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Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 
 

Κεφάλαιο Α: Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση  
  
Άξονας Προτεραιότητας 15: Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ 

 
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)  

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 26.576.194,00 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

Υπερδέσμευση σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη ΥΑ 

31.891.433 

 

Ειδικοί στόχοι 34. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και 
εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του 
Προγράμματος 

35. Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των 
Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος 

Δείκτες αποτελέσματος T4446 Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης 100% 

Τ4460 Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών 
δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το 
ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 

Τ4461 Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το 
περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ 

Τ4462 Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την 
προετοιμασία και υλοποίησή τους 

Τ4463 Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για 
την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών 
εργαλείων 

Τ4464 Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την 
προετοιμασία και υλοποίησή τους 

 

Δράση 15.34.1.Μ: Υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής 
του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
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  Δεν προβλέπεται εκχώρηση 

Κατηγορία Περιφέρειας 
 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις 
 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες υποστήριξης της ΔΑ του 
Προγράμματος, όπως:  

1. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών συμβούλων για:  

• Σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση, αναθεώρηση και κλείσιμο του 
Προγράμματος.  

• Αξιολόγηση και εκπόνηση ΣΜΠΕ για την προετοιμασία των ΕΠ της Προγραμματικής 
Περιόδου 2021-2027. 

• Αξιολόγηση/ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο, 
ολοκλήρωση των έργων του Προγράμματος.  

• Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών και σύνταξη 
Φακέλων Μεγάλων Έργων του Προγράμματος, του τομέα Μεταφορών. 

• Εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών 
(ενδεικτικά: μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, αναