθίστανται, 
τροφοδοτώντας σημαντικές και καίριες υποδομές (Δημόσια κτίρια, Στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις, κ.α.), ενώ συμβάλλουν επίσης στην επιπλέον ανάπτυξη των ΑΠΕ. Επιπλέον, 
οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν και τις ανάγκες διασύνδεσης μεταξύ των υποσταθμών 
του συστήματος μεταφοράς, που γίνεται για λόγους αξιοπιστίας και ποιότητας 
τροφοδότησης, όπως και μείωσης των απωλειών και βελτίωσης της ευστάθειας του όλου 
συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού που 
αποτελεί στόχο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. 

 

 

Δείκτες εκροής 

 

00501 - Μήκος καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας (εναέριων και υπόγειων): 3,8 Χ 2 = 7,6 χλμ. 
(Μετάβαση: Κρήτη)   

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

• Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός: 15.500.000,00 € 

Άξονας 03 - Μετάβαση: 15.500.000,00 €  

 

• Εκτιμώμενη συνολική δημόσια δαπάνη: 10.274.245,00 €  

(Υπολογισμός ΔΔ βάσει ελλείμματος χρηματοδότησης 66,29% που εξήχθη μέσω εκπόνησης 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης) 

Άξονας 03 - Μετάβαση: 10.274.245,00 € 
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 10.274.245,00 0,00 10.274.245,00 0,00 0,00 0,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 8.219.395,93 0,00 8.219.395,93 0,00 0,00 0,00 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 2.054.849,07 0,00 2.054.849,07 0,00 0,00 0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 5.225.755,00 0,00 5.225.755,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης, είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011). 

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, ύψους και 
διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Επίσης, απαιτείται η υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές αρχές για έλεγχο 
συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση ενίσχυσης στη 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου: Α΄ τρίμηνο 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Δ΄ τρίμηνο 2021 
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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 Δ’ τρίμηνο 2016 * 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 12/7/2017   

 

8.9 Δράση 03-7e-3.7-10: Κ/Δ ΙΛΙΟΥ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ 
ΙΛΙΟΥ – ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Αττική) 

 Σε μετάβαση 
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 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Τα Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) αποτελούν υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης με αμιγώς 
υπόγειο εισερχόμενο και εξερχόμενο δίκτυο. Συγκεκριμένα παραλαμβάνουν ηλεκτρική 
ενέργεια από το δίκτυο Υψηλής Τάσης (150 kV) μέσω καλωδιακών γραμμών 150 kV 
μετασχηματίζοντας τη σε χαμηλότερο επίπεδο Μέσης Τάσης (20 kV), ώστε να διανεμηθεί 
στη συνέχεια προς τους τελικούς καταναλωτές µέσω του δικτύου διανομής της ευρύτερης 
περιοχής εξυπηρέτησης του Κ/Δ. Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από: 

• Νέο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV κλειστού τύπου G.I.S Ίλιου (Μελέτη, προμήθεια, 
κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του Κ/Δ). 

• Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου 
πιλοτ για τη διπλή διασυνδετική γραμμή ΚΥΤ Αχαρνών – Κ/Δ Ίλιου.  

 

Το συγκεκριμένο έργο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τη μακροπρόθεσμη στήριξη της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής της ευρύτερης περιοχής όπου εγκαθίσταται, 
τροφοδοτώντας σημαντικές και καίριες υποδομές (Δημόσια κτίρια, Στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις, κ.α.), ενώ συμβάλλουν, επίσης, στην επιπλέον ανάπτυξη των ΑΠΕ. Επιπλέον, 
οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν και τις ανάγκες διασύνδεσης μεταξύ των υποσταθμών 
του συστήματος μεταφοράς, που γίνεται για λόγους αξιοπιστίας και ποιότητας 
τροφοδότησης, όπως και μείωσης των απωλειών και βελτίωσης της ευστάθειας του όλου 
συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού που 
αποτελεί στόχο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. 

 

 

Δείκτες εκροής 

00501 - Μήκος καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας (εναέριων και υπόγειων): 12 Χ 2 = 24 χλμ.  

 

Άξονας 03 - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 24 χλμ. (Αττική) 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

• Συνολικός προϋπολογισμός: 30.500.000,00 € 

Άξονας 03 - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 30.500.000,00 € 

 

• Συνολική δημόσια δαπάνη: 19.675.622,00 € 
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Άξονας 03 - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 19.675.622,00 €  

 

(Υπολογισμός ΔΔ βάσει ελλείμματος χρηματοδότησης 64,51% που εξήχθη μέσω εκπόνησης 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης). 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 19.675.622,00 19.675.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 15.740.497,46 15.740.497,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 3.935.124,54 3.935.124,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 10.824.378,00 10.824.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης, είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011). 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, ύψους και 
διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Επίσης, απαιτείται η υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές αρχές για έλεγχο 
συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση ενίσχυσης στη 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου: Α΄ τρίμηνο 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Δ΄ τρίμηνο 2021 

 

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 Δ’ τρίμηνο 2016 * 

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 6/9/2017  
 

8.10 Δράση 03-7e-3.7-11: Κ/Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΣΗΜΕΙΟ ΖΕΥΞΗΣ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Αττική) 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Τα Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) αποτελούν υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης με αμιγώς 
υπόγειο εισερχόμενο και εξερχόμενο δίκτυο. Συγκεκριμένα παραλαμβάνουν ηλεκτρική 
ενέργεια από το δίκτυο Υψηλής Τάσης (150 kV) μέσω καλωδιακών γραμμών 150 kV 
μετασχηματίζοντας τη σε χαμηλότερο επίπεδο Μέσης Τάσης (20 kV), ώστε να διανεμηθεί 
στη συνέχεια προς τους τελικούς καταναλωτές µέσω του δικτύου διανομής της ευρύτερης 
περιοχής εξυπηρέτησης του Κ/Δ. Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από:  

• Νέο κέντρο διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV κλειστού τύπου G.I.S Κερατέας (Μελέτη, 
προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του Κ/Δ και έργα πολιτικού 
μηχανικού στην αντίστοιχη ζεύξη). 

• Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150kV Μόνωσης XLPE και καλωδίου 
ΠΙΛΟΤ για τη διπλή διασυνδετική γραμμή Ζεύξη Κερατέας – Κ/Δ Κερατέας. 

 

Το συγκεκριμένο έργο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τη μακροπρόθεσμη στήριξη της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής της ευρύτερης περιοχής όπου εγκαθίσταται, 
τροφοδοτώντας σημαντικές και καίριες υποδομές (Δημόσια κτίρια, Στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις κ.α.), ενώ συμβάλλει επίσης στην επιπλέον ανάπτυξη των ΑΠΕ. Επιπλέον, οι 
εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν και τις ανάγκες διασύνδεσης μεταξύ των υποσταθμών 
του συστήματος μεταφοράς, που γίνεται για λόγους αξιοπιστίας και ποιότητας 
τροφοδότησης, όπως και μείωσης των απωλειών και βελτίωσης της ευστάθειας του όλου 
συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού που 
αποτελεί στόχο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. 

 

Δείκτες εκροής 

00501 - Μήκος καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας (εναέριων και υπόγειων): 3 Χ 2 = 6 χλμ.  

 

Άξονας 03 - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 6 χλμ. (Αττική) 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Συνολικός προϋπολογισμός: 13.750.000,00 € 

Άξονας 03 - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 13.750.000,00 € 

 

Συνολική δημόσια δαπάνη: 8.943.005,00 € 

Άξονας 03 - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 8.943.005,00 €  

 

(Υπολογισμός ΔΔ βάσει ελλείμματος χρηματοδότησης 65,04 % που εξήχθη μέσω εκπόνησης 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης). 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 8.943.005,00 8.943.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 7.154.403,94 7.154.403,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 1.788.601,06 1.788.601,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 4.806.995,00 4.806.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης, είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011). 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, ύψους και 
διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Επίσης, απαιτείται η υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές αρχές για έλεγχο 
συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση ενίσχυσης στη 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου: Α΄ τρίμηνο 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Δ΄ τρίμηνο 2021 

 

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 Δ’ τρίμηνο 2016 * 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2016 * 

* Εκτίμηση 
 
 

8.11 Δράση 03-7e-3.7-12: Αναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος 
SCADA στα Κέντρα Ελέγχου 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

-  
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Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας ενός νέου 
Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων στα Κέντρα Ελέγχου του ΔΕΣΦΑ.  

Ειδικότερα το εν λόγω έργο πληροφορικής, το  οποίο περιλαμβάνει εργαλεία διαχείρισης 
εικόνων, γραφικών, βάσεων δεδομένων και συναγερμών του Συστήματος Μεταφοράς 
φυσικού αερίου, θα αναβαθμίσει και θα εκσυγχρονίσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
πληροφορικής που ρυθμίζουν το Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου και εξασφαλίζουν 
την ομαλή και σταθερή χρήση του. Επιπρόσθετα, αναμένεται να αναβαθμίσει και τις 
υφιστάμενες δυνατότητες του Συστήματος ως προς την φιλικότητα προς τον χρήστη, την 
καλύτερη εμφάνιση των παραμέτρων και την ευκολία σχεδίασης των γραφικών.  

 

Η σχεδιαζόμενη επένδυση ενεργειακής υποδομής, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις 
του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας και Κατανομής Φορτίου (ΚΕΚΦ) του ΔΕΣΦΑ που 
βρίσκεται στο Πάτημα Ελευσίνας και στο εφεδρικό ΚΕΚΦ στη Νέα Μεσημβρία 
Θεσσαλονίκης και θα εξυπηρετεί όλο το ΕΣΦΑ. 
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Δείκτες εκροής 
 «Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων στα Κέντρα 

Ελέγχου» (Αριθμός, Πρόσθετος δείκτης)  

Τιμή - Στόχος 2023: 1,00 
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 0,39 
o Μετάβαση: 0,07 
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 0,47 
o Στερεά Ελλάδα: 0,07 

 
 90001 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

Πράξης (Ισοδύναμα Ανθρωποέτη) (Πρόσθετος Δείκτης). 

Τιμή - Στόχος 2023: 6,00 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 2,36 
o Μετάβαση: 0,43 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 2,81 
o Στερεά Ελλάδα: 0,40 

 

(Η κατανομή του δείκτη μεταξύ των Περιφερειών έχει πραγματοποιηθεί με βάση τον πληθυσμό 
(Απογραφή 2011) στις Περιφέρειες όπου υπάρχει φυσικό αέριο). 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 
• Συνολικός προϋπολογισμός: 1.900.000,00 € 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 748.711,09 € 
o Μετάβαση: 134.331,94 €   
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 889.718,37 € 
o Στερεά Ελλάδα: 127.238,60 € 

 
• Συνολική δημόσια δαπάνη: 975.650,00 € 

(Υπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης βάσει ελλείμματος χρηματοδότησης 51,35% που εξήχθη 
μέσω εκπόνησης χρηματοοικονομικής ανάλυσης). 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 384.463,15 € 
o Μετάβαση: 68.979,45 €   
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 456.870,38 € 
o Στερεά Ελλάδα: 65.337,02 € 
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Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 1.900.000,00 889.718,37 134.331,94 748.711,09 0,00 127.238,60 

Δημόσια Δαπάνη (β) 975.650,00 456.870,38 68.979,45 384.463,15 0,00 65.337,02 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 760.918,89 365.496,30 55.183,56 307.570,52 0,00 32.668,51 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 214.731,11 91.374,08 13.795,89 76.892,63 0,00 32.668,51 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 924.350,00 432.847,99 65.352,49 364.247,95 0,00 61.901,58 

(Η κατανομή του προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης μεταξύ των Περιφερειών έχει γίνει με 
βάση τον πληθυσμό (Απογραφή 2011) στις Περιφέρειες όπου υπάρχει φυσικό αέριο). 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης, είναι η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011). 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, ύψους και 
διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

Επίσης, απαιτείται η υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές αρχές για έλεγχο 
συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση ενίσχυσης στη 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, το εν λόγω έργο 
θα υλοποιηθεί βάσει του Κανονισμού  (ΕΕ) 651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης - Τμήμα 7 «Ενισχύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος» - Άρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές». 
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Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου: Β’ τρίμηνο 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Δ ‘ τρίμηνο 2019 (18 μήνες για την 
υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου) 

 

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 Μάρτιος 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δεκέμβριος 2017* 

* Εκτίμηση 

 

8.12 Δράση 03-7e-3.7-13: Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ 
«ΦΑΣΗ Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV ονομαστικής ικανότητας 2×200MVA 
Κρήτη – Πελοπόννησος» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 
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Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά την Φάση Ι  του ευρύτερου έργου της Διασύνδεσης της Κρήτης με το 
Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Η Φάση Ι  περιλαμβάνει την 
Διασύνδεση Κρήτης –Πελοποννήσου, η οποία θα υλοποιηθεί με 2 κυκλώματα ΕΡ 150kV, 
ονομαστικής μεταφορικής ικανότητας 200MVA έκαστο.  

Για λόγους ελαχιστοποίησης της υποβρύχιας όδευσης ως σημείο σύνδεσης στην 
Πελοπόννησο έχει επιλεγεί η ευρύτερη περιοχή του ακρωτηρίου Μαλέα και για την Κρήτη  
σημείο στα Δυτικά του νησιού στον Υ/Σ Χανιά Ι. 

Αναλυτικότερα, το έργο της διασύνδεσης (Φάση Ι) περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους 
έργα: 

• Αναβάθμιση της υφιστάμενης Γ.Μ. Μεγαλόπολη Ι – Σπάρτη ΙΙ – Σπάρτη Ι – Σκάλα – 
Μολάοι, συνολικού μήκους 109,6 km.  

• Υπογειοποίηση μικρού τμήματος μήκους 1,7 km της υφιστάμενης Γ.Μ. 150 kV 
Ρουφ-Λάδωνας. 

• Κατασκευή μίας νέας πύλης Γ.Μ. 150 kV στον υφιστάμενο Υ/Σ Μεγαλόπολης Ι, για 
τη σύνδεση του δεύτερου κυκλώματος της πιο πάνω αναβαθμιζόμενης Γ.Μ..  

• Αναβάθμιση δύο απλών πυλών Γ.Μ. 150 kV σε πλήρεις πύλες στον υφιστάμενο Υ/Σ 
Σπάρτης ΙΙ.  

• Κατασκευή τριών νέων πυλών Γ.Μ. 150 kV στον υφιστάμενο Υ/Σ Μολάων, για τη 
σύνδεση του δεύτερου κυκλώματος της πιο πάνω αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. και των δύο νέων 
κυκλωμάτων προς την Κρήτη.  

• Κατασκευή νέου Υ/Σ (τερματικός σταθμός) στη ΝΑ Πελοπόννησο 150 kV, τύπου GIS, 
για την αντιστάθμιση της αέργου ισχύος που παράγεται από τα καλωδιακά τμήματα της 
διπλής γραμμής 150 kV ΝΑ Πελοπόννησος – Χανιά Ι. 
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• Κατασκευή νέας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώματος, ονομαστικής ικανότητας 
μεταφοράς 200 MVA, από τον Υ/Σ Μολάων έως τον νέο Υ/Σ ζεύξης στη ΝΑ Πελοπόννησο, 
μήκους 27,5 km.  

• Κατασκευή νέας διπλής υποβρύχιας γραμμής 150 kV από το σημείο 
προσαιγιάλωσης ΝΑ Πελοποννήσου έως το σημείο προσαιγιάλωσης Δυτικής Κρήτης, 
μήκους 132 km.  

• Κατασκευή νέας διπλής υπόγειας γραμμής 150 kV από το σημείο προσαιγιάλωσης 
Δυτικής Κρήτης έως τον Υ/Σ Χανίων Ι, μήκους 34 km.  

• Κατασκευή δύο νέων πυλών Γ.Μ. 150 kV στον υφιστάμενο Υ/Σ Χανίων Ι, για τη 
σύνδεση των δύο καλωδιακών κυκλωμάτων από τη ΝΑ Πελοπόννησο, καθώς και 7 νέων 
αυτεπαγωγών 150 kV.  

• Επιπλέον, θα απαιτηθεί η εγκατάσταση στατού συστήματος αντιστάθμισης αέργου 
ισχύος (SVC) στην Κρήτη για την αναγκαία ρύθμιση τάσεων. 

Το έργο καλύπτει υφιστάμενες ελλείψεις στις εθνικές ενεργειακές υποδομές, που 
συμβάλλουν στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, στην ευστάθεια του 
ενεργειακού συστήματος, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της Κρήτης, που αποτελεί το μεγαλύτερο αυτόνομο ηλεκτρικό νησιωτικό σύστημα 
της χώρας. 

Το έργο έχει, μεταξύ άλλων, τους εξής στόχους:  

• Εξασφάλιση της ομαλής, αξιόπιστης και µε οικονομικότερο τρόπο, τροφοδότησης 
µε ηλεκτρική ενέργεια της Κρήτης σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση.  
• Μείωση της επιβάρυνσης που προκαλείται στο περιβάλλον της Κρήτης από τους 
υφιστάμενους πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι λειτουργούν πλησίον 
κατοικημένων και τουριστικών περιοχών, με τον σταδιακό περιορισμό της λειτουργίας τους.  
• Μείωση των εκπομπών CO2, καθώς η λειτουργία των υφιστάμενων πετρελαϊκών 
σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα αντικατασταθεί από μονάδες φυσικού 
αερίου.  
• Αύξηση της δυνατότητας εκμετάλλευσης του πλούσιου αιολικού και ηλιακού 
δυναμικού της περιοχής.  
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής δραστηριότητας, που είναι και ο 
σημαντικότερος οικονομικός τομέας της Κρήτης, καθώς συνεισφέρει κατά 50% περίπου στο 
ΑΕΠ του νησιού. 

 

Δείκτες εκροής11 

• Τ4236 - Μήκος υποβρυχίων καλωδίων: 270,00 χλμ. 

Άξονας 03 
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 133,73 χλμ. 
o Μετάβαση: 68,18 χλμ.   

                                                           
11 Χωροθέτηση του έργου βάσει του ποσοστού του δικτύου μεταφοράς υψηλής τάσης της κάθε Περιφέρειας επί 
του συνόλου των χιλιομέτρων του δικτύου της χώρας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση χρησιμοποιήθηκε στην 
κατανομή των δεικτών εκροών, του προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια της χώρας και 
συνάδει με την κατανομή στο Φάκελο Μεγάλου Έργου. 
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o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 17,08 χλμ. 

Άξονας 03Σ 
o Μετάβαση: 44,20 χλμ.  
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 6,81 χλμ. 

 

• 00501 - Μήκος καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας (εναέριων και υπόγειων): 45,70 χλμ. 

Άξονας 03 
o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 22,64 χλμ. 
o Μετάβαση: 11,54 χλμ.   
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 2,89 χλμ. 

Άξονας 03Σ 
o Μετάβαση: 7,48 χλμ.  
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1,15 χλμ. 

 
 90001 – Θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης (Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη): 275,00 

Άξονας 03 
o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 136,20 
o Μετάβαση: 69,45 
o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 17,40  

Άξονας 03Σ 
o Μετάβαση: 45,02  
o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 6,93 

 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

• Εκτιμώμενος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός: 356.416.665,00 €. 
• Εκτιμώμενη συνολική δημόσια δαπάνη: 127.428.278,31 €12. 

 (Υπολογισμός Δ.Δ. βάσει ελλείμματος χρηματοδότησης 35,75% που εξήχθη μέσω εκπόνησης 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Ο προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη αναλύονται ανά Περιφέρεια, σε ξεχωριστό πίνακα, κατωτέρω. 
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Προϋπολογισμός  

 

 Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό 
Κόστος (α) 356.416.665,00 22.548.311,17 90.007.497,38 176.529.150,70 8.987.512,08 58.344.193,66 

Δημόσια 
Δαπάνη (β) 127.428.278,31 8.061.610,90 32.180.034,08 63.113.787,75 3.213.270,60 20.859.574,98 

 Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 94.720.768,55 6.449.288,66 25.744.027,04 50.491.030,06 1.606.635,30 10.429.787,49 

Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 32.707.509,76 1.612.322,24 6.436.007,04 12.622.757,69 1.606.635,30 10.429.787,49 

εκ της οποίας 
για τα 
εμπροσθοβαρ
ή έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας 
για 
τμηματοποιημ
ένα έργα 

- - - - - - 

εκ της οποίας 
για μεγάλα 
έργα 

127.428.278,31 8.061.610,90 32.180.034,08 63.113.787,75 3.213.270,60 20.859.574,98 

εκ της οποίας 
για Μέσα 
Χρηματοοικον
ομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας 
για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

- - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 228.988.386,69 14.486.700,27 57.827.463,30 113.415.362,95 5.774.241,48 37.484.618,68 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ποσοστό 
ΧΛΜ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

ΧΛΜ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 

ΧΛΜ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΝΑΕΡΙΟ 
ΥΠΟΓΕΙΟ 

Π/Υ ΔΔ 

Αττική 6,33% 19,97 17,08 2,89 22.548.311,16 8.061.610,90 

Νότιο Αιγαίο 2,52% 7,96 6,81 1,15 8.987.512,09 3.213.270,60 

Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 9,66% 30,48 26,07 4,41 34.413.877,73 12.303.861,24 

Κεντρική Μακεδονία 15,06% 47,55 40,67 6,88 53.683.565,73 19.193.278,62 

Ήπειρος 5,88% 18,57 15,88 2,69 20.966.136,95 7.495.942,24 

Θεσσαλία 9,69% 30,58 26,16 4,43 34.528.152,47 12.344.717,45 

Δυτική Ελλάδα 9,24% 29,17 24,95 4,22 32.937.417,82 11.775.988,21 

Δυτική Μακεδονία 8,34% 26,33 22,52 3,81 29.724.666,60 10.627.345,63 

Στερεά Ελλάδα 16,37% 51,68 44,20 7,48 58.344.193,66 20.859.574,98 

Ιόνια Νησιά 2,52% 7,96 6,81 1,15 8.986.295,64 3.212.835,69 

Πελοπόννησος 9,60% 30,30 25,91 4,39 34.204.654,54 12.229.058,48 

Κρήτη 4,80% 15,14 12,95 2,19 17.091.880,62 6.110.794,29 

Βόρειο Αιγαίο 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ   315,70 270,00 45,70 356.416.665,00 127.428.278,31 

       Λιγότερο 
ανεπτυγμένες     133,73 22,64 176.529.150,70 63.113.787,75 

Μετάβαση     68,18 11,54 90.007.497,38 32.180.034,08 

Μετάβαση 3Σ     44,20 7,48 58.344.193,66 20.859.574,98 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες     17,08 2,89 22.548.311,17 8.061.610,90 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 3Σ     6,81 1,15 8.987.512,08 3.213.270,60 

   

270,00 45,70 356.416.665,00 127.428.278,31 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος που είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης είναι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011). 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Βασική προϋπόθεση για την Ένταξη του έργου αποτελεί η υποβολή του Φακέλου Μεγάλου 
Έργου (ΦΜΕ) στην αρμόδια Δ/νση της Ε.Ε.. 
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Όσον αφορά στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του έργου, εκτιμάται ότι: 

• Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης κατασκευαστικών έργων: Νοέμβριος 2018. 
• Διάρκεια υλοποίησης έργου: 3 έτη.  

 

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 Μάρτιος 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης  Δ’ τρίμηνο 2018 

 

 

 

8.13 Δράση 03-7e-3.8-01: Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης 
της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών 
καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 
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Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Πιλοτική Εγκατάσταση 170.000 νέων «έξυπνων» μετρητών σε οικιακούς καταναλωτές. Το 
έργο αφορά στην ολοκληρωμένη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, 
καθώς και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων δοκιμών και ρυθμίσεων. Ειδικότερα: 

 

• Σχεδιασμός, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κέντρου 
τηλεμέτρησης μετρητικών δεδομένων και διαχείρισης φορτίου πελατών χαμηλής τάσης 
του δικτύου διανομής δυναμικότητας 300.000 μετρητικών σημείων. 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 170.000 ηλεκτρονικών μετρητών με 
επικοινωνιακό μέσο GSM/GPRS, σε οικιακούς και μικρούς καταναλωτές, καθώς και 
μικρούς παραγωγούς του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης, με ταυτόχρονη αποξήλωση 
των υφισταμένων μετρητικών διατάξεων. Οι ηλεκτρονικοί μετρητές θα είναι 
εφοδιασμένοι με κατάλληλο τηλεχειριζόμενο – κλιμακούμενο διακόπτη φορτίου 
παροχής του κάθε πελάτη (οικιακής χρήσης), ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση του 
φορτίου των παροχών. 

• Εκσυγχρονισμός διατάξεων τοποθέτησης μετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισμού, 
όπου απαιτηθεί για την ασφαλή λειτουργία τους.   

 

Το έργο χωροθετείται στις Περιφέρειες Αττικής (Αθήνα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
(Νομός Ξάνθης), Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Βορείου Αιγαίου (Νομός Λέσβου, 
νησί Λέσβου, νησί Λήμνου, νησί Αγ. Ευστράτιου) και Ιόνιων Νήσων (Νομός Λευκάδας). 

 

Η βελτίωση των ενεργειακών υποδομών αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας που στηρίζεται από το ΕΠΑνΕΚ. Μέσω του 
έργου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και εξορθολογισμός στη χρήση των 
ενεργειακών πόρων συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα του ΕΠΑνΕΚ. 
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Δείκτες εκροής 

• CO33 - Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός πρόσθετων χρηστών ενέργειας που συνδέθηκαν 
σε ευφυή δίκτυα 

Ανά περιφέρεια: 

o Αττική: 7.000 

o Ανατολική Μακεδονία Θράκη: 60.000 

o Κεντρική Μακεδονία: 3.000 

o Βόρειο Αιγαίο: 80.000 

o Ιόνια Νησιά: 20.000 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Άξονας Προτεραιότητας 03 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7e 

Κωδικός 
δείκτη Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO33 

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
πρόσθετων χρηστών 
ενέργειας που συνδέθηκαν 
σε ευφυή δίκτυα 

Χρήστες 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    60.000,00    

Επιπλέον 
τιμή 

δείκτη 
CO33 

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
πρόσθετων χρηστών 
ενέργειας που συνδέθηκαν 
σε ευφυή δίκτυα 

Χρήστες 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

    3.000,00   

CO33 

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
πρόσθετων χρηστών 
ενέργειας που συνδέθηκαν 
σε ευφυή δίκτυα 

Χρήστες Μετάβαση     100.000,00    

Προσθήκη 
δείκτη 
CO33 

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
πρόσθετων χρηστών 
ενέργειας που συνδέθηκαν 
σε ευφυή δίκτυα 

Χρήστες 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
  7.000,00   

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

• Συνολικός προϋπολογισμός: 41.000.000 € 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 15.194.116 € 
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o Μετάβαση: 24.117.648 €   

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1.688.236 € 

 

• Συνολική δημόσια δαπάνη: 20.500.000 € 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 7.597.058 € 

o Μετάβαση: 12.058.824 €   

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 844.118 € 

 

(Υπολογισμός ΔΔ βάσει ποσοστού 50% που έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο έργο στην 
υπ’ αριθμ. ΦΑ/Ε 3.2/57/3 - ΦΕΚ Β’ 237/11.02.2011 - ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, ύψους και 
διαδικασίας χρηματοδότησης της ΔΕΗ ΑΕ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). 

 

Πίνακας  3: Προϋπολογισμός  

 03-7e-3.8-01 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 41.000.000,00 1.688.236,00 24.117.648,00 15.194.116,00 0,00 0,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 20.500.000,00 844.118,00 12.058.824,00 7.597.058,00 0,00 0,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 16.399.999,89 675.294,39 9.647.059,11 6.077.646,38 0,00 0,00 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 4.100.000,11 168.823,61 2.411.764,89 1.519.411,62 0,00 0,00 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής - - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 20.500.000,00 844.118,00 12.058.824,00 7.597.058,00 0,00 0,00 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος που είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011). 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα του έργου, απαιτείται η έκδοση της ΚΥΑ καθορισμού 
πράξεων, ύψους και διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου:  Α΄τρίμηνο 2017. 

(Προκήρυξη του Διαγωνισμού – δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.: 24.07.2014 

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11.05.2015). 

 

Εκτιμώμενη διάρκεια έργου: 24 μήνες.  

 

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 06/2015 

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  6/4/2016 

 

 

8.14 Δράση 03-7e-3.8-02: Εκσυγχρονισμός υποδομών κέντρων ελέγχου 
ΑΔΜΗΕ 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

-  
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έργα 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν το 
Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) και το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Το ΣΕΕ αποτελεί κρίσιμη εθνική υποδομή απαραίτητη για την παρακολούθηση, λειτουργία 
και έλεγχο του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι 
κρίσιμη εθνική υποδομή απαραίτητη για τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, σε εναρμόνιση με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και σύμφωνα με 
τον ισχύοντα Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται, ενδεικτικά, τα εξής: 

Υποέργο 1: Προβολικά συστήματα και εκσυγχρονισμός των αιθουσών ελέγχου των κέντρων 
ελέγχου ενέργειας 

Το προτεινόμενο έργο αφορά σε: 

• προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων Προβολικών Συστημάτων 
οπίσθιας προβολής (Wall Displays), τεχνολογίας Digital Light Processing (DLP®) και Light 
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Emitting Diode (LED), καθώς και αποξήλωση και απόσυρση των υπαρχόντων παλαιάς 
τεχνολογίας Μιμικών Διαγραμμάτων (Mosaic Walls). 

• μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου φωτισμού και νέων θέσεων 
εργασίας (κονσόλες) στις αίθουσες των κέντρων ελέγχου ενέργειας που θα 
υποστηρίζουν την ευκρινή και απρόσκοπτη θέαση των πληροφοριών που θα 
απεικονίζονται στα ανωτέρω προβολικά συστήματα, καθώς και αποξήλωση και 
απόσυρση του υπάρχοντος παλαιότερου αντίστοιχου εξοπλισμού. 

• δημιουργία κατάλληλου χώρου περίκλεισης των Wall Displays εντός των αιθουσών 
των κέντρων ελέγχου ενέργειας και προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
κλιματιστικών μονάδων για την εξασφάλιση της κατάλληλης θερμοκρασίας του 
περίκλειστου αυτού χώρου για την ομαλή λειτουργία των Wall Displays.  

 

Υποέργο 2: Αντικατάσταση κλιματιστικού εξοπλισμού των κέντρων ελέγχου ενέργειας 
Η ομαλή λειτουργία του κλιματιστικού εξοπλισμού είναι κρίσιμη για την ασφαλή λειτουργία 
των πληροφοριακών συστημάτων των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας, που είναι απαραίτητα 
για τη λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας και του Συστήματος Διαχείρισης 
Αγοράς. Το προτεινόμενο έργο αφορά σε: 

• αντικατάσταση υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων με νέου τύπου μονάδες 
ενεργειακά αποδοτικότερες και με χρήση οικολογικών ψυκτικών ρευστών,  σε 
συνδυασμό με τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας. 
• αποξήλωση όλου του παλαιού εξοπλισμού καθώς και του ψυκτικού μέσου με 
πιστοποιημένη καταστροφή / ανακύκλωσή του. 

 
Με την υλοποίηση του έργου διασφαλίζεται η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. 

 

Δείκτες εκροής 

• 01501 - Αριθμός Προβολικών Συστημάτων (Wall Displays) (αριθμός): 3   
• 90001 – Θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης (Ισοδύναμα 

Ανθρωποέτη): 5 
(Κατανομή δεικτών αναλογικά με τον προϋπολογισμό του έργου) 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

• Συνολικός προϋπολογισμός:  4.796.000,00 € 

Άξονας 03  

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1.879.502,75 € 

o Μετάβαση: 839.034,07 €   

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1.697.644,46 € 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 242.780,79 € 
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o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 137.037,93 € 

 

• Εκτιμώμενη συνολική δημόσια δαπάνη:  1.497.903,00  €  

 (Υπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης βάσει ελλείμματος χρηματοδότησης 31,23% που εξήχθη 
μέσω εκπόνησης χρηματοοικονομικής ανάλυσης) 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 587.012,68 € 

o Μετάβαση: 262.049,97 €   

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 530.214,08 € 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 75.826,12 € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 42.800,15 € 

 

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 4.796.000,00 1.697.644,46 839.034,07 1.879.502,75 137.037,93 242.780,79 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.497.903,00 530.214,08 262.049,97 587.012,68 42.800,15 75.826,12 

           Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 1.162.734,51 424.171,26 209.639,97 469.610,14 21.400,08 37.913,06 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 335.168,49 106.042,82 52.410,00 117.402,54 21.400,08 37.913,06 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 3.298.097,00 1.167.430,38 576.984,10 1.292.490,07 94.237,78 166.954,67 

* Η κατανομή του Π/Υ και της ΔΔ μεταξύ των Περιφερειών έχει γίνει με βάση τον πληθυσμό 
(απογραφή 2011) σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, δεδομένου ότι το σύστημα εξυπηρετεί το 
σύνολο των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης, είναι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011). 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα, απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, ύψους και 
διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Επίσης, απαιτείται η υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές αρχές για έλεγχο 
συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση ενίσχυσης στη 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου: Δ’ τρίμηνο 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Α ‘ τρίμηνο 2020 

 

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 Μάρτιος 2017 

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  28/11/2017 

 

8.15 Δράση 03-7e-3.8-03: Εισαγωγή Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών σε πενήντα επτά (57) περιοχές του δικτύου διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 

-  
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και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή αποτύπωση του Δικτύου Διανομής Μ.Τ. και Χ.Τ. και 
η καταχώρηση των συνδέσεων χρηστών (καταναλωτών και παραγωγών) μέσω 
μηχανογραφικού συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) σε 57 περιοχές της 
Διανομής σε όλη την Ελλάδα. Το έργο περιλαμβάνει 5 Υποέργα: 

Υποέργο 1: Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού GIS 

Προμήθεια των αδειών χρήσης για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών των χρηστών 
από όλες τις Υπηρεσιακές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί από τον 
κατασκευαστή του λογισμικού (GE), για την επίτευξη βέλτιστης τιμής και ευελιξίας ως προς 
τις ποσότητες και τον χρόνο κτήσης. 

 

Υποέργο 2: Προμήθεια – εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού (σταθμών εργασίας 
κλπ.) στις Υπηρεσιακές Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ 
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Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού (προσωπικοί ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, οθόνες, plotter, εκτυπωτές Α3, scanner A0) για την κάλυψη των αναγκών των 
χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ, για όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του έργου. 

 

Υποέργο 3: Προμήθεια εξοπλισμού GNSS στις Υπηρεσιακές Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ 

Προμήθεια εξοπλισμού λήψης συντεταγμένων υψηλής ακρίβειας (GNSS) για την κάλυψη 
των αναγκών των 57 περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο του έργου. 

 

Υποέργο 4: Ψηφιακή αποτύπωση του Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης των 57 περιοχών 
της Διανομής σε όλη την Ελλάδα  

Ψηφιακή αποτύπωση του Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης 57 περιοχών της Διανομής, 
εντός συστήματος GIS το οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ήδη στο ΔΕΔΔΗΕ.  

 

Υποέργο 5: Επίβλεψη υλοποίησης και ελέγχου των παραδοτέων του Υποέργου 4 

Επίβλεψη υλοποίησης από τις κατά τόπους περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ του Υποέργου 4 και 
έλεγχος των παραδοτέων της ψηφιακής αποτύπωσης του Δικτύου.  

Το εν λόγω μηχανογραφικό σύστημα θα υποστηρίζει, επιπλέον, την παρακολούθηση 
εκτέλεσης έργων και τον εντοπισμό των τμημάτων του δικτύου στα οποία απαιτείται 
ενίσχυση ή ανακαίνιση και θα παρέχει ενημέρωση για τη συχνότητα και τη θέση των 
βλαβών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην μείωση του χρόνου σύνδεσης χρηστών, 
καθώς και στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου. 

Στους χρήστες του δικτύου που θα αποτυπωθούν περιλαμβάνονται και οι παραγωγοί ΑΠΕ, 
με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί η παρακολούθησή τους, καθώς και η άντληση και η 
επεξεργασία σχετικών πληροφοριών, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα 
επεξεργασίας αποτελεσμάτων πολιτικών ανάπτυξης ΑΠΕ. 

Η υλοποίηση του συστήματος αυτού θα συμβάλλει άμεσα στον έλεγχο της ορθής 
λειτουργίας του δικτύου διανομής, ενώ έμμεσα θα συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και την καλύτερη αξιοποίηση του 
δυναμικού ΑΠΕ.  

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου διασφαλίζεται ο ενεργειακός εφοδιασμός, η 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η υποστήριξη της 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας σε συνδυασμό με την προστασία του 
καταναλωτή που αποτελεί κεντρικό πυλώνα του ΕΠΑνΕΚ. 

 

Δείκτες εκροής 

• 07801 - Εξοπλισμός συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη λειτουργιών των δημόσιων 
φορέων (Αριθμός): 1.895  
Άξονας 03 

o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 1.198 

o Μετάβαση: 233 

o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 351 
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Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 51 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 62 
 

• 90001 – Θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης (Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη): 0,70 
Άξονας 03 

o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 0,44 

o Μετάβαση: 0,09 

o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 0,13 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 0,02 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 0,02 
 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

• Εκτιμώμενος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός: 44.500.000,00 € 

• Εκτιμώμενη συνολική δημόσια δαπάνη:  25.865.046,00 €  

 (Υπολογισμός Δ.Δ. βάσει ελλείμματος χρηματοδότησης 58,12% που εξήχθη μέσω εκπόνησης 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης) 

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 44.500.000,00 8.232.500,00 5.473.500,00 28.137.350,00 1.464.050,00 1.192.600,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 25.865.046,00 4.785.033,51 3.181.400,66 16.354.468,59 850.960,01 693.183,23 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 20.228.793,73 3.828.026,77 2.545.120,51 13.083.574,84 425.480,01 346.591,62 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 5.636.252,27 957.006,74 636.280,15 3.270.893,75 425.480,01 346.591,62 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 18.634.954,00 3.447.466,49 2.292.099,34 11.782.881,42 613.089,98 499.416,77 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης, είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) και σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα: 

- Έχουν προετοιμασθεί τα τεύχη διακήρυξης των 3 πρώτων Υποέργων, ενώ έχει 
προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το Υποέργο 4, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του έργου 
και αναμένεται σύντομα η αποσφράγιση των υποβεβλημένων προσφορών.  

-  Εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, ύψους και διαδικασίας χρηματοδότησης 
του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Προϋποθέσεις εφαρμογής: 

- Έγκριση της πρότασης από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, σύμφωνα με 
την οποία το παρόν έργο είναι σύμφωνο με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική: 
Ολοκληρώθηκε με την με Α.Π 6427/2018/08.06.2018 Απόφαση του Υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΑΔΑ: ΩΓΧΑ465ΧΘ0-24Ω). 

- Υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές αρχές για έλεγχο συμβατότητας με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση ενίσχυσης στη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Ειδικότερα, το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης - Τμήμα 7 
«Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος» - Άρθρο 48 «Επενδυτικές 
ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές». 

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου: Α’ Τρίμηνο 2019 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Β΄ Τρίμηνο 2023 

 

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 Μάρτιος 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης  Δ’ Τρίμηνο 2018 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
634 

 

 

8.16 Δράση 03-7e-3.8-04: Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών 
Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί βασικό άξονα και καταλύτη στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων του ΔΕΔΔΗΕ τόσο ως προς τον εκσυγχρονισμό του, όσο και ως προς την 
αποτελεσματική προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον της ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Το παρόν έργο διακρίνεται στα ακόλουθα τρία (3) Yποέργα: 

Υποέργο 1: Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου, με αντικείμενο την: 

 Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος με αναδιοργάνωση/ ενσωμάτωση των βασικών επιχειρησιακών 
λειτουργιών της Εταιρείας. 

 Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης (portal) εξυπηρέτησης των Χρηστών Δικτύου. 
 Ανάπτυξη Διασυνδέσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας. 

Η υλοποίηση του Υποέργου 1 διακρίνεται στις ακόλουθες φάσεις: 

ΦΑΣΗ Α – Προετοιμασία του Έργου 

ΦΑΣΗ Β – Σχεδιασμός / Ανάλυση Απαιτήσεων 

ΦΑΣΗ Γ – Υλοποίηση 

ΦΑΣΗ Δ – Πιλοτική – Παράλληλη Λειτουργία 

 ΦΑΣΗ Ε – Περίοδος που ο Ανάδοχος (που θα επιλεγεί) έχει «Πλήρη Ευθύνη Λειτουργίας του 
Συστήματος» 

 

Υποέργο 2: Υπηρεσίες Συνδρομής στον ΔΕΔΔΗΕ από εξειδικευμένο Οίκο Πληροφορικής 
κατά τη διάρκεια Υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος, με αντικείμενο την 
υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ κατά τις Φάσεις Β, Γ και Δ του Υποέργου 1. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να συνδράμει τον ΔΕΔΔΗΕ, κατ’ ελάχιστον, στα ακόλουθα αντικείμενα: 

 Ανάλυση και μοντελοποίηση των λειτουργικοτήτων. 
 Ανάλυση των απαιτήσεων των Χρηστών. 
 Κατασκευή και έλεγχος των blueprints. 
 Διασφάλιση της αποτελεσματικής μετάπτωσης των δεδομένων από τον Ερμή και τις 

υπόλοιπες εφαρμογές. 
 Υποστήριξη στη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο των 

παραλαβών του Υποέργου 1. 
 Έλεγχο ορθότητας της λειτουργίας των ενοποιημένων εφαρμογών. 

 

Υποέργο 3: Τεχνική Βοήθεια για την Πιστοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος από 
τον Κατασκευαστή του Λογισμικού επί του οποίου θα υλοποιηθεί, με αντικείμενο την 
πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας του βασικού λογισμικού κατά την Φάση Δ του 
Υποέργου 1. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον: 

 να πιστοποιήσει τη λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση του Υποέργου 1, 
 να επιβεβαιώσει την αποτελεσματική υλοποίηση της μετάπτωσης των δεδομένων, 

καθώς και των δοκιμών ελέγχου, 
 να πιστοποιήσει ότι όλα τα λογισμικά λειτουργούν στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους, 
 να επιβεβαιώσει την τεκμηρίωση της παραγωγικής διαδικασίας και 
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 να πιστοποιήσει ποιοτικά και ποσοτικά το παραληφθέν λογισμικό, ελεγμένο σε 
λειτουργία. 

 

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, ο ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να επιτύχει τους 
ακόλουθους στόχους: 

 Εγκατάσταση & λειτουργία νέου, σύγχρονου και ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Εξυπηρέτησης των Χρηστών του Δικτύου και αυτοματοποίηση των 
εσωτερικών διαδικασιών με δυνατότητα παραμετροποίησης για την κάλυψη των νέων 
επιχειρησιακών αναγκών. 

 Πλήρη δυνατότητα εξυπηρέτησης για όλα τα αιτήματα των Καταναλωτών μέσω 
διαδικτυακής πύλης χωρίς καμία μετάβαση στις Μονάδες (Πρακτορεία και 
Υποπρακτορεία) του ΔΕΔΔΗΕ. 

 Αναδιοργάνωση διαδικασιών – λειτουργιών με επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μείωση 
του λειτουργικού κόστους, καθώς και βέλτιστη επικοινωνία των Χρηστών, ικανοποίηση 
των αιτημάτων των Προμηθευτών και αποτελεσματική συνεργασία με τους 
Συμμέτοχους ή Ενδιαφερόμενους φορείς της Εταιρείας. 

 Βελτιστοποίηση της λήψης και διαχείρισης μετρητικών δεδομένων Χαμηλής και Μέσης 
Τάσης, δυνατότητα real time διασύνδεσης με το μελλοντικό σύστημα χονδρεμπορικής 
αγοράς και δυνατότητα περιοδικής εκκαθάρισης όλων των Προμηθευτών, 
συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ. 

 Βελτιστοποίηση της διοίκησης της απόδοσης και της διαχείρισης της γνώσης μέσω της 
οργανωμένης/συντονισμένης Διοικητικής Πληροφόρησης που θα παρέχει το νέο 
Σύστημα. 

 Καταγεγραμμένες διαδικασίες των εργασιών και ενιαία εφαρμογή τους σε όλη την 
Εταιρεία. 

 

Δείκτες εκροής 

• 07801 - Εξοπλισμός συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη λειτουργιών των δημόσιων 
φορέων (Αριθμός): 1.000  
Άξονας 03 

o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 632 

o Μετάβαση: 123 

o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 185 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 27 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 33 

 
• 90001 – Θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης (Ισοδύναμα 

Ανθρωποέτη): 183,00 
Άξονας 03 

o Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 115,71 

o Μετάβαση: 22,51 
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o Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 33,86 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση: 4,90 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 6,02 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

• Εκτιμώμενος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός: 35.100.000,00 € 

• Εκτιμώμενη συνολική δημόσια δαπάνη: 20.000.714,00 €  

 (Υπολογισμός Δ.Δ. βάσει ελλείμματος χρηματοδότησης 56,98% που εξήχθη μέσω εκπόνησης 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης) 

 

Προϋπολογισμός  

  Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 35.100.000,00 6.493.500,00 4.317.300,00 22.193.730,00 1.154.790,00 940.680,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 20.000.714,00 3.700.132,09 2.460.087,82 12.646.451,46 658.023,49 536.019,14 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 15.642.358,34 2.960.105,64 1.968.070,24 10.117.161,14 329.011,75 268.009,57 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 4.358.355,66 740.026,45 492.017,58 2.529.290,32 329.011,75 268.009,57 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

- - - - - - 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 15.099.286,00 2.793.367,91 1.857.212,18 9.547.278,54 496.766,51 404.660,87 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχος, ο οποίος είναι αρμόδιος να υλοποιήσει το έργο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
δράσης, είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) και σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Όσον αφορά στην ωριμότητα: 
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- Έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το Υποέργο 1, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του 
έργου και αναμένεται σύντομα η αποσφράγιση των υποβεβλημένων προσφορών.  

- Εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ καθορισμού πράξεων, ύψους και διαδικασίας χρηματοδότησης 
του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Προϋποθέσεις εφαρμογής: 

- Έγκριση της πρότασης από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, σύμφωνα με 
την οποία το παρόν έργο είναι σύμφωνο με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική: 
Ολοκληρώθηκε με την με Α.Π 5882/2018/08.06.2018 Απόφαση του Υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΑΔΑ: ΩΝΛΖ465ΧΘ0-Χ60). 

- Υποβολή φακέλου στις αρμόδιες εθνικές αρχές για έλεγχο συμβατότητας με τους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και γνωστοποίηση ενίσχυσης στη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Ειδικότερα, το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης - Τμήμα 7 
«Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος» - Άρθρο 48 «Επενδυτικές 
ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές». 

 

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης έργου: Α’ Τρίμηνο 2019. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: Β΄ Τρίμηνο 2023. 

 

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 Μάρτιος 2017 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης  Δ’ Τρίμηνο 2018 
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9. Χρηματοδοτικά Μέσα –Θεματικοί Στόχοι 4 (Επενδυτική 
Προτεραιότητα  4a, 4c) & 6 (Επενδυτικές Προτεραιότητες 6g και 6c) 

 

9.1 Δελτίο Εξειδίκευσης Δράσης: Σύσταση Ταμείου Υποδομών 
 

Άξονες προτεραιότητας 01 / 01Σ και 03/ 03Σ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο   

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

-  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες (Νότιο Αιγαίο) 

 Σε μετάβαση (Στερεά Ελλάδα) 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T.04.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Εισαγωγή 

Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Υποδομών» υλοποιείται 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων για την κάλυψη του 
χρηματοδοτικού κενού στους τομείς Εξοικονόμησης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αστικής 
Ανάπτυξης. 

Τα χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με τις μη-επιστρεπτέες ενισχύσεις παρουσιάζουν τα εξής 
πλεονεκτήματα: 

3. Μόχλευση πόρων και αυξημένο αντίκτυπο των προγραμμάτων στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον 

4. Αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λόγω της ανακύκλωσης των 
πόρων (επιστροφή πόρων από τους τελικούς αποδέκτες και επαναχρησιμοποίησή 
τους) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών -Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) , η στήριξη των μέσων αυτών 
βασίζεται σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) η οποία καταδεικνύει την αποτυχία 
της αγοράς, το χρηματοδοτικό κενό, το εκτιμώμενο επίπεδο και τύπο των επενδυτικών 
αναγκών καθώς και την επιθυμητή  μόχλευση των δημόσιων πόρων με την ενεργοποίηση 
ιδιωτικών κεφαλαίων.  

Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση που υλοποιήθηκε («Επικαιροποίηση της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης (ex- ante assessment) για τον εκ νέου σχεδιασμό και εφαρμογή των 
χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020 βάσει των νέων δεδομένων της ελληνικής 
οικονομίας», Νοέμβριος 2016, Grant Thornton) εκτιμήθηκε  το χρηματοδοτικό κενό για τις 
θεματικές ενότητες: «Ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας» και «Αστικές 
και χωρικές ολοκληρωμένες επενδύσεις». Για την μεν Θεματική Ενότητα αστικών 
επενδύσεων, ο υπολογισμός  βασίστηκε στις προβλεπόμενες επενδύσεις έργων αστικής και 
χωρικής ανάπλασης, όπως αυτά έχουν καταγραφεί μέσα από τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης 
που λειτούργησαν στο πλαίσιο του Jessica. Ειδικότερα, κατεγράφησαν έργα αστικής και 
χωρικής ανάπλασης συνολικού προϋπολογισμού 639 εκ. €, που ουσιαστικά 
αντιπροσωπεύει το σχετικό χρηματοδοτικό κενό. Ο μεγαλύτερος αριθμός από τα 
προτεινόμενα έργα αφορά τον κλάδο της ενέργειας, ενώ ακολουθεί ο τομέας ακίνητης 
περιουσίας, υπηρεσιών και υποδομών, τουρισμού, αστικής ανάπτυξης, 
επιχειρηματικότητας, υπηρεσίες και εμπόριο και πολιτισμό.  

Όσον αφορά στην θεματική ενότητα Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας, η μεθοδολογία υπολογισμού του κενού αυτού στηρίχθηκε, όπως ο σχετικός 
οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει (fi-compass, 2015a), στις αποτυχίες της 
αγοράς που υπάρχουν στο κτιριακό απόθεμα επαγγελματικής χρήσης, καθώς λόγω της 
παλαιότητάς του φέρει την ανάγκη της ενεργειακής αναβάθμισης. Η κατηγορία αυτή 
των κτιρίων επαγγελματικής χρήσης κατασκευής προ 1980, χρίζει άμεσων επεμβάσεων 
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εξοικονόμησης ενέργειας, που ωστόσο δεν καλύπτονται χρηματοδοτικά από τους 
μηχανισμούς της αγοράς. Για τον προσδιορισμό του μέρους των κτιρίων όπου δύναται 
να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά ετησίως, λαμβάνεται υπόψη ο 
ετήσιος μέσος όρος ανακαινίσεων που πραγματοποιείται στη χώρα, καθώς και το 
κόστος που απαιτείται για την υλοποίησή τους. Με τον τρόπο αυτό, προκύπτει ένα 
συνολικό χρηματοδοτικό κενό της τάξεως των € 313,9 εκ. σε ετήσια βάση.   

Επίσης, η  εκ των προτέρων αξιολόγηση κάνει αναφορά στην συμμετοχή της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ/ EIB)  ως διαχειριστή Ταμείων για τα Χρηματοδοτικά Μέσα 
αστικών και χωρικών ολοκληρωμένων επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που 
έχει αποκτηθεί  στην υλοποίηση αντίστοιχων Ταμείων στην προηγούμενη προγραμματική 
περίοδο και με στόχο να εξασφαλίσει τη αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής του 
Προγράμματος και τη αξιοποίηση και μεταφορά τεχνογνωσίας που διαθέτει. 

 

Περιγραφή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου 

Στόχος του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση 
στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. Ο 
προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της  
πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που επιτυγχάνει 
καλύτερα αποτελέσματα τόσο σε ό,τι αφορά το κόστος όσο και την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, που πρέπει να αποτιμάται σε βάθος χρόνου. Έργα στους τομείς 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας  και της αστικής 
ανάπτυξης θα μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες στο πλαίσιο 
ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης στην 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των 
επενδύσεων. 

 

Το Ταμείο Υποδομών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 450 εκ. € (δημόσιοι κοινοτικοί και 
εθνικοί πόροι) , με την μόχλευση ιδιωτικών πόρων στο επίπεδο των επενδύσεων, μέσω της 
συμμετοχής στο χρηματοδοτικό σχήμα του τραπεζικού τομέα αλλά και ιδιωτών επενδυτών, 
εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 640 εκ. € 

Το Ταμείο δύναται να αξιοποιήσει πόρους από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, όπως:  

- Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ: 200 εκ. € 
- Επιπρόσθετοι Εθνικοί πόροι οι οποίοι θα διατεθούν μέσω δανείου της ΕΙΒ προς το ελληνικό 
δημόσιο: 200 εκ. € 

- Επιπρόσθετοι Εθνικοί πόροι οι οποίοι θα προέρχονται από επιστροφές του χρηματοδοτικού 
εργαλείου JESSICA  που λειτούργησε την ΠΠ 2007-2013.: 50 εκ. € (κατ’ εκτίμηση) 

Η χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδύσεων μέσω του Ταμείου αναμένεται να 
συμβάλλει στην επίτευξη των κάτωθι στόχων του ΕΤΠΑ : 
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• Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 
• Θεματικός Στόχος 6 : Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση 
της αποδοτικότητας των πόρων 

Όσον αφορά στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΠΑΝΕΚ,  αυτοί  θα προέρχονται από 4 
διαφορετικές Επενδυτικές Προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της κάθε 
επένδυσης και το είδος των τελικών αποδεκτών, όπως αυτά θα  ορίζονται  στις προσκλήσεις 
προς ΕΧΟ και τα κριτήρια επιλογής επενδύσεων, καθώς και στη συνάφεια αυτών με τις 
αντίστοιχους Ειδικούς Στόχους του προγράμματος.  

Αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη τεσσάρων (4) εκ των συνολικά 8 Ειδικών Στόχων 
του ΕΠΑΝΕΚ: 

• ΕΣ 1.6 - Αύξηση διείσδυσης των νέων μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της 
χώρας (Άξονας 01/01Σ, ΕΠ 4a) 
• ΕΣ 3.4 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου κτιριακού 
αποθέματος (Άξονας 03/03Σ, ΕΠ 4c) 
• ΕΣ 3.5 Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται 
στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο το 
τομέα του Τουρισμού (Άξονας 03/03Σ, ΕΠ 6c) 
• ΕΣ 3.6 - Βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης βιομηχανικών αποβλήτων και 
απορριμμάτων και αύξηση της επαναξιοποίησής τους (Άξονας 03/03Σ, ΕΠ 6g) 

Στον τομέα της ενέργειας (ΕΣ 1.6 και ΕΣ 3.4) τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το 
Ταμείο και σχετίζονται με τους πόρους που θα διατεθούν από το ΕΠΑΝΕΚ αφορούν σε έργα 
ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων καθώς και σε έργα παραγωγής και διανομής 
ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ. 

Στο τομέα της αστικής ανάπτυξης (ΕΣ 3.5) και του περιβάλλοντος (ΕΣ 3.6) αναμένεται να 
χρηματοδοτηθούν επενδύσεις ενίσχυσης των αστικών υποδομών, αξιοποίησης χώρων 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ή/ και βιομηχανικών/επιχειρηματικών εκτάσεων, 
με κοινωνικά, περιβαλλοντικά  και οικονομικά οφέλη, που σε διαφορετική περίπτωση δεν 
θα υλοποιούνταν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. 

 

Υλοποίηση 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETE/ ΕΙΒ)  καλύπτει τα κριτήρια που ορίζει το Άρθρο 7 
του  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού ΕΕ 480/2014, αναλαμβάνει τη διαχείριση του Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου με Υπουργική Απόφαση και αποτελεί δικαιούχο της πράξης που εντάσσεται 
στο ΕΠΑνΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλει την Επενδυτική Στρατηγική του Ταμείου, η οποία 
περιλαμβάνει την περιγραφή των χρηματοδοτικών μέσων στα οποία το Ταμείο θα 
επενδύσει καθώς και το επιχειρησιακό σχεδιασμό τους. Σε πρώτο στάδιο έχει προταθεί το 
Ταμείο να περιλαμβάνει 2 Υπο-Ταμεία (Energy Window, Urban Window). Η ΕΤΕπ θα 
προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Ενδιάμεσων 
Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών  (ΕΧΟ), στην οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια για την 
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επιλογή των ΕΧΟ, σύμφωνα με την συμφωνία χρηματοδότησης και τις απαιτήσεις του ΕΚ 
1303/2013, της κατ 'εξουσιοδότηση πράξης ΕΚ480/2014 και επενδυτική στρατηγική  του 
Ταμείου Υποδομών. Η οριστική, λοιπόν, δομή των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου 
Υποδομών, θα προκύψει κατά την διαμόρφωση και οριστικοποίηση των προσκλήσεων για 
την επιλογή ΕΧΟ. 

 

Χρηματοδότηση 

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 450 εκ € 

Δημόσια Δαπάνη ΕΠΑΝΕΚ : 200 εκ. € 

Εκ των οποίων: 

ΕΠ 4a (Ειδικός Στόχος 1.6): 25,7 εκ .€ 

ΕΠ 4c (Ειδικός Στόχος 3.4): 103 εκ. € 

ΕΠ 6c (Ειδικός Στόχος 3.5): 50 εκ. € 

ΕΠ 6g (Ειδικός Στόχος 3.6): 21,3 εκ. € 

 

Συνολική ενωσιακή συνδρομή : ~156 εκ. € 

Στόχος προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων συν-επένδυσης (επί της συνολικής ΔΔ):  190 εκ. € 

 

 Διάρκεια:  Μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου  

 

Δικαιούχος:   

Η διαχείριση του Ταμείου Υποδομών και Αστικής Ανάπτυξης (Ταμείο Χαρτοφυλακίου –FoF)  
ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σύμφωνα με το Άρθρου 38 (β) i, 
του ΕΚ 1303/2013. Η ΕΤΕπ σύμφωνα με τον ΚΚΔ 1303/2013, είναι ένας από τους φορείς 
στους οποίους μπορούν να ανατίθενται από τις ΔΑ καθήκοντα εφαρμογής Χρηματοδοτικών 
Μέσων. 

Δεδομένου ότι η σχέση μεταξύ των κρατών μελών και της ΕΤΕπ διέπεται από το πρωτογενές 
δίκαιο (16), η πρόσβαση στις καταστατικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ δεν μπορεί να 
υπόκειται σε διαδικαστικούς κανόνες και προϋποθέσεις εξωγενείς προς τις διατάξεις που 
διέπουν τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ σύμφωνα με το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ. Αυτό 
σημαίνει ότι οι διατάξεις των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις (οι οποίες είναι το 
παράγωγο δίκαιο) δεν ισχύουν για τις εντολές όσον αφορά τη διαχείριση των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής που έχουν συναφθεί μεταξύ των διαχειριστικών αρχών και 
της ΕΤΕπ. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται απευθείας με την 
ΕΤΕπ. 

Η ΕΤΕπ θα επιλέξει τους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για την εφαρμογή 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής βάσει των εσωτερικών κανόνων και διαδικασιών της 
τα οποία, δεδομένου ότι η ΕΤΕπ υπόκειται στη Συνθήκη, πρέπει να συμμορφώνονται προς 
τις αρχές της Συνθήκης. 
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Τελικοί αποδέκτες 

Οι τελικοί αποδέκτες  δύναται να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, επιχειρήσεις ή / και 
σχήματα ειδικού σκοπού που θα έχουν το δικαίωμα να υλοποιήσουν και να λειτουργήσουν 
τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια. Σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
μια επιχείρηση θεωρείται κάθε φορέας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα 
από τη νομική του μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων (ατομικοί 
επιχειρηματίες). 

Όλα τα σχέδια που θα λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων του 
Ταμείου θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα γενικά κριτήρια: 

- τήρηση των γενικών αρχών και κανονισμών του ΕΤΠΑ · 
- αξιοπιστία του επιχειρηματικού μοντέλου, ταμειακές ροές, εταίροι κ.λπ., 
- ικανότητα αποπληρωμής. και 
- τα οικονομικά και / ή κοινωνικά οφέλη που επιτυγχάνονται από τα σχέδια. 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4a: 01-4a-1.6-03 

Δείκτες εκροής – Επενδυτική προτεραιότητα 4a (Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ) 

 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη: 32 

CO03 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση (πλην επιχορηγήσεων): 32 

CO07 Παραγωγική επένδυση: Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 
επιχειρήσεων (όχι επιχορηγήσεις): 11 εκ € 

CO08 Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση: 62 Ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης 

CO30 Πρόσθετη δυναμικότητα ενέργειας από ΑΠΕ: 82 MW ΑΠΕ 

 

Οι δείκτες θα αναλυθούν περεταίρω και ανά Κατηγορία Περιφέρειας  στο στάδιο της 
πρόσκλησης της Πράξης. 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

• Συνολική δημόσια δαπάνη: 25,7 εκ € 

Άξονας 01 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 14,4 εκ € 

o Μετάβαση: 7,8 εκ € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1,6 εκ € 
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Άξονας 01Σ 

o Μετάβαση:  1,7 εκ € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 0,28 εκ € 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (€) Επενδυτική προτεραιότητα 4a 

 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4c: 03-4c-3.4-03 

 

Δείκτες εκροής – Επενδυτική προτεραιότητες 4c  

T4230 Αριθμός δημόσιων κτηρίων με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης: 120 

CO07 Παραγωγική επένδυση: Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 
επιχειρήσεων (όχι επιχορηγήσεις): 44,1 εκ € 

CO32 Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτηρίων: 
39.600.000 kWh/έτος 

CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου: 2.056 τόνοι ισοδύναμων CO2 

01-4a-1.6-03 : Ταμείο 
Υποδομών Σύνολο Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 25.741.772,09 1.564.287,30 7.791.498,46 14.407.927,51 278.095,52 1.699.963,30 

Δημόσια Δαπάνη (β) 25.741.772,09 1.564.287,30 7.791.498,46 14.407.927,51 278.095,52 1.699.963,30 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

20.000.000,00 1.251.429,84 6.233.198,75 11.526.342,00 139.047,76 849.981,65 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

2.881.585,51 312.857,46 1.558.299,71 2.881.585,51 139.047,76 849.981,65 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα       

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

 

25.741.772,09 

 

 

1.564.287,30 

 

 

7.791.498,46 

 

 

14.407.927,51 

 

 

278.095,52 

 

 

1.699.963,30 

 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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90001 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης: 1.104 
Οι δείκτες θα αναλυθούν περεταίρω και ανά Κατηγορία Περιφέρειας  στο στάδιο της 
πρόσκλησης της Πράξης. 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα – Επενδυτική Προτεραιότητα 4c 

• Συνολική δημόσια δαπάνη: 102,97 εκ € 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 57,6 εκ € 

o Μετάβαση: 31,2 εκ € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 6,3 εκ € 

 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση:  6,8 εκ € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1,1 εκ € 

 

Πίνακας  3: Προϋπολογισμός  

03-4c-3.4-03: Ταμείο 
Υποδομών   Σύνολο Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος 
(α) 

102.967.088,34 6.257.149,21 31.165.993,84 57.631.710,03 1.112.382,08 6.799.853,18 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 

102.967.088,34 6.257.149,21 31.165.993,84 57.631.710,03 1.112.382,08 6.799.853,18 

      Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

80.000.000,00 5.005.719,36 24.932.795,01 46.105.368,00 556.191,04 3.399.926,59 

       Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

22.967.088,34 1.251.429,85 6.233.198,83 11.526.342,03 556.191,04 3.399.926,59 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα       

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα       

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα       

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

102.967.088,34 6.257.149,21 31.165.993,84 57.631.710,03 1.112.382,08 6.799.853,18 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ       

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) - - - - - - 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6c: 03-6c-3.5-14 

 

 

Δείκτες εκροής – Επενδυτική προτεραιότητες 6c  

 

Τ4232 Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα από 
το ΕΠΑνΕΚ: 15 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη: 10 

CO03 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση (πλην επιχορηγήσεων): 10 

CO07 Παραγωγική επένδυση: Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 
επιχειρήσεων (όχι επιχορηγήσεις): 21,4 εκ € 

90001 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης: 60 

 

Οι δείκτες θα αναλυθούν περεταίρω και ανά Κατηγορία Περιφέρειας  στο στάδιο της 
πρόσκλησης της Πράξης. 

 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα – Επενδυτική Προτεραιότητα 6c 

 

• Συνολική δημόσια δαπάνη: 50 εκ € 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 31,6 εκ € 

o Μετάβαση: 6,2 εκ € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 9,2 εκ € 

 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση:  1,3 εκ € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 1,6 εκ € 
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Πίνακας  3: Προϋπολογισμός – Επενδυτική Προτεραιότητα 6c 

03-4c-3.5-14: Ταμείο Υποδομών Σύνολο Χώρας 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 50.000.000,00 9.247.370,79 6.151.809,30 31.614.630,66 1.643.976,66 1.342.212,59 

Δημόσια Δαπάνη (β) 50.000.000,00 9.247.370,79 6.151.809,30 31.614.630,66 1.643.976,66 1.342.212,59 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 39.104.143,19 7.397.896,62 4.921.447,43 25.291.704,52 821.988,33 671.106,29 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 10.895.856,81 1.849.474,17 1.230.361,87 6.322.926,14 821.988,33 671.106,29 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα       

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα       

εκ της οποίας για μεγάλα έργα       

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 50.000.000,00 9.247.370,79 6.151.809,30 31.614.630,66 1.643.976,66 1.342.212,59 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) - - - - - - 

 

 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6g: 03-6g-3.6-03 

 

Δείκτες εκροής – Επενδυτική προτεραιότητες 6g 

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη: 5 

CO03 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση (πλην επιχορηγήσεων): 5 

CO07 Παραγωγική επένδυση: Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 
επιχειρήσεων (όχι επιχορηγήσεις): 9,1 εκ € 

90001 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης: 20 

 

Οι δείκτες θα αναλυθούν περεταίρω και ανά Κατηγορία Περιφέρειας  στο στάδιο της 
πρόσκλησης της Πράξης. 
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Χρηματοδοτικό σχήμα – Επενδυτική Προτεραιότητα 6g 

 

• Συνολική δημόσια δαπάνη: 21,3 εκ € 

Άξονας 03 

o Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 13,5 εκ € 

o Μετάβαση: 2,6 εκ € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 3,9 εκ € 

 

Άξονας 03Σ 

o Μετάβαση:  0,57 εκ € 

o Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 0,7 εκ € 

 

 

Πίνακας  3: Προϋπολογισμός – Επενδυτική Προτεραιότητα 6g 

03-6g-3.6-03: Ταμείο 
Υποδομών Σύνολο Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 21.291.139,57 3.937.741,24 2.619.580,61 13.462.230,28 700.042,73 571.544,71 

Δημόσια Δαπάνη (β) 21.291.139,57 3.937.741,24 2.619.580,61 13.462.230,28 700.042,73 571.544,71 

Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 

16.651.435,41 3.150.192,99 2.095.664,48 10.769.784,22 350.021,37 285.772,36 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 4.639.704,16 787.548,25 523.916,13 2.692.446,06 350.021,37 285.772,36 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα - - - - - - 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 
21.291.139,57 3.937.741,24 2.619.580,61 13.462.230,28 700.042,73 571.544,71 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ - - - - - - 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) - - - - - - 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

 Κάλυψη κριτηρίου 1 αιρεσιμότητας 4.1  Ιούλιος 2017 (ολοκληρώθηκε - 
ΦΕΚ 2367/Β/12.07.2017) 

Υπογραφή ΥΑ Σύστασης του Ταμείου Ενεργειακών 
Επενδύσεων και Αστικής Ανάπτυξης 

 Δεκέμβριος 2017 

Υπογραφή Συμφωνίας Χρηματοδότησης με ΕΤΕπ  Δεκέμβριος 2017 

Πρόσκληση προς ΕΧΟ   Β’ εξάμηνο 2018 

Έναρξη Υλοποίησης Δράσεων του Ταμείου  Β’ εξάμηνο 2018 
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10. Πίνακες 4και 5 για τον Άξονα Προτεραιότητας 03/03Σ  
 

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού Άξονα Προτεραιότητας 03/03Σ(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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

03  
&  

03Σ 
1.360.913.479,00 1 1.052.613.792 1α 203.942.579 3.1 203.942.579 

03-1a-3.1-01 

17.000.000 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

60 

36.181.529 

12.000.000 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 24.069.746 

39.640.370 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

123.696.316 

2.400.000 Νότιο Αιγαίο 6.432.270 

1.959.630 Στερεά 
Ελλάδα 5.251.580 

ΣΥΝΟΛΟ 73.000.000     195.631.441 

03-1a-3.1-02 

16.180.000 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

60 

36.181.529 

5.760.000 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 24.069.746 

9.420.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

123.696.316 

500.000 Νότιο Αιγαίο 6.432.270 

0 Στερεά 
Ελλάδα 5.251.580 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ΣΥΝΟΛΟ 31.860.000     195.631.441 

03-1a-3.1-03 

1.849.474 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

60 

36.181.529 

1.230.362 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 24.069.746 

6.322.926 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

123.696.316 

328.795 Νότιο Αιγαίο 6.432.270 

268.443 Στερεά 
Ελλάδα 5.251.580 

ΣΥΝΟΛΟ 10.000.000     195.631.441 

03-1a-3.1-04 

0 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

60 

36.181.529 

0 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 24.069.746 

0 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

123.696.316 

0 Νότιο Αιγαίο 6.432.270 

0 Στερεά 
Ελλάδα 5.251.580 

ΣΥΝΟΛΟ 0     195.631.441 

03-1a-3.1-05 
7.000.000 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 60 

36.181.529 

5.000.000 Περιφέρειες 24.069.746 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

7.000.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

123.696.316 

500.000 Νότιο Αιγαίο 6.432.270 

500.000 Στερεά 
Ελλάδα 5.251.580 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000.000     195.631.441 

03-1a-3.1-06 

0 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

60 

36.181.529 

7.000.000 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 24.069.746 

30.000.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

123.696.316 

3.000.000 Νότιο Αιγαίο 6.432.270 

5.000.000 Στερεά 
Ελλάδα 5.251.580 

ΣΥΝΟΛΟ 45.000.000     195.631.441 

2 665.520.198 2a 388.322.023 3.2 388.322.023 03-2a-3.2-01 

630.151 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

46 

59.995.124 

21.428.872 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 39.911.730 

30.389.511 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

205.109.514 

2.182.789 Νότιο Αιγαίο 10.665.798 

9.030.104 Στερεά 8.708.012 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

ΣΥΝΟΛΟ 63.661.427     324.390.178 

03-2a-3.2-02 

3.440.022 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

48 

11.824.030 

2.288.473 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 7.865.930 

11.760.643 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

40.423.633 

611.559 Νότιο Αιγαίο 2.102.048 

499.303 Στερεά 
Ελλάδα 1.716.204 

ΣΥΝΟΛΟ 18.600.000     63.931.845 

03-2a-3.2-03 

2.866.685 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

48 

11.824.030 

1.907.061 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 7.865.930 

9.800.536 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

40.423.633 

509.633 Νότιο Αιγαίο 2.102.048 

416.086 Στερεά 
Ελλάδα 1.716.204 

ΣΥΝΟΛΟ 15.500.000     63.931.845 
03-2a-3.2-04  
(Ανάκληση 

Εξειδίκευσης 
0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  0 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
έργου) 0 Περιφέρειες 

σε μετάβαση 0 

0 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

0 

0 Νότιο Αιγαίο 0 

0 Στερεά 
Ελλάδα 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0     0 

03-2a-3.2-05 
(Ανάκληση 

Εξειδίκευσης 
έργου) 

0 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  

0 

0 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 0 

0 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

0 

0 Νότιο Αιγαίο 0 

0 Στερεά 
Ελλάδα 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0     0 

03-2a-3.2-06 

18.800.000 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

46 

59.995.124 

8.950.000 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 39.911.730 

18.400.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

205.109.514 

1.350.000 Νότιο Αιγαίο 10.665.798 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

2.500.000 Στερεά 
Ελλάδα 8.708.012 

ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000     324.390.178 

03-2a-3.2-07 
(Ανάκληση 

Εξειδίκευσης 
έργου) 

0 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  

0 

0 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 0 

0 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

0 

0 Νότιο Αιγαίο 0 

0 Στερεά 
Ελλάδα 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0     0 

03-2a-3.2-08 

110.062.447 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

46 

59.995.124 

30.874.796 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 39.911.730 

110.599.433 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

205.109.514 

3.764.826 Νότιο Αιγαίο 10.665.798 

9.698.498 Στερεά 
Ελλάδα 8.708.012 

ΣΥΝΟΛΟ 265.000.000     324.390.178 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

03-2a-3.2-09 

1.567.272 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

48 

11.824.030 

1.206.694 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 7.865.930 

5.578.328 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

40.423.633 

278.626 Νότιο Αιγαίο 2.102.048 

263.279 Στερεά 
Ελλάδα 1.716.204 

ΣΥΝΟΛΟ 8.894.199     63.931.845 

03-2a-3.2-10 

6.901.950 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

46 

59.995.124 

1.715.925 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 39.911.730 

5.581.875 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

205.109.514 

192.825 Νότιο Αιγαίο 10.665.798 

607.425 Στερεά 
Ελλάδα 8.708.012 

ΣΥΝΟΛΟ 15.000.000     324.390.178 

03-2a-3.2-11 
1.674.022 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 48 

11.824.030 

1.288.884 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 7.865.930 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

5.958.279 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

40.423.633 

297.604 Νότιο Αιγαίο 2.102.048 

281.211 Στερεά 
Ελλάδα 1.716.204 

ΣΥΝΟΛΟ 9.500.000     63.931.845 

4 376.493.652 

4b 63.994.797 3.3 63.994.797 
03-4b-3.3-01 

12.946.319 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

68 

20.251.621 

8.612.532 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 3.940.710 

44.260.484 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

5.923.658 

2.301.566 Νότιο Αιγαίο 859.792 

1.879.099 Στερεά 
Ελλάδα 1.053.094 

ΣΥΝΟΛΟ 70.000.000     32.028.875 

4c 228.876.004 3.4 228.876.004 03-4c-3.4-01 
112.171.860 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 14 

45.877.234 

100.267.063 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 30.519.809 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

348.637.876 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

156.843.695 

9.712.113 Νότιο Αιγαίο 8.155.952 

31.569.863 Στερεά 
Ελλάδα 6.658.868 

ΣΥΝΟΛΟ 602.358.774     248.055.557 

03-4c-3.4-02 

11.081.520 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

13 

2.364.806 

0 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 1.573.186 

1.704.849 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

8.084.726 

0 Νότιο Αιγαίο 420.410 

0 Στερεά 
Ελλάδα 343.240 

ΣΥΝΟΛΟ 12.786.369     12.786.369 

03-4c-3.4-03 

6.257.149 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

13 

2.364.806 

31.165.994 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 1.573.186 

57.631.710 Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 8.084.726 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

1.112.382 Νότιο Αιγαίο 420.410 

6.799.853 Στερεά 
Ελλάδα 343.240 

ΣΥΝΟΛΟ 102.967.088     12.786.369 

6 130.788.477 6c 73889137 3.5 73889137 

03-6c-3.5-01 

0 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

094,091 

4.918.796 

17.888.174 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 3.272.228 

5.881.288 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

16.816.230 

0 Νότιο Αιγαίο 874.454 

1.700.000 Στερεά 
Ελλάδα 713.940 

ΣΥΝΟΛΟ 25.469.462     26.595.648 

03-6c-3.5-02 

200.000 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

95 

1.773.605 

400.000 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 1.179.890 

1.000.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

6.063.545 

200.000 Νότιο Αιγαίο 315.308 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

200.000 Στερεά 
Ελλάδα 257.430 

ΣΥΝΟΛΟ 2.000.000     9.589.778 

03-6c-3.5-03 

5.000.000 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

94 

4.918.796 

0 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 3.272.228 

10.000.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

16.816.230 

0 Νότιο Αιγαίο 874.454 

0 Στερεά 
Ελλάδα 713.940 

ΣΥΝΟΛΟ 15.000.000     26.595.648 

03-6c-3.5-04 

0 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

94 

4.918.796 

724.323 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 3.272.228 

304.515 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

16.816.230 

0 Νότιο Αιγαίο 874.454 

0 Στερεά 
Ελλάδα 713.940 

ΣΥΝΟΛΟ 1.028.838     26.595.648 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

03-6c-3.5-05 

0 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

94 

4.918.796 

1.720.000 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 3.272.228 

0 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

16.816.230 

0 Νότιο Αιγαίο 874.454 

0 Στερεά 
Ελλάδα 713.940 

ΣΥΝΟΛΟ 1.720.000     26.595.648 

03-6c-3.5-06 

4.000.000 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

94 

4.918.796 

1.000.000 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 3.272.228 

2.500.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

16.816.230 

5.500.000 Νότιο Αιγαίο 874.454 

0 Στερεά 
Ελλάδα 713.940 

ΣΥΝΟΛΟ 13.000.000     26.595.648 

03-6c-3.5-07 
15.000.000 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 95 

1.773.605 

30.000.000 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 1.179.890 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

35.000.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

6.063.545 

2.500.000 Νότιο Αιγαίο 315.308 

7.500.000 Στερεά 
Ελλάδα 257.430 

ΣΥΝΟΛΟ 90.000.000     9.589.778 

03-6c-3.5-08 

0 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

91 

5.554.320 

0 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 3.695.010 

20.000.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

18.988.945 

0 Νότιο Αιγαίο 987.434 

0 Στερεά 
Ελλάδα 806.182 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000.000     30.031.891 

03-6c-3.5-09 

0 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  

  

0 Περιφέρειες 
σε μετάβαση   

0 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  

0 Νότιο Αιγαίο   

0 Στερεά 
Ελλάδα   
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ΣΥΝΟΛΟ 0       

03-6c-3.5-10 

1.479.600 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

94 

4.918.796 

984.320 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 3.272.228 

5.058.320 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

16.816.230 

263.040 Νότιο Αιγαίο 874.454 

214.720 Στερεά 
Ελλάδα 713.940 

ΣΥΝΟΛΟ 8.000.000     26.595.648 

03-6c-3.5-11 

2.500.000 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

95 

1.773.605 

0 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 1.179.890 

0 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

6.063.545 

0 Νότιο Αιγαίο 315.308 

0 Στερεά 
Ελλάδα 257.430 

ΣΥΝΟΛΟ 2.500.000     9.589.778 

03-6c-3.5-12 
0 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 91 

5.554.320 

0 Περιφέρειες 3.695.010 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

5.000.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

18.988.945 

0 Νότιο Αιγαίο 987.434 

0 Στερεά 
Ελλάδα 806.182 

  5.000.000     30.031.891 

03-6c-3.5-13 

1.644.750 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

91 

5.554.320 

4.855.200 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 3.695.010 

4.701.450 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

18.988.945 

2.364.400 Νότιο Αιγαίο 987.434 

1.434.200 Στερεά 
Ελλάδα 806.182 

ΣΥΝΟΛΟ 15.000.000     30.031.891 

03-6c-3.5-14 

31.614.631 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

91 

5.554.320 

6.151.809 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 3.695.010 

9.247.371 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

18.988.945 

1.342.213 Νότιο Αιγαίο 987.434 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

1.643.977 Στερεά 
Ελλάδα 806.182 

ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000     30.031.891 

03-6c-3.5-15 

1.109.700 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

91 

5.554.320 

738.240 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 3.695.010 

3.793.740 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

18.988.945 

197.280 Νότιο Αιγαίο 987.434 

161.040 Στερεά 
Ελλάδα 806.182 

ΣΥΝΟΛΟ 6.000.000     30.031.891 

6g 28.769.326 3.6 28.769.326 

03-6g-3.6-01 

2.500.000 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

19 

5.320.813 

0 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 3.539.668 

0 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

18.190.636 

0 Νότιο Αιγαίο 945.920 

0 Στερεά 
Ελλάδα 772.290 

ΣΥΝΟΛΟ 2.500.000     28.769.326 

03-6g-3.6-02 11.000.000 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

17 0 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

5.750.000 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 0 

5.750.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

0 

1.500.000 Νότιο Αιγαίο 0 

0 Στερεά 
Ελλάδα 0 

ΣΥΝΟΛΟ 24.000.000     0 

03-6g-3.6-03 

13.462.230 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

19 

5.320.813 

2.619.581 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 3.539.668 

3.937.741 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

18.190.636 

571.545 Νότιο Αιγαίο 945.920 

700.043 Στερεά 
Ελλάδα 772.290 

ΣΥΝΟΛΟ 21.291.140     28.769.326 

7 373.119.613 7e 373.119.613 3.7 331.806.272 03-7e-3.7-01 

8.638.367 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

5 

39.019.296 

25.915.101 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 25.957.571 

65.282.730 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

133.397.988 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
13.561.016 Νότιο Αιγαίο 6.936.762 

22.212.944 Στερεά 
Ελλάδα 5.663.468 

ΣΥΝΟΛΟ 135.610.158     210.975.086 

03-7e-3.7-02 

14.992.113 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

7 

22.347.416 

2.263.542 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 14.866.608 

12.616.084 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

76.400.665 

0 Νότιο Αιγαίο 3.972.874 

2.144.028 Στερεά 
Ελλάδα 3.243.622 

ΣΥΝΟΛΟ 32.015.768     120.831.185 

03-7e-3.7-03 

0 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

5 

39.019.296 

0 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 25.957.571 

10.850.000 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

133.397.988 

0 Νότιο Αιγαίο 6.936.762 

0 Στερεά 
Ελλάδα 5.663.468 

ΣΥΝΟΛΟ 10.850.000     210.975.086 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

03-7e-3.7-04 

1.213.749 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

7 

22.347.416 

0 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 14.866.608 

1.820.623 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

76.400.665 

0 Νότιο Αιγαίο 3.972.874 

0 Στερεά 
Ελλάδα 3.243.622 

ΣΥΝΟΛΟ 3.034.372     120.831.185 

03-7e-3.7-05 

1.583.886 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

7 

22.347.416 

239.139 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 14.866.608 

1.332.863 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

76.400.665 

0 Νότιο Αιγαίο 3.972.874 

226.511 Στερεά 
Ελλάδα 3.243.622 

ΣΥΝΟΛΟ 3.382.400     120.831.185 

03-7e-3.7-06 
2.551.555 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 7 

22.347.416 

385.240 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 14.866.608 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

2.147.171 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

76.400.665 

0 Νότιο Αιγαίο 3.972.874 

364.898 Στερεά 
Ελλάδα 3.243.622 

ΣΥΝΟΛΟ 5.448.864     120.831.185 

03-7e-3.7-07 

400.702 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

5 

39.019.296 

1.202.105 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 25.957.571 

3.028.222 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

133.397.988 

629.045 Νότιο Αιγαίο 6.936.762 

1.030.375 Στερεά 
Ελλάδα 5.663.468 

ΣΥΝΟΛΟ 6.290.448     210.975.086 

03-7e-3.7-08 
- Ανάκληση 
έργου από 

εξειδίκευση 
και 

ενσωμάτωσή 
του στο έργο 
03-7e-3.7-01 

0 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  

  

0 Περιφέρειες 
σε μετάβαση   

0 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  

0 Νότιο Αιγαίο   

0 Στερεά 
Ελλάδα   
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ΣΥΝΟΛΟ 0     0 

03-7e-3.7-09 

0 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

5 

39.019.296 

10.274.245 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 25.957.571 

0 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

133.397.988 

0 Νότιο Αιγαίο 6.936.762 

0 Στερεά 
Ελλάδα 5.663.468 

ΣΥΝΟΛΟ 10.274.245     210.975.086 

03-7e-3.7-10 

19.675.622 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

5 

39.019.296 

0 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 25.957.571 

0 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

133.397.988 

0 Νότιο Αιγαίο 6.936.762 

0 Στερεά 
Ελλάδα 5.663.468 

ΣΥΝΟΛΟ 19.675.622     210.975.086 

03-7e-3.7-11 
8.943.005 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 5 

39.019.296 

0 Περιφέρειες 25.957.571 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

0 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

133.397.988 

0 Νότιο Αιγαίο 6.936.762 

0 Στερεά 
Ελλάδα 5.663.468 

ΣΥΝΟΛΟ 8.943.005     210.975.086 

03-7e-3.7-12 

456.870 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

7 

22.347.416 

68.979 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 14.866.608 

384.463 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

76.400.665 

0 Νότιο Αιγαίο 3.972.874 

65.337 Στερεά 
Ελλάδα 3.243.622 

ΣΥΝΟΛΟ 975.650     120.831.185 

03-7e-3.7-13 

8.061.611 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

5 

39.019.296 

32.180.034 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 25.957.571 

63.113.788 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

133.397.988 

3.213.271 Νότιο Αιγαίο 6.936.762 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

20.859.575 Στερεά 
Ελλάδα 5.663.468 

ΣΥΝΟΛΟ 127.428.278     210.975.086 

3.8 41.313.341 

03-7e-3.8-01 

844.118 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

15 

7.640.795 

12.058.824 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 5.083.036 

7.597.058 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

26.122.120 

0 Νότιο Αιγαίο 1.358.364 

0 Στερεά 
Ελλάδα 1.109.026 

ΣΥΝΟΛΟ 20.500.000     41.313.341 

03-7e-3.8-02 

530.214 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

15 

7.640.795 

262.050 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 5.083.036 

587.013 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

26.122.120 

42.800 Νότιο Αιγαίο 1.358.364 

75.826 Στερεά 
Ελλάδα 1.109.026 

ΣΥΝΟΛΟ 1.497.903     41.313.341 
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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 

παρέμβα
σης 

ΔΔ 

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

03-7e-3.8-03 

4.785.034 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

15 

7.640.795 

3.181.401 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 5.083.036 

16.354.469 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

26.122.120 

850.960 Νότιο Αιγαίο 1.358.364 

693.183 Στερεά 
Ελλάδα 1.109.026 

ΣΥΝΟΛΟ 25.865.046     41.313.341 

03-7e-3.8-04 

3.700.132 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

15 

7.640.795 

2.460.088 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 5.083.036 

12.646.451 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

26.122.120 

658.023 Νότιο Αιγαίο 1.358.364 

536.019 Στερεά 
Ελλάδα 1.109.026 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000.714     41.313.341 

      2.598.535.732   1.360.913.479   1.360.913.479 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 2.148.429.770       

 

Πίνακας  5 : Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων Άξονα Προτεραιότητας 03/03Σ 
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Κωδικός Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

03-1a-3.1-01 Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 73.000.000 0 0 0 

03-1a-3.1-02 ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 31.860.000 0 0 0 

03-1a-3.1-03  Χρηματοδότηση ERC Grant Schemes Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 10.000.000 0 0 0 

03-1a-3.1-04 
Competence Centers - Κέντρα Ικανοτήτων σε 

τομείς προτεραιότητας της RIS3 (Μεταφέρεται 
στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β) 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 0 0 0 0 

03-1a-3.1-05 Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας –  
Β’ Κύκλος Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 20.000.000 0 0 0 

03-1a-3.1-06 Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 45.000.000 0 0 0 
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Κωδικός Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

03-2a-3.2-01 

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές 
Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και 

Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των 
Υποδομών 

Τμηματοποιημένη  
Μεγάλο έργο ΣΔΙΤ 63.661.427 63.661.427 0 0 

03-2a-3.2-02 
Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του 

συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και 
ερευνητικής κοινότητας της χώρας 

Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 18.600.000 0 0 0 

03-2a-3.2-03 Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & 
Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ 

Τμηματοποιημένη  
Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 15.500.000 0 0 0 

03-2a-3.2-04  SUPERFAST BROADBAND  
(Ανάκληση Εξειδίκευσης έργου) Άλλο Επιχορήγηση (grant) 0 0 0 0 

03-2a-3.2-05  REGIONAL BROADBAND EXTENSION 
 (Ανάκληση Εξειδίκευσης έργου) Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 0 0 0 0 

03-2a-3.2-06 CONNECTED ENTREPRISES Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 50.000.000 0 0 0 
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Κωδικός Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

03-2a-3.2-07  ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές φορέων 
(Ανάκληση Εξειδίκευσης έργου) Μεγάλο έργο Επιχορήγηση (grant) 0 0 0 0 

03-2a-3.2-08 ULTRAFAST BROADBAND (UFBB) 
Μεγάλο έργο 

Υποδομές 
ΣΔΙΤ 

Επιχορήγηση (grant) 265.000.000 265.000.000 0 0 

03-2a-3.2-09 

Παροχή προηγμένων δικτυακών και 
υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές 

Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους 
με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την 
ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας 
και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

τομέα υγείας 

Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 8.894.199 0 0 0 

03-2a-3.2-10 
WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων 
ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο 

διαδίκτυο 
Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 15.000.000 0 0 0 

03-2a-3.2-11 G-Cloud Next Generation Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 9.500.000 0 0 0 

03-4b-3.3-01 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 70.000.000 0 0 0 
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Κωδικός Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

03-4c-3.4-01 Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών Κρατική ενίσχυση 
& TAMEIO 

Επιχορήγηση (grant) 
Μέσο 

χρηματοοικονομικής 
τεχνικής 

602.358.774 602.358.774 0 0 

03-4c-3.4-02 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 12.786.369 0 0 0 

03-4c-3.4-03 

    

Μέσο 
χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 
102.967.088 0 0 0 

    

Σύσταση Ταμείου Υποδομών  (4c) TAMEIO - Κρατική 
Ενίσχυση 

    
    

03-6c-3.5-01 

Συνδρομή στη βελτίωση δημόσιων υποδομών 
που συμβάλουν στην αξιοποίηση του φυσικού 

και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας και την 
ανάπτυξη του τουρισμού 

Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 25.469.462 0 0 0 

03-6c-3.5-02 
Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε 

αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και 
πολιτιστικές υποδομές 

Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 2.000.000 0 0 0 

03-6c-3.5-03 Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 15.000.000 0 0 0 
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Κωδικός Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος 

σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 

Κρατική Ενίσχυση 

03-6c-3.5-04 
Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών 
ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής 

ταυτότητας μιας περιοχής 
Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 1.028.838 0 0 0 

03-6c-3.5-05 
Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με 
ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό ιστορικών 

πόλεων 
Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 1.720.000 0 0 0 

03-6c-3.5-06 

Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος 

σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση) 

Υποδομές 
Κρατική Ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 13.000.000 0 0 0 

03-6c-3.5-07 Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης 
Περιουσίας 

Υποδομές 
Κρατική Ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 90.000.000 0 0 0 

03-6c-3.5-08 Ανάδειξη παράκτιων και παρόχθιων περιοχών  
των πόλεων Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 20.000.000 0 0 0 

03-6c-3.5-09 Ανάδειξη και  αξιοποίηση των αναγνωρισμένων Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 0 0 0 0 
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Κωδικός Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 
Ιαματικών Πηγών δικαιοδοσίας των ΟΤΑ α΄ 

βαθμού 
Κρατική Ενίσχυση 

03-6c-3.5-10 Πιλοτική Δράση ενίσχυσης του θρησκευτικού  
τουρισμού Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 8.000.000 0 0 0 

03-6c-3.5-11 Σχεδιασμός οργάνωση και λειτουργία του 
Μουσείου Ελληνικών Ιδεών Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 2.500.000 0 0 0 

03-6c-3.5-12 

Παρεμβάσεις αποκατάστασης των Σπηλαίων και 
εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

και δικτύων υποδομών του Συγκροτήματος 
Ιαματικής Πηγής (Λουτρά) Καϊάφα Ηλείας 

Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 5.000.000 0 0 0 

03-6c-3.5-13 Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 
Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 15.000.000 0 0 0 

03-6c-3.5-14 Σύσταση Ταμείου Υποδομών (ΕΠ 6c) TAMEIO - Κρατική 
Ενίσχυση 

Μέσο 
χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 
50.000.000 0 0 0 

03-6c-3.5-15 Ανάπτυξη και ανάδειξη διαδρομών πεζοπορίας Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 6.000.000 0 0 0 
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Κωδικός Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 
και περιήγησης 

03-6g-3.6-01 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ) Β’ ΦΑΣΗ Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 2.500.000 0 0 0 

03-6g-3.6-02 
Δίκτυο Πράσινων Σημείων, Ανάπτυξη 

συστημάτων χωριστής συλλογής Bιοαποβλήτων 
και Κομποστοποίηση 

Υποδομές Επιχορήγηση (grant) 24.000.000 0 0 0 

03-6g-3.4-03 

    

Μέσο 
χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 
21.291.140 0 0 0 

    

Σύσταση Ταμείου Υποδομών (ΕΠ 6g) TAMEIO - Κρατική 
Ενίσχυση 

    
    

03-7e-3.7-01 Διασύνδεση Κυκλάδων 
Τμηματοποιημένη  

Μεγάλο έργο 
Κρατική ενίσχυση 

Επιχορήγηση (grant) 135.610.158 135.610.158 0 0 

03-7e-3.7-02 
2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού 

σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) 
της Ρεβυθούσας 

Τμηματοποιημένη  
Μεγάλο έργο 

Κρατική ενίσχυση 
Επιχορήγηση (grant) 32.015.768 0 0 0 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
682 

 

Κωδικός Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

03-7e-3.7-03 
Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ 
ΛΑΓΚΑ∆Α µε το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 10.850.000 0 0 0 

03-7e-3.7-04 
Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο 

σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας 
Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 3.034.372 0 0 0 

03-7e-3.7-05 Σταθμός συμπίεσης απαερίων ΥΦΑ Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 3.382.400 0 0 0 

03-7e-3.7-06 Σταθμός Μ/Ρ στην Ν. Μεσημβρία για την 
σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 5.448.864 0 0 0 

03-7e-3.7-07 Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι 
(Ν.Εύβοια) - Άνδρος & Άνδρος – Τήνος  Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 6.290.448 0 0 0 

03-7e-3.7-08 -  
 

Ανάκληση έργου από εξειδίκευση και 
ενσωμάτωσή του στο έργο 03-7e-3.7-01 

Τμηματοποιημένη  
Μεγάλο έργο 

Κρατική ενίσχυση 
Επιχορήγηση (grant) 0 0 0 0 

03-7e-3.7-09 Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ 
ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 10.274.245 0 0 0 
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Κωδικός Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

03-7e-3.7-10 Κ/Δ ΙΛΙΟΥ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΙΛΙΟΥ – ΚΥΤ 
ΑΧΑΡΝΩΝ Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 19.675.622 0 0 0 

03-7e-3.7-11 Κ/Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΣΗΜΕΙΟ ΖΕΥΞΗΣ Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 8.943.005 0 0 0 

03-7e-3.7-12 ναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος SCADA στα 
Κέντρα Ελέγχου Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 975.650 0 0 0 

03-7e-3.7-13 
ργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ 

«ΦΑΣΗ Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV ονομαστικής 
ικανότητας 2×200MVA Κρήτη – Πελοπόννησος 

Μεγάλο Έργο Επιχορήγηση (grant) 127.428.278 127.428.278 0 0 

03-7e-3.8-01 

Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης 
της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας 

οικιακών και μικρών καταναλωτών και 
εφαρμογής έξυπνων δικτύων 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 20.500.000 0 0 0 

03-7e-3.8-02 Εκσυγχρονισμός υποδομών κέντρων ελέγχου 
ΑΔΜΗΕ Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 1.497.903 0 0 0 
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Κωδικός Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

03-7e-3.8-03 
Εισαγωγή Γεωγραφικού Συστήματος 

Πληροφοριών σε πενήντα επτά (57) περιοχές του 
δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 25.865.046 0 0 0 

03-7e-3.8-04 Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών 
Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Κρατική ενίσχυση Επιχορήγηση (grant) 20.000.714 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ   2.148.429.770 1.194.058.637 0 0 
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Άξονας Προτεραιότητας 04/04Σ : Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ 
 

ΑΠ 04 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) - 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 64.816.594 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) - 

Επενδυτική προτεραιότητα - 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Ειδικοί στόχοι Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και διοίκησης που 
αφορά τους άξονες προτεραιότητας του ΕΤΠΑ 

Δείκτες αποτελέσματος T4237: Αύξηση της ηλεκτρονικής πληροφόρησης προς 
τους δυνητικούς δικαιούχους και ωφελούμενους και το 
ευρύ κοινό για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Μονάδα μέτρησης: %  

Τιμή βάσης (2013):  95% 

Τιμή-στόχος (2023):  100% 

 

 

ΑΠ 04Σ (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) - 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 5.650.688 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) - 

Επενδυτική προτεραιότητα - 
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Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Ειδικοί στόχοι Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και διοίκησης που 
αφορά τους άξονες προτεραιότητας του ΕΤΠΑ 

Δείκτες αποτελέσματος T4237: Αύξηση της ηλεκτρονικής πληροφόρησης προς 
τους δυνητικούς δικαιούχους και ωφελούμενους και το 
ευρύ κοινό για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Μονάδα μέτρησης: %  

Τιμή βάσης (2013):  95% 

Τιμή-στόχος (2023):  100% 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 05/05Σ : Τεχνική Συνδρομή EKT 
 

ΑΠ 05 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) - 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 14.699.997 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

 

ΑΠ 05Σ (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) - 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 1.345.280 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 
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1. Αποθεματικό Επίδοσης Αξόνων Προτεραιότητας 04,04Σ και 
05,05Σ 

   

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

2. Ανάλυση Δράσεων των Αξόνων 04-05 

2.1 Δράση ΤΒ1: Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη (phasing) 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

Άλλο 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιδότηση (grant) 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Άλλο:  Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, Π.Δ. 4/2002 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

 
Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική, χρηστή και διαφανής διαχείριση έργων κρατικών 
ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία», που εκτελούνται από επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ , μέσω μιας κεντρικά 
διοικούμενης πανελλαδικής δομής Ενδιάμεσου Φορέα. Ο ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων, θα 
επιτελέσει συγκεκριμένα καθήκοντα διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ, 
υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και στη βάση προκηρύξεων κρατικών 
ενισχύσεων που θα εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του ν. 4314/2014 και σύμφωνα με τις 
αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής. 

Η δράση περιλαμβάνει: Κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων 
ΕΠΑΝΕΚ, Κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΕΦΕΠΑΕ για το κλείσιμο των έργων Κρατικών 
ενισχύσεων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013. 

 

Δείκτες εκροής 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων 

 

Συχνότητα 

 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α Γ Σ 

  

 Τ3606 

 

  

 Υποστηρικτικές 
δομές που 
ενισχύονται 

 

 Πλήθος          1  ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΕΚ   ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

Το έργο είναι οριζόντιο και ο προϋπολογισμός του επιμερίζεται και στους τέσσερεις (4) 
Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια. 

Ως προς την ανωτέρω περιγραφείσα δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια 
δαπάνη) ανέρχεται σε 60.000.000 €.  
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Άξονα 4 – 4Σ 

ΤΒ1 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο Αιγαίο Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 56.571.943,78  14.038.326,98  9.360.502,97  28.635.117,48  2.036.133,98  2.501.862,37 

    Δημόσια Δαπάνη 
(β) 56.571.943,78  14.038.326,98  9.360.502,97  28.635.117,48  2.036.133,98  2.501.862,37  

   Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ)    43.896.154,66  11.230.661,10  7.488.402,37  22.908.093,01  1.018.066,99  1.250.931,19 

      Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 12.675.789,12  2.807.665,88  1.872.100,59  5.727.024,48  1.018.066,99  1.250.931,19 

 εκ της οποίας 
για τα 
εμπροσθοβαρή 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας 
για 
τμηματοποιημ
ένα (phasing) 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας 
για μεγάλα 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας 
για 
χρηματοδοτικά 
μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας 
για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

 - - -  - 

   Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 

0 0 0 0 0 0 
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Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Άξονα 5 – 5Σ 

ΤΒ1 
Σύνολο Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 11.128.056,22  2.172.288,07  2.506.261,32  5.516.500,10  386.185,78  546.820,95  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 11.128.056,22  2.172.288,07  2.506.261,32  5.516.500,10  386.185,78  546.820,95  

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ)    8.622.542,54  1.737.830,46  2.005.008,78  4.413.199,94  193.092,89  273.410,48  

      Εθνική Συμμετοχή (δ) 2.505.513,68  434.457,61  501.252,54  1.103.300,16  193.092,89  273.410,48  

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
(phasing) έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
χρηματοδοτικά μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

 - - -  - 

  Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΟΧΙ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΟΧΙ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΟΧΙ 

Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων ΟΧΙ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 1η Συνεδρίαση 
Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ Εξάμηνο 2015 
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2.2 Δράση TB2: Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 
 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη (phasing) 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

Άλλο 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιδότηση (grant) 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Άλλο:  Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, Π.Δ. 4/2002 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ώστε αυτή να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντά της. Ενδεικτικά: 

• Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχο των έργων 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»    2014-2020 

 

 
692 

 

• Βελτίωση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων 
και λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και των 
πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, επεξεργασία και 
διαχείριση δεδομένων 

• Ενέργειες που αφορούν το κλείσιμο και την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων της 
προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 

• Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΔ και των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του 
Προγράμματος φορέων, ΕΦΔ, δικαιούχων, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, με 
διοργάνωση ή συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, διεθνείς και λοιπές  
συναντήσεις, ημερίδες, δίκτυα, forum κλπ.  

• Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, των Τομεακών 
Ομάδων Σχεδιασμού και των Τομεακών Συμβουλίων, των Πλατφορμών Καινοτομίας 
και ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και διαχειριστικής επάρκειας των 
οικονομικών και των κοινωνικών εταίρων, των δικαιούχων και των φορέων 
προγραμματισμού και υλοποίησης 

 

Δείκτες εκροής 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής Άξονας 4 -4Σ 

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων 

 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α Γ Σ 

T4240 

Δικαιούχοι που 
ενισχύονται από 
ενέργειες 
υποστήριξης της 
διοικητικής τους 
οργάνωσης και 
ενίσχυσης της 
διαχειριστικής τους 
επάρκειας 

 Αριθμός         10 ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 T4239 
 Υπηρεσίες 
συμβούλων τεχνικής 
υποστήριξης 

 Αριθμός          5 ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής Άξονας 5 - 5Σ 

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων 

 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α Γ Σ 

T4240 

Δικαιούχοι που 
ενισχύονται από 
ενέργειες 
υποστήριξης της 
διοικητικής τους 
οργάνωσης και 
ενίσχυσης της 
διαχειριστικής τους 
επάρκειας 

 Αριθμός          10 ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 T4239 
 Υπηρεσίες 
συμβούλων τεχνικής 
υποστήριξης 

 Αριθμός          2 ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας είναι οριζόντια και ο προϋπολογισμός τους επιμερίζεται και 
στους επτά (4) Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια, ανάλογα 
με τη χρηματοδοτική βαρύτητα του κάθε Άξονα. 

Ως προς την ανωτέρω περιγραφείσα δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια 
δαπάνη) ανέρχεται σε 2.000.000€.  

Πίνακας  3 : Προϋπολογισμός Άξονα 4 – 4Σ 

ΤΒ2 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 2.687.956,91  668.097,95  443.533,81  1.360.781,06  96.771,10  118.772,99  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.687.956,91  668.097,95  443.533,81  1.360.781,06  96.771,10  118.772,99  

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ)    2.085.702,23  534.478,34  354.827,05  1.088.624,80  48.385,55  59.386,49  

      Εθνική Συμμετοχή (δ) 602.254,68  133.619,61  88.706,76  272.156,26  48.385,55  59.386,49  

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
(phasing) έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
χρηματοδοτικά μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ,  - - -  - 
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ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

   Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 

 

Πίνακας  3: Προϋπολογισμός Άξονα 5 -5Σ 

ΤΒ2 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 612.043,09  119.475,84  137.844,37  303.407,51  21.240,22  30.075,15  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 612.043,09  119.475,84  137.844,37  303.407,51  21.240,22  30.075,15  

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ)    474.239,84  95.580,68  110.275,48  242.726,00  10.620,11  15.037,58  

      Εθνική Συμμετοχή (δ) 137.803,25  23.895,17  27.568,89  60.681,51  10.620,11  15.037,58  

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
(phasing) έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
χρηματοδοτικά μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

 - - -  - 

   Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ 

 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΟΧΙ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΟΧΙ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΟΧΙ 

Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων ΟΧΙ 
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Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 1η Συνεδρίαση 
Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ Εξάμηνο 2015 

 

 

2.3 Δράση TB3: Δημοσιότητα ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη (phasing) 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

Άλλο 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιδότηση (grant) 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Άλλο:  Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, Π.Δ. 4/2002 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας και των επιμέρους παρεμβάσεων 
του  ΕΠΑΝΕΚ 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. 

Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων –ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και 
υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ, τη 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 ή/και των επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ στην Ελληνική οικονομία και 
κοινωνία. Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 

 

Δείκτες εκροής 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής Άξονας 4 – 4Σ  

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων 

 

Συχνότητα 

 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α Γ Σ 

  Τ3604 

 Αριθμός 
Επικοινωνιακών 
Σχεδίων 
Δράσης 

 Πλήθος          1  ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΕΚ   ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Πίνακας  2:  Δείκτες εκροής Άξονας 5 -5Σ 

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων 

 

Συχνότητα 

 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α Γ Σ 

  Τ3604 

 Αριθμός 
Επικοινωνιακών 
Σχεδίων 
Δράσης 

 Πλήθος          1  ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΕΚ   ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Το έργο είναι οριζόντιο και ο προϋπολογισμός του επιμερίζεται και στους τέσσερεις (4) 
Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια. 
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Ως προς την ανωτέρω περιγραφείσα δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια 
δαπάνη) ανέρχεται σε 3.000.000€.  

 

Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός Άξονα 4 – 4Σ 

ΤΒ3 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 
1.873.424,51  465.644,02  309.129,63  948.423,17  67.446,52  

82.781,17 

 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.873.424,51  465.644,02  309.129,63  948.423,17  67.446,52  82.781,17  

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ)    1.453.671,27  372.515,20  247.303,70  758.738,52  33.723,26  41.390,59  

      Εθνική Συμμετοχή (δ) 419.753,24  93.128,82  61.825,93  189.684,65  33.723,26  41.390,59  

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα (phasing) 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
χρηματοδοτικά μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

 - - -  - 

   Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Άξονα 5 -5Σ 

ΤΒ3 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 426.575,49  83.271,04  96.073,35  211.465,84  14.803,79  20.961,47  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 426.575,49  83.271,04  96.073,35  211.465,84  14.803,79  20.961,47  

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ)    330.530,80  66.616,83  76.858,67  169.172,66  7.401,89  10.480,73  

      Εθνική Συμμετοχή (δ) 96.044,69  16.654,21  19.214,68  42.293,17  7.401,89  10.480,73  

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα (phasing) 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

 - - -  - 
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      εκ της οποίας για 
χρηματοδοτικά μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

 - - -  - 

   Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΟΧΙ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΟΧΙ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΟΧΙ 

Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων ΟΧΙ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 1η Συνεδρίαση 
Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ Εξάμηνο 2015 

 

 

2.4 Δράση ΤΒ4 : Αξιολόγηση ΕΠΑΝΕΚ και επιμέρους Δράσεων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη (phasing) 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

Άλλο 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιδότηση (grant) 
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 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Άλλο:  Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, Π.Δ. 4/2002 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ και των αξιολογήσεων που προβλέπονται από 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013, Επιμέρους Αξιολογήσεις δράσεων και παρεμβάσεων κατά 
τη διάρκεια του ΕΠ και εκ των υστέρων αξιολογήσεις. 

Δείκτες εκροής 

 

Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής  Άξονας  4-4Σ 

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων 

 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α Γ Σ 

 T4238 

Μελέτες, 
εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, 
αξιολογήσεις 

 Αριθμός          60  Διαχειριστική 
Αρχή ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής  Άξονας 5-5Σ 

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων 

 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α Γ Σ 

 T4238 

Μελέτες, 
εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, 
αξιολογήσεις 

 Αριθμός          15 Διαχειριστική 
Αρχή ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Τα έργα του ΤΒ είναι οριζόντια και ο προϋπολογισμός τους επιμερίζεται και στους επτά (4) 
Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια. 

Ως προς την ανωτέρω περιγραφείσα δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια 
δαπάνη) ανέρχεται σε 800.000 €.  

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Άξονα 4 – 4Σ 

ΤΒ4 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 814.532,40  202.453,92  134.404,19  412.357,90  29.324,57  35.991,81  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 814.532,40  202.453,92  134.404,19  412.357,90  29.324,57  35.991,81  

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ)    632.030,98  161.963,14  107.523,35  329.886,30  14.662,29  17.995,91  

      Εθνική Συμμετοχή (δ) 182.501,41  40.490,79  26.880,84  82.471,59  14.662,29  17.995,91  

 εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα (phasing) 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
χρηματοδοτικά μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

 - - -  - 

   Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 
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Πίνακας  3 : Προϋπολογισμός Άξονα 5 -5Σ 

ΤΒ4 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 185.467,60  36.204,80  41.771,02  91.941,67  6.436,43  9.113,68  

    Δημόσια Δαπάνη (β) 185.467,60  36.204,80  41.771,02  91.941,67  6.436,43  9.113,68  

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ)    143.709,04  28.963,84  33.416,81  73.553,33  3.218,21  4.556,84  

      Εθνική Συμμετοχή (δ) 41.758,56  7.240,96  8.354,21  18.388,34  3.218,21  4.556,84  

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα (phasing) 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
χρηματοδοτικά μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

 - - -  - 

   Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΟΧΙ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΟΧΙ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΟΧΙ 

Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων ΟΧΙ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 1η Συνεδρίαση 
Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ Εξάμηνο 2015 
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2.5 Δράση TB5:  Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη (phasing) 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

Άλλο 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιδότηση (grant) 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Άλλο:  Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, Π.Δ. 4/2002 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

• Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση 
Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης και οδηγών εφαρμογής δράσεων, σε ενέργειες 
προπαρασκευής, ωρίμανσης, εξειδίκευσης, οργάνωσης, βελτιστοποίησης της 
εφαρμογής, αξιολόγησης, αποτίμησης των παρεμβάσεων, έρευνες και στατιστικά 
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στοιχεία και ιδίως νέα θέματα που προκύπτουν στην προγραμματική περίοδο 2014-
2020. 

• Εκ των προτέρων αξιολογήσεις Μέσων Χρηματοικονομικής Τεχνικής 

• Ενέργειες που αφορούν την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου 

 

 

Δείκτες εκροής 

 

Πίνακας  2: Δείκτες εκροής Άξονας 4 – 4Σ 

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων 

 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α Γ Σ 

 T4238 

Μελέτες, 
εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, 
αξιολογήσεις 

 Αριθμός          60 Διαχειριστική 
Αρχή ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Πίνακας  2: Δείκτες εκροής Άξονας 5 – 5Σ 

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων 

 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α Γ Σ 

 T4238 

Μελέτες, 
εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, 
αξιολογήσεις 

 Αριθμός          15 Διαχειριστική 
Αρχή ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Τα έργα του ΤΒ είναι οριζόντια και ο προϋπολογισμός τους επιμερίζεται και στους επτά (4) 
Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια. 

Ως προς την ανωτέρω περιγραφείσα δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια 
δαπάνη) ανέρχεται σε 1.800.000€.  
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Πίνακας  3 : Προϋπολογισμός Άξονα 4 – 4Σ 

ΤΒ5 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 1.466.158,31 364.417,06 241.927,53 742.244,22 52.784,23 64.785,27 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.466.158,31 364.417,06 241.927,53 742.244,22 52.784,23 64.785,27 

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ)    1.137.655,77 291.533,64 193.542,02 593.795,36 26.392,12 32.392,64 

      Εθνική Συμμετοχή (δ) 328.502,54 72.883,42 48.385,51 148.448,86 26.392,12 32.392,64 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα (phasing) 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
χρηματοδοτικά μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

 - - -  - 

   Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 

 

Πίνακας  3 : Προϋπολογισμός Άξονα 5 -5Σ 

ΤΒ5 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 333.841,69 65.168,64 75.187,84 165.495,00 11.585,57 16.404,63 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 333.841,69 65.168,64 75.187,84 165.495,00 11.585,57 16.404,63 

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ)    258.676,27 52.134,91 60.150,26 132.396,00 5.792,79 8.202,32 

      Εθνική Συμμετοχή (δ) 75.165,42 13.033,73 15.037,58 33.099,00 5.792,79 8.202,32 

 εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα (phasing) 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
χρηματοδοτικά μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

 - - -  - 

   Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΟΧΙ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΟΧΙ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΟΧΙ 

Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων ΟΧΙ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 1η Συνεδρίαση 
Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ Εξάμηνο 2015 

 

 

2.6 Δράση TB6:  Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες επιτελικών δομών και 
φορέων προγραμματισμού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη (phasing) 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

Άλλο 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιδότηση (grant) 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Άλλο:  Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, Π.Δ. 4/2002 
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Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες επιτελικών δομών και φορέων προγραμματισμού:  

• Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση 
Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης και οδηγών εφαρμογής, σε ενέργειες 
προπαρασκευής, ωρίμανσης, εξειδίκευσης, οργάνωσης, βελτιστοποίησης της 
εφαρμογής, αξιολόγησης, αποτίμησης των παρεμβάσεων, έρευνες και στατιστικά 
στοιχεία και ιδίως νέα θέματα που προκύπτουν στην προγραμματική περίοδο 2014-
2020. 

• Ενέργειες που αφορούν την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου 

 

 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής Άξονας 4 – 4Σ 

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων 

 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α Γ Σ 

 T4238 

Μελέτες, 
εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, 
αξιολογήσεις 

 Αριθμός          60 Διαχειριστική 
Αρχή ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Πίνακας  2 : Δείκτες εκροής Άξονας 5 – 5Σ 

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων 

 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α Γ Σ 

 T4238 

Μελέτες, 
εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, 
αξιολογήσεις 

 Αριθμός          15 Διαχειριστική 
Αρχή ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Τα έργα του ΤΒ είναι οριζόντια και ο προϋπολογισμός τους επιμερίζεται και στους επτά (4) 
Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια. 

Ως προς την ανωτέρω περιγραφείσα δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια 
δαπάνη) ανέρχεται σε 2.500.000€.  

 

Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός Άξονα 4 – 4Σ 

ΤΒ6 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 2.073.424,51 515.354,49 342.131,18 1.049.673,38 74.646,87 91.618,59 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.073.424,51 515.354,49 342.131,18 1.049.673,38 74.646,87 91.618,59 

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ)    1.608.859,93 412.283,58 273.704,95 839.738,67 37.323,43 45.809,30 

      Εθνική Συμμετοχή (δ) 464.564,58 103.070,91 68.426,24 209.934,71 37.323,43 45.809,30 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα (phasing) 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
χρηματοδοτικά μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

 - - -  - 

   Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 
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Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός Άξονα 5 – 5Σ 

ΤΒ6 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 426.575,49 83.271,04 96.073,35 211.465,84 14.803,79 20.961,47 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 426.575,49 83.271,04 96.073,35 211.465,84 14.803,79 20.961,47 

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ)    330.530,80 66.616,83 76.858,67 169.172,66 7.401,89 10.480,73 

      Εθνική Συμμετοχή (δ) 96.044,69 16.654,21 19.214,68 42.293,17 7.401,89 10.480,73 

  εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα (phasing) 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
χρηματοδοτικά μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

 - - -  - 

   Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 
Επιτελικές Δομές, Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΟΧΙ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΟΧΙ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΟΧΙ 

Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων ΟΧΙ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 1η Συνεδρίαση 
Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ Εξάμηνο 2015 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»    2014-2020 

 

 
709 

 

2.7 Δράση TB7:  Υποστήριξη Επιτελικών δομών και φορέων 
Προγραμματισμού  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη (phasing) 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

Άλλο 

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

- 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιδότηση (grant) 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Άλλο:  Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, Π.Δ. 4/2002 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Επιτελικών δομών και 
φορέων προγραμματισμού: 

• Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχο των έργων 
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• Βελτίωση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων 
και λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και των 
πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, επεξεργασία και 
διαχείριση δεδομένων 

• Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΥΔ, των φορέων 
προγραμματισμού και των φορέων εφαρμογής · Παρεμβάσεις για την εστιασμένη 
υποστήριξη δικαιούχων, για την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που 
αναλαμβάνουν. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν επίσης να υλοποιούνται μεμονωμένες 
παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση της διαχειριστικής 
επάρκειας των δικαιούχων. 

 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής Άξονας 4- 4Σ 

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων 

 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α Γ Σ 

T4240 

Δικαιούχοι που 
ενισχύονται από 
ενέργειες 
υποστήριξης της 
διοικητικής τους 
οργάνωσης και 
ενίσχυσης της 
διαχειριστικής τους 
επάρκειας 

 Αριθμός          10 Διαχειριστική 
Αρχή ΟΧΙ ΟΧΙ 

 T4239 
 Υπηρεσίες 
συμβούλων τεχνικής 
υποστήριξης 

 Αριθμός         5 Διαχειριστική 
Αρχή ΟΧΙ ΟΧΙ 

Πίνακας  2 : Δείκτες εκροής Άξονας 5- 5Σ 

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων 

 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α Γ Σ 

T4240 

Δικαιούχοι που 
ενισχύονται από 
ενέργειες 
υποστήριξης της 
διοικητικής τους 
οργάνωσης και 
ενίσχυσης της 
διαχειριστικής τους 
επάρκειας 

 Αριθμός          10 Διαχειριστική 
Αρχή ΟΧΙ ΟΧΙ 
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 T4239 
 Υπηρεσίες 
συμβούλων τεχνικής 
υποστήριξης 

 Αριθμός          2 Διαχειριστική 
Αρχή ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

Τα έργα είναι κατά κανόνα οριζόντια και ο προϋπολογισμός τους επιμερίζεται και στους 
τέσσερεις (4) Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια. 

Ως προς την ανωτέρω περιγραφείσα δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια 
δαπάνη) ανέρχεται σε 6.000.000 €.  

 

 

Πίνακας  3: Προϋπολογισμός Άξονα 4 – 4Σ 

 

ΤΒ7 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 4.979.928,18 1.237.772,74 821.726,91 2.521.093,98 179.286,03 220.048,53 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 4.979.928,18 1.237.772,74 821.726,91 2.521.093,98 179.286,03 220.048,53 

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ)    3.864.142,05 990.218,15 657.381,53 2.016.875,09 89.643,01 110.024,26 

      Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.115.786,13 247.554,59 164.345,38 504.218,88 89.643,01 110.024,26 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα (phasing) 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
χρηματοδοτικά μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

 - - -  - 

   Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 
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Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός Άξονα 5 -5Σ 

ΤΒ7 Σύνολο 
Χώρας 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Νότιο 
Αιγαίο 

Στερεά 
Ελλάδα 

Συνολικό Κόστος (α) 1.020.071,82 199.126,41 229.740,62 505.679,18 35.400,36 50.125,25 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.020.071,82 199.126,41 229.740,62 505.679,18 35.400,36 50.125,25 

   Ενωσιακή Συνδρομή (γ)    790.399,73 159.301,13 183.792,47 404.543,33 17.700,18 25.062,63 

      Εθνική Συμμετοχή (δ) 229.672,09 39.825,28 45.948,15 101.135,85 17.700,18 25.062,63 

 εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα (phasing) 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για 
χρηματοδοτικά μέσα 

 - - -  - 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

 - - -  - 

   Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 0 0 0 0 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 
Επιτελικές Δομές, Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  ΟΧΙ 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  ΟΧΙ 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

ΟΧΙ 

Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων ΟΧΙ 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 1η Συνεδρίαση 
Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ Εξάμηνο 2015 
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3. Πίνακες 4 και 5 για τον Άξονα Προτεραιότητας 04/04Σ  και 05/05Σ 
 

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ):  Άξονας 4-4Σ 

Κωδ. 
ΑΠ ΔΔ 

Κω
δ. 
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 

04 
&  

04Σ 
79.476.902 

  

  

  

  

4.1 79.476.902 

ΤΒ1- 4.1 / 5.1 

14.038.326,98 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

121 

13.229.331 

9.360.502,97 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 8.782.626 

28.635.117,48 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 26.945.484 

2.036.133,98 Νότιο Αιγαίο 2.351.880 

2.501.862,37 Στερεά Ελλάδα 1.916.210 

ΣΥΝΟΛΟ 56.571.943,78     53.225.531 

TB2 - 4.1 / 5.1 

668.098 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

121 

13.229.331 

443.534 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 8.782.626 

1.360.781 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 26.945.484 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»    2014-2020 

 

 
714 

 

Κωδ. 
ΑΠ ΔΔ 

Κω
δ. 
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 

96.771 Νότιο Αιγαίο 2.351.880 

118.773 Στερεά Ελλάδα 1.916.210 

ΣΥΝΟΛΟ 2.687.956,91     53.225.531 

TB3 – 4.1 /5.1 

465.644 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

123 

1.050.216 

309.130 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 697.214 

948.423 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

2.139.079 

67.447 Νότιο Αιγαίο 152.120 

82.781 Στερεά Ελλάδα 186.706 

ΣΥΝΟΛΟ 1.873.424,51     4.225.335 

TB4– 4.1 /5.1 

202.454 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

122 

3.782.760 

134.404 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

4.874.835 

412.358 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

11.632.349 

29.325 Νότιο Αιγαίο 672.492 
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Κωδ. 
ΑΠ ΔΔ 

Κω
δ. 
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 

35.992 Στερεά Ελλάδα 1.063.600 
ΣΥΝΟΛΟ 14.038.326,98     22.026.036 

TB5– 4.1 /5.1 

364.417 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

122 

3.782.760 

241.928 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

4.874.835 

742.244 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

11.632.349 

52.784 Νότιο Αιγαίο 672.492 

64.785 Στερεά Ελλάδα 1.063.600 

ΣΥΝΟΛΟ 1.466.158     22.026.036 

TB6– 4.1 /5.1 

515.354 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

122 

3.782.760 

342.131 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

4.874.835 

1.049.673 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

11.632.349 

74.647 Νότιο Αιγαίο 672.492 

91.619 Στερεά Ελλάδα 1.063.600 
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Κωδ. 
ΑΠ ΔΔ 

Κω
δ. 
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 

ΣΥΝΟΛΟ 2.073.425     22.026.036 

TB7– 4.1 /5.1 

1.237.773 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

121 

13.229.331 

821.727 Περιφέρειες σε 
μετάβαση 8.782.626 

2.521.094 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 26.945.484 

179.286 Νότιο Αιγαίο 2.351.880 

220.049 Στερεά Ελλάδα 1.916.210 

ΣΥΝΟΛΟ 4.979.928     53.225.531 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.467.282   67.315.743     70.467.282 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ):  Άξονας  5 - 5Σ 

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 

05 
&  

05Σ 
16.045.277,00   5.1 16.045.277,00 

ΤΒ1- 4.1 / 5.1 

2.172.288,07 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

121 

2.368.152,50 

2.506.261,32 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 2.732.240,38 

5.516.500,10 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 6.013.897,69 

386.185,78 Νότιο Αιγαίο 421.006,00 

546.820,95 Στερεά 
Ελλάδα 596.126,00 

ΣΥΝΟΛΟ 11.128.056,22     12.131.422,57 

ΤΒ2- 4.1 / 5.1 

119.476 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

121 

2.368.152,50 

137.844 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 2.732.240,38 

303.408 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 6.013.897,69 

21.240 Νότιο Αιγαίο 421.006,00 

30.075 Στερεά 596.126,00 
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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 
Ελλάδα 

ΣΥΝΟΛΟ 612.043     12.131.422,57 

TB3 - 4.1 / 5.1 

83.271 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

123 

184.575,00 

96.073 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 212.951,28 

211.466 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

468.725,01 

14.804 Νότιο Αιγαίο 32.814,00 

20.961 Στερεά 
Ελλάδα 46.462,00 

ΣΥΝΟΛΟ 426.575     945.527,29 

TB4 - 4.1 / 5.1 

36.205 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

122 

579.442,50 

41.771 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 668.526,34 

91.942 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 1.471.486,30 

6.436 Νότιο Αιγαίο 103.012,00 

9.114 Στερεά 145.860,00 
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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 
Ελλάδα 

ΣΥΝΟΛΟ 185.468     2.968.327,14 

TB5 - 4.1 / 5.1 

65.168,64 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

122 

579.442,50 

75.187,84 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 668.526,34 

165.495,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 1.471.486,30 

11.585,57 Νότιο Αιγαίο 103.012,00 

16.404,63 Στερεά 
Ελλάδα 145.860,00 

ΣΥΝΟΛΟ 333.841,69     2.968.327,14 

TB6 - 4.1 / 5.1 

83.271,04 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

122 

579.442,50 

96.073,35 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 668.526,34 

211.465,84 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 1.471.486,30 

14.803,79 Νότιο Αιγαίο 103.012,00 

20.961,47 Στερεά 145.860,00 
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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 
Ελλάδα 

ΣΥΝΟΛΟ 426.575,49     2.968.327,14 

TB7 - 4.1 / 5.1 

199.126,41 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

121 

2.368.152,50 

229.740,62 Περιφέρειες 
σε μετάβαση 2.732.240,38 

505.679,18 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 6.013.897,69 

35.400,36 Νότιο Αιγαίο 421.006,00 

50.125,25 Στερεά 
Ελλάδα 596.126,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.020.071,82     12.131.422,57 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.045.277,00   

 

14.132.631,40 

 

    16.045.277,00 
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Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων:  Άξονας  4 - 4Σ 

Κωδικός 
Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 

δράσης Τρόπος υλοποίησης δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 
                
                

ΤΒ1- 4.1/5.1 Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 56.571.943,78 - - - 

(ΕΤΠΑ)               
                
                
                

ΤΒ2- 4.1/5.1 Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 2.687.956,91 - - - 
(ΕΤΠΑ)               

                
                
                

ΤΒ3- 4.1/5.1 Δημοσιότητα ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 1.873.424,51 - - - 
(ΕΤΠΑ)               

                
                
                

ΤΒ4- 4.1/5.1 Αξιολόγηση ΕΠΑΝΕΚ και επιμέρους Δράσεων Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 814.532,40 - - - 
(ΕΤΠΑ)               

                
                
                

ΤΒ5- 4.1/5.1 Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 1.466.158,31 - - - 
(ΕΤΠΑ)               
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Κωδικός 
Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 

δράσης Τρόπος υλοποίησης δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

ΤΒ6- 4.1/5.1 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες επιτελικών 
δομών και φορέων προγραμματισμού Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 2.073.424,51 - - - 

(ΕΤΠΑ)               
                
                
                

ΤΒ7- 4.1/5.1 Υποστήριξη Επιτελικών δομών και φορέων 
Προγραμματισμού Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 4.979.928,18 - - - 

(ΕΤΠΑ)               
                

ΣΥΝΟΛΟ   70.467.368,60 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων:  Άξονας  5 -5Σ 

Κωδικός 
Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 

δράσης Τρόπος υλοποίησης δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 
                
                

ΤΒ1- 4.1/5.1 Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 11.128.056,22 - - - 
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Κωδικός 
Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 

δράσης Τρόπος υλοποίησης δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 
(ΕKT)               

                
                
                

ΤΒ2- 4.1/5.1 Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 612.043,09 - - - 
(ΕKT)               

                
                
                

ΤΒ3- 4.1/5.1 Δημοσιότητα ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 426.575,49 - - - 
(ΕKT)               

                
                
                

ΤΒ4- 4.1/5.1 Αξιολόγηση ΕΠΑΝΕΚ και επιμέρους Δράσεων Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 185.467,60 - - - 
(ΕKT)               

                
                
                

ΤΒ5- 4.1/5.1 Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 333.841,69 - - - 
(ΕKT)               

                
                
                

ΤΒ6- 4.1/5.1 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες επιτελικών 
δομών και φορέων προγραμματισμού Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 426.575,49 - - - 

(ΕKT)               
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Κωδικός 
Δράσης Τίτλος δράσης Χαρακτηρισμός 

δράσης Τρόπος υλοποίησης δράσης ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 2 5 6 7 8 9 

ΤΒ7- 4.1/5.1 Υποστήριξη Επιτελικών δομών και φορέων 
Προγραμματισμού Άλλο Άλλο: Δημόσια Πρόσκληση 1.020.071,82 - - - 

(ΕKT)               
                

ΣΥΝΟΛΟ   14.132.631,40 0,00 0,00 0,00 
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Κεφάλαιο Β: Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης 

 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Πίνακας  6: Προϋπολογισμός δράσεων χωρικής ανάπτυξης 

ΕΠ/ 
ΕΔΕΤ 

Κωδ. 
Δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης* 

Κωδ. 
Επενδυτικής 

προτεραιότητας 

Κωδ. Πεδίου 
παρέμβασης ΔΔ 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

* ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
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Κεφάλαιο Γ: Προγραμματισμός 

Πίνακας 7: Προγραμματισμός ετήσιων στόχων  

Ε.Π. : 
Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

Ποσοστό 
Εξειδίκευ

σης 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Προσκλή 

σεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε Δαπάνες     

(ευρώ) 

% 
Απορρό 
φησης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 
& 01Σ 

2.506.844.044,00 3.473.755.351,77 138,57 3.267.416.283,47 130,34 3.030.275.760,12 120,88 2.962.153.496,62 118,16 660.565.965,21 26,35 

ΔΡΑΣΗ "01-2b-1.2-
01"   9.100.000,00 0,36 10.205.931,70 0,41 10.794.622,00 0,43 10.794.622,00 0,43 10.227.395,70 0,41 

ΔΡΑΣΗ "01-2b-1.2-
02"   83.704.921,98 3,34 83.704.921,98 3,34 83.704.921,98 3,34 83.704.921,98 3,34 46.707.531,04 1,86 

ΔΡΑΣΗ "01-2b-1.2-
03"   9.412.260,00 0,38 9.412.260,00 100,00 9.412.260,00 0,38 9.412.260,00 100,00 9.332.389,79 0,37 

ΔΡΑΣΗ "01-2b-1.2-
04"   3.104.700,00 0,12 3.104.700,00 100,00 3.104.700,00 0,12 3.104.700,00 100,00 3.104.699,03 0,12 

ΔΡΑΣΗ "01-2b-1.2-
05"   7.379.428,24 0,29 7.379.428,24 100,00 8.176.903,61 0,33 8.176.903,61 100,00 8.176.903,61 0,33 

ΔΡΑΣΗ "01-2b-1.2-
06"   950.000,00 0,04 950.000,00 100,00 1.200.200,00 0,05 1.200.200,00 100,00 1.219.000,37 101,57 

ΔΡΑΣΗ "01-2b-1.2-
07"   47.332.636,44 1,89 47.332.636,44 100,00 47.332.636,44 1,89 47.332.636,44 100,00 13.078.245,46 0,52 

ΔΡΑΣΗ "01-2b-1.2-
08"   0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-2b-1.2-
09"   32.500.000,00 1,30 32.500.000,00 100,00 32.500.000,00 1,30 32.500.000,00 100,00 400.000,00 0,02 

ΔΡΑΣΗ "01-2b-1.2-
10"   23.950.000,00 0,96 23.950.000,00 100,00 23.950.000,00 0,96 23.950.000,00 100,00 0,00 0,00 
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Ε.Π. : 
Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

Ποσοστό 
Εξειδίκευ

σης 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Προσκλή 

σεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε Δαπάνες     

(ευρώ) 

% 
Απορρό 
φησης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΔΡΑΣΗ "01-2b-1.2-
11"   100.000.000,00 3,99 100.000.000,00 100,00 130.000.000,00 5,19 130.000.000,00 100,00 10.000.000,00 7,69 

ΔΡΑΣΗ "01-2b-1.2-
12"   16.200.000,00 0,65 16.200.000,00 100,00 16.200.000,00 0,65 16.200.000,00 100,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3a-1.3-
01"   22.500.000,00 0,90 22.500.000,00 0,90 22.500.000,00 0,90 5.625.000,00 0,22 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3a-1.3-
02"   5.313.500,00 0,21 5.313.500,00 0,21 5.313.500,00 0,21 5.313.500,00 0,21 1.337.178,64 0,05 

ΔΡΑΣΗ "01-3a-1.3-
03"   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3a-1.3-
04"   3.700.000,00 0,15 3.700.000,00 0,15 3.700.000,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3a-1.3-
05"   2.800.000,00 0,11 2.800.000,00 0,11 2.800.000,00 0,11 1.400.000,00 0,06 50.000,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3a-1.3-
06"   2.180.000,00 0,09 2.180.000,00 0,09 2.180.000,00 0,09 654.000,00 0,03 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-1b3a3c-
1.1-1.3-1.4-01"   80.000.000,00 3,19 80.000.000,00 3,19 80.000.000,00 3,19 80.000.000,00 3,19 34.712.500,00 1,38 

ΔΡΑΣΗ "01-1b3a3c-
1.1-1.3-1.4-01"   50.000.000,00 1,99 50.000.000,00 1,99 50.000.000,00 1,99 50.000.000,00 1,99 31.432.500,00 1,25 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
01"   300.000.000,00 11,97 310.000.000,00 12,37 293.118.141,24 11,69 293.118.141,24 11,69 78.204.430,84 3,12 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
02"   110.000.000,00 4,39 110.000.000,00 4,39 95.661.180,73 3,82 95.661.180,73 3,82 32.091.249,50 1,28 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
03"   40.000.000,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
04"   16.000.000,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ε.Π. : 
Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

Ποσοστό 
Εξειδίκευ

σης 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Προσκλή 

σεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε Δαπάνες     

(ευρώ) 

% 
Απορρό 
φησης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
05"   35.000.000,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
06"   25.000.000,00 1,00 25.000.000,00 1,00 12.500.000,00 0,50 6.250.000,00 0,25 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
07"   20.000.000,00 0,80 20.000.000,00 0,80 10.000.000,00 0,40 2.500.000,00 0,10 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
08"   240.000.000,00 9,57 240.000.000,00 9,57 240.000.000,00 9,57 240.000.000,00 9,57 30.000.000,00 1,20 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
09"   25.000.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
10"   60.000.000,00 2,39 60.000.000,00 2,39 60.000.000,00 2,39 60.000.000,00 2,39 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
12"   400.000.000,00 15,96 400.000.000,00 15,96 400.000.000,00 15,96 400.000.000,00 15,96 200.000.000,0

0 7,98 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
13"   437.270,00 0,02 437.270,00 0,02 437.270,00 0,02 437.270,00 0,02 439.500,02 0,02 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
14"   231.000,00 0,01 286.000,00 0,01 286.000,00 0,01 286.000,00 0,01 200.000,00 0,01 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
15"   150.000.000,00 5,98 150.000.000,00 5,98 150.000.000,00 5,98 150.000.000,00 5,98 5.000.000,00 0,20 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
16"   50.000.000,00 1,99 50.000.000,00 1,99 50.000.000,00 1,99 50.000.000,00 1,99 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
17"   20.000.000,00 0,80 20.000.000,00 0,80 5.000.000,00 0,20 5.000.000,00 0,20 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3c-1.4-
18"   400.000.000,00 15,96 400.000.000,00 15,96 200.000.000,00 7,98 200.000.000,00 7,98 5.000.000,00 0,20 

ΔΡΑΣΗ "01-3d-1.5-
01"   50.000.000,00 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ε.Π. : 
Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

Ποσοστό 
Εξειδίκευ

σης 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Προσκλή 

σεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε Δαπάνες     

(ευρώ) 

% 
Απορρό 
φησης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΔΡΑΣΗ "01-3d-1.5-
02"   32.000.000,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3d-1.5-
03"   34.490.000,00 1,38 34.490.000,00 1,38 34.490.000,00 1,38 34.490.000,00 1,38 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3d-1.5-
04"   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-3d-1.5-
05"   50.000.000,00 1,99 50.000.000,00 1,99 50.000.000,00 1,99 50.000.000,00 1,99 10.500.000,00 0,42 

ΔΡΑΣΗ "01-4a-1.6-
01"   35.000.000,00 1,40 35.000.000,00 1,40 35.000.000,00 1,40 17.500.000,00 0,70 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-4a-1.6-
02"   25.000.000,00 1,00 25.000.000,00 1,00 25.000.000,00 1,00 12.500.000,00 0,50 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-4a-1.6-
03"   25.741.772,09 1,03 25.741.772,09 1,03 25.741.772,09 1,03 25.741.772,09 1,03 12.870.443,02 0,51 

ΔΡΑΣΗ "01-4a-1.6-
04"   6.694.265,04 0,27 6.694.265,04 0,27 6.694.265,04 0,27 6.694.265,04 0,27 4.400.000,00 0,18 

ΔΡΑΣΗ "01-4a-1.6-
05"   25.000.000,00 1,00 25.000.000,00 1,00 25.000.000,00 1,00 25.000.000,00 1,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-6f-1.7-01"   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-1b3a3c-
1.1-1.3-1.4-01"   70.000.000,00 2,79 70.000.000,00 2,79 70.000.000,00 2,79 70.000.000,00 2,79 33.855.000,00 1,35 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
01"   542.535.722,00 21,64 542.535.722,00 21,64 542.535.722,00 21,64 542.535.722,00 21,64 57.000.000,00 2,27 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
02"   50.000.000,00 1,99 30.500.000,00 1,22 30.500.000,00 1,22 29.678.736,50 1,18 4.800.000,00 0,19 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
03"   25.000.000,00 1,00 25.000.000,00 1,00 25.000.000,00 1,00 24.950.000,00 1,00 4.830.000,00 0,19 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 

 

 
730 

 

Ε.Π. : 
Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

Ποσοστό 
Εξειδίκευ

σης 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Προσκλή 

σεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε Δαπάνες     

(ευρώ) 

% 
Απορρό 
φησης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
04"   8.532.875,98 0,34 8.532.875,98 0,34 8.477.260,00 0,34 8.477.260,00 0,34 2.549.998,19 0,10 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
05"   5.250.000,00 0,21 5.250.000,00 0,21 5.250.000,00 0,21 5.250.000,00 0,21 1.000.000,00 0,04 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
06"   13.000.000,00 0,52 13.000.000,00 0,52 13.000.000,00 0,52 13.000.000,00 0,52 850.000,00 0,03 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
07"   6.000.000,00 0,24 6.000.000,00 0,24 6.000.000,00 0,24 6.000.000,00 0,24 700.000,00 0,03 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
08"   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
09"   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
10"   24.000.000,00 0,96 24.000.000,00 0,96 24.000.000,00 0,96 24.000.000,00 0,96 4.000.000,00 0,16 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
11"   2.000.000,00 0,08 2.000.000,00 0,08 2.000.000,00 0,08 2.000.000,00 0,08 500.000,00 0,02 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
12"   4.425.000,00 0,18 4.425.000,00 0,18 4.424.404,99 0,18 4.424.404,99 0,18 1.497.000,00 0,06 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
13"   2.290.000,00 0,09 2.290.000,00 0,09 2.290.000,00 0,09 2.290.000,00 0,09 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
14"   30.000.000,00 1,20 30.000.000,00 1,20 30.000.000,00 1,20 30.000.000,00 1,20 500.000,00 0,02 

ΔΡΑΣΗ "01-1b-1.1-
15"   15.000.000,00 0,60 15.000.000,00 0,60 15.000.000,00 0,60 15.000.000,00 0,60 0,00 0,00 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 
& 02Σ 

849.880.081,00 1.137.120.000,00 133,80 871.527.002,24 102,55 703.105.001,52 82,73 703.105.001,52 82,73 171.329.333,86 20,16 

ΔΡΑΣΗ "02-8iii-2.1-   180.000.000,00 21,18 155.000.000,00 18,24 148.171.560,14 17,43 148.171.560,14 17,43 79.049.094,37 9,30 
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Ε.Π. : 
Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

Ποσοστό 
Εξειδίκευ

σης 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Προσκλή 

σεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε Δαπάνες     

(ευρώ) 

% 
Απορρό 
φησης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
01" 

ΔΡΑΣΗ "02-8iii-2.1-
02"   120.000.000,00 14,12 116.173.307,24 13,67 66.630.421,86 7,84 66.630.421,86 7,84 21.495.635,63 2,53 

ΔΡΑΣΗ "02-8iii-2.1-
03"   200.000.000,00 23,53 200.000.000,00 23,53 200.000.000,00 23,53 200.000.000,00 23,53 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "02-8v-2.2-
01"   130.000.000,00 15,30 30.000.000,00 3,53 130.000.000,00 15,30 130.000.000,00 15,30 20.150.000,00 2,37 

ΔΡΑΣΗ "02-8v-2.2-
02"   10.000.000,00 1,18 10.000.000,00 1,18 10.000.000,00 1,18 10.000.000,00 1,18 1.912.511,16 0,23 

ΔΡΑΣΗ "02-8v-2.2-
03"   140.000.000,00 16,47 70.000.000,00 8,24 64.172.000,00 7,55 64.172.000,00 7,55 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "02-8v-2.2-
04"   1.600.000,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "02-8v-2.2-
05"   100.000.000,00 11,77 30.000.000,00 3,53 28.991.824,52 3,41 28.991.824,52 3,41 10.000.000,00 1,18 

ΔΡΑΣΗ "02-8v-2.2-
06"   6.500.000,00 0,76 6.500.000,00 0,76 6.499.200,00 0,76 6.499.200,00 0,76 1.000.000,00 0,12 

ΔΡΑΣΗ "02-8v-2.2-
07"   9.630.000,00 1,13 9.630.000,00 1,13 9.594.800,00 1,13 9.594.800,00 1,13 2.500.000,00 0,29 

ΔΡΑΣΗ "02-8v-2.2-
08"   6.240.000,00 0,73 6.240.000,00 0,73 6.240.000,00 0,73 6.240.000,00 0,73 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "02-8v-2.2-
09"   24.000.000,00 2,82 24.000.000,00 2,82 23.821.500,00 2,80 23.821.500,00 2,80 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "02-10iv-2.3-
01"   97.500.000,00 11,47 97.333.695,00 11,45 97.333.695,00 11,45 97.333.695,00 11,45 20.000.000,00 2,35 

ΔΡΑΣΗ "02-10iv-2.3-
02"   27.000.000,00 3,18 27.000.000,00 3,18 27.000.000,00 3,18 27.000.000,00 3,18 10.400.000,00 1,22 
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Ε.Π. : 
Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

Ποσοστό 
Εξειδίκευ

σης 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Προσκλή 

σεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε Δαπάνες     

(ευρώ) 

% 
Απορρό 
φησης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΔΡΑΣΗ "02-10iv-2.3-
03"   29.650.000,00 3,49 29.650.000,00 3,49 29.650.000,00 3,49 29.650.000,00 3,49 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "02-11i-2.4-
01"   25.000.000,00 2,94 30.000.000,00 3,53 25.000.000,00 2,94 25.000.000,00 2,94 4.000.000,00 0,47 

ΔΡΑΣΗ "02-11i-2.4-
02"   25.000.000,00 2,94 25.000.000,00 2,94 25.000.000,00 2,94 25.000.000,00 2,94 822.092,70 0,10 

ΔΡΑΣΗ "02-11i-2.4-
03"   5.000.000,00 0,59 5.000.000,00 0,59 5.000.000,00 0,59 5.000.000,00 0,59 0,00 0,00 

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 
& 03Σ 

1.463.880.568,00 2.148.429.769,63 146,76 1.660.989.133,36 113,46 2.132.980.533,97 145,71 1.902.232.763,77 129,94 700.281.831,14 47,84 

ΔΡΑΣΗ "03-1a-3.1-
01"   73.000.000,00 4,99 73.000.000,00 4,99 75.829.765,65 5,18 75.829.765,65 5,18 16.500.000,00 1,13 

ΔΡΑΣΗ "03-1a-3.1-
02"   31.860.000,00 2,18 31.860.000,00 2,18 30.324.368,27 2,07 30.324.368,27 2,07 14.590.190,25 1,00 

ΔΡΑΣΗ "03-1a-3.1-
03"   10.000.000,00 0,68 10.000.000,00 0,68 10.000.000,00 0,68 1.000.000,00 0,07 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-1a-3.1-
04"   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-1a-3.1-
05"   20.000.000,00 1,37 20.000.000,00 1,37 20.000.000,00 1,37 20.000.000,00 1,37 5.000.000,00 0,34 

ΔΡΑΣΗ "03-1a-3.1-
06"   45.000.000,00 3,07 45.000.000,00 3,07 45.000.000,00 3,07 45.000.000,00 3,07 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-2a-3.2-
01"   63.661.426,74 4,35 63.661.426,74 4,35 63.661.426,74 4,35 63.661.426,74 4,35 59.908.916,79 4,09 

ΔΡΑΣΗ "03-2a-3.2-
02"   18.600.000,00 1,27 18.600.000,00 1,27 19.703.573,55 1,35 19.703.573,55 1,35 9.058.500,00 0,62 

ΔΡΑΣΗ "03-2a-3.2-   15.500.000,00 1,06 14.908.224,00 1,02 17.504.583,78 1,20 17.504.583,78 1,20 14.904.674,23 1,02 
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Ε.Π. : 
Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

Ποσοστό 
Εξειδίκευ

σης 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Προσκλή 

σεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε Δαπάνες     

(ευρώ) 

% 
Απορρό 
φησης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
03" 

ΔΡΑΣΗ "03-2a-3.2-
04"   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-2a-3.2-
05"   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-2a-3.2-
06"   50.000.000,00 3,42 50.000.000,00 3,42 50.000.000,00 3,42 50.000.000,00 3,42 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-2a-3.2-
07"   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-2a-3.2-
08"   265.000.000,00 18,10 265.000.000,00 18,10 265.000.000,00 18,10 106.000.000,00 7,24 30.000.000,00 2,05 

ΔΡΑΣΗ "03-2a-3.2-
09"   8.894.198,80 0,61 8.894.198,80 0,61 8.894.198,80 0,61 8.894.198,80 0,61 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-2a-3.2-
10"   15.000.000,00 1,02 15.000.000,00 1,02 15.000.000,00 1,02 9.000.000,00 0,61 4.500.000,00 0,31 

ΔΡΑΣΗ "03-2a-3.2-
11"   9.500.000,00 0,65 9.500.000,00 0,65 9.500.000,00 0,65 9.500.000,00 0,65 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-4b-3.3-
01"   70.000.000,00 4,78 70.000.000,00 4,78 70.000.000,00 4,78 70.000.000,00 4,78 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-4c-3.4-
01"   602.358.774,30 41,15 248.055.556,25 16,95 602.358.774,30 41,15 602.358.774,30 41,15 106.000.000,0

0 7,24 

ΔΡΑΣΗ "03-4c-3.4-
02"   12.786.368,75 0,87 12.786.368,75 0,87 3.196.592,19 0,22 3.196.592,19 0,22 2.000.000,00 0,14 

ΔΡΑΣΗ "03-4c-3.4-
03"   102.967.088,34 7,03 102.967.088,34 7,03 102.967.088,34 7,03 102.967.088,34 7,03 51.483.544,17 3,52 

ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
01"   25.469.462,28 1,74 29.933.524,05 2,04 24.689.952,31 1,69 13.736.217,63 0,94 12.409.287,64 0,85 
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Ε.Π. : 
Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

Ποσοστό 
Εξειδίκευ

σης 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Προσκλή 

σεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε Δαπάνες     

(ευρώ) 

% 
Απορρό 
φησης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
02"   2.000.000,00 0,14 2.000.000,00 0,14 290.160,00 0,02 290.160,00 0,02 150.000,00 0,01 

ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
03"   15.000.000,00 1,02 15.000.000,00 1,02 15.000.000,00 1,02 11.425.646,00 0,78 4.013.847,22 0,27 

ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
04"   1.028.838,00 0,07 1.028.838,00 0,07 1.190.038,00 0,08 1.029.768,00 0,07 1.157.063,92 0,08 

ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
05"   1.720.000,00 0,12 1.720.000,00 0,12 2.044.708,87 0,14 2.044.708,87 0,14 1.609.587,04 0,11 

ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
06"   13.000.000,00 0,89 13.000.000,00 0,89 13.000.000,00 0,89 13.000.000,00 0,89 400.000,00 0,03 

ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
07"   90.000.000,00 6,15 90.000.000,00 6,15 90.000.000,00 6,15 90.000.000,00 6,15 8.200.000,00 0,56 

ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
08"   20.000.000,00 1,37 20.000.000,00 1,37 20.000.000,00 1,37 20.000.000,00 1,37 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
15"   6.000.000,00 0,41 6.000.000,00 0,41 6.000.000,00 0,41 6.000.000,00 0,41 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
10"   8.000.000,00 0,55 8.000.000,00 0,55 8.000.000,00 0,55 8.000.000,00 0,55 500.000,00 0,03 

ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
11"   2.500.000,00 0,17 2.500.000,00 0,17 2.500.000,00 0,17 2.500.000,00 0,17 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
12"   5.000.000,00 0,34 5.000.000,00 0,34 4.999.725,00 0,34 4.999.725,00 0,34 1.410.000,00 0,10 

ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
13"   15.000.000,00 1,02 15.000.000,00 1,02 6.266.484,34 0,43 6.266.484,34 0,43 3.900.000,00 0,27 

ΔΡΑΣΗ "03-6c-3.5-
14"   50.000.000,00 3,42 50.000.000,00 3,42 50.000.000,00 3,42 50.000.000,00 3,42 17.825.000,00 1,22 

ΔΡΑΣΗ "03-6g-3.6-
01"   2.500.000,00 0,17 2.500.000,00 0,17 2.500.000,00 0,17 2.500.000,00 0,17 200.000,00 0,01 
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Ε.Π. : 
Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

Ποσοστό 
Εξειδίκευ

σης 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Προσκλή 

σεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε Δαπάνες     

(ευρώ) 

% 
Απορρό 
φησης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΔΡΑΣΗ "03-6g-3.6-
02"   24.000.000,00 1,64 24.000.000,00 1,64 24.000.000,00 1,64 2.400.000,00 0,16 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-6g-3.6-
03"   21.291.139,57 1,45 21.291.139,57 1,45 21.291.139,57 1,45 21.291.139,57 1,45 17.822.784,89 1,22 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.7-
01"   135.610.158,00 9,26 43.600.566,00 2,98 135.610.158,00 9,26 135.610.158,00 9,26 121.646.192,3

9 8,31 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.7-
02"   32.015.767,64 2,19 32.015.767,64 2,19 31.875.767,64 2,18 31.875.767,64 2,18 29.680.493,78 2,03 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.7-
03"   10.850.000,00 0,74 10.850.000,00 0,74 10.850.000,00 0,74 9.890.588,48 0,68 9.782.763,49 0,67 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.7-
04"   3.034.372,00 0,21 3.034.372,00 0,21 3.034.372,00 0,21 3.034.372,00 0,21 1.300.000,00 0,09 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.7-
05"   3.382.400,00 0,23 3.382.400,00 0,23 3.382.400,00 0,23 3.382.400,00 0,23 600.000,00 0,04 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.7-
06"   5.448.863,90 0,37 5.448.863,90 0,37 5.435.965,00 0,37 5.435.965,00 0,37 4.555.000,00 0,31 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.7-
07"   6.290.448,00 0,43 6.290.448,00 0,43 6.290.448,00 0,43 6.290.448,00 0,43 6.290.448,00 0,43 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.7-
08"   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.7-
09"   10.274.245,00 0,70 10.274.245,00 0,70 10.274.245,00 0,70 10.274.245,00 0,70 100.000,00 0,01 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.7-
10"   19.675.622,00 1,34 19.675.622,00 1,34 19.675.622,00 1,34 19.675.622,00 1,34 1.750.000,00 0,12 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.7-
11"   8.943.005,00 0,61 8.943.005,00 0,61 8.943.005,00 0,61 8.943.005,00 0,61 2.200.000,00 0,15 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.7-
12"   975.650,00 0,07 975.650,00 1,40 975.650,00 0,07 975.650,00 0,07 975.650,00 0,07 
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Ε.Π. : 
Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

Ποσοστό 
Εξειδίκευ

σης 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Προσκλή 

σεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε Δαπάνες     

(ευρώ) 

% 
Απορρό 
φησης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.7-
13"   127.428.278,31 8,70 127.428.278,31 1,40 127.428.278,31 8,70 127.428.278,31 8,70 65.271.311,32 4,46 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.8-
01"   20.500.000,00 1,40 20.500.000,00 1,40 19.500.000,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.8-
02"   1.497.903,00 0,10 1.497.791,01 0,10 1.497.791,01 0,10 1.497.791,01 0,10 1.000.000,00 0,07 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.8-
03"   25.865.046,00 1,77 25.865.046,00 1,77 25.865.046,00 1,77 25.865.046,00 1,77 2.586.504,60 0,18 

ΔΡΑΣΗ "03-7e-3.8-
04"   20.000.714,00 1,37 20.000.714,00 1,37 20.000.714,00 1,37 20.000.714,00 1,37 2.000.071,40 0,14 

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04 
& 04Σ 

79.476.902,00 70.467.368,60 88,66 58.312.309,64 73,37 68.397.445,38 86,06 64.770.474,71 81,50 59.705.960,13 75,12 

ΔΡΑΣΗ ΤΒ1 - ΕΤΠΑ   56.571.943,78 71,18 48.871.943,78 61,49 56.574.850,00 71,18 56.574.850,00 71,18 53.660.283,04 67,52 

ΔΡΑΣΗ ΤΒ2 - ΕΤΠΑ   2.687.956,91 3,38 1.629.064,79 2,05 1.629.000,00 2,05 1.191.096,90 1,50 574.591,19 0,72 

ΔΡΑΣΗ ΤΒ3 - ΕΤΠΑ   1.873.424,51 2,36 2.443.500,00 3,07 2.443.500,00 3,07 1.041.125,66 1,31 803.229,03 1,01 

ΔΡΑΣΗ ΤΒ4 - ΕΤΠΑ   814.532,40 1,02 814.532,40 1,02 814.532,40 1,02 48.600,00 0,06 146.610,00 0,18 

ΔΡΑΣΗ ΤΒ5 - ΕΤΠΑ   1.466.158,31 1,84 1.466.158,31 1,84 1.466.158,31 1,84 1.358.546,90 1,71 722.815,43 0,91 

ΔΡΑΣΗ ΤΒ6 - ΕΤΠΑ   2.073.424,51 2,61 597.146,26 0,75 586.440,00 0,74 1.556.178,08 1,96 539.566,60 0,68 

ΔΡΑΣΗ ΤΒ7 - ΕΤΠΑ   4.979.928,18 6,27 2.489.964,09 3,13 4.882.964,67 6,14 3.000.077,17 3,77 3.258.864,84 4,10 

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 
& 05Σ 

16.045.277,00 14.132.631,40 88,08 15.340.940,36 95,61 13.390.023,27 83,45 12.483.927,36 77,80 10.893.266,34 67,89 

ΔΡΑΣΗ ΤΒ1 -  ΕKT   11.128.056,22 69,35 13.261.306,22 82,65 10.693.914,65 66,65 10.693.914,65 66,65 9.516.381,01 59,31 
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Ε.Π. : 
Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

Ποσοστό 
Εξειδίκευ

σης 

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Προσκλή 

σεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 

(ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε Δαπάνες     

(ευρώ) 

% 
Απορρό 
φησης 

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

ΔΡΑΣΗ ΤΒ2 -  ΕKT   612.043,09 3,81 370.935,21 2,31 371.000,00 2,31 185.500,00 1,16 130.861,47 0,82 

ΔΡΑΣΗ ΤΒ3 -  ΕKT   426.575,49 2,66 556.500,00 3,47 556.500,00 3,47 237.113,33 1,48 182.933,07 1,14 

ΔΡΑΣΗ ΤΒ4 -  ΕKT   185.467,60 1,16 185.467,60 1,16 185.467,60 1,16 11.400,00 0,07 33.390,00 0,21 

ΔΡΑΣΗ ΤΒ5 -  ΕKT   333.841,69 2,08 333.841,69 2,08 333.841,69 2,08 309.405,10 1,93 164.619,11 1,03 

ΔΡΑΣΗ ΤΒ6 -  ΕKT   426.575,49 2,66 122.853,74 0,77 133.560,00 0,83 363.335,45 2,26 122.884,72 0,77 

ΔΡΑΣΗ ΤΒ7 - ΕKT   1.020.071,82 6,36 510.035,91 3,18 1.115.739,33 6,95 683.258,83 4,26 742.196,96 4,63 

                        

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑνΕΚ 4.916.126.872,00 6.843.905.121,40 139,21 5.873.585.669,07 119,48 5.948.148.764,26 120,99 5.644.745.663,98 114,82 1.602.776.356,68 32,60 
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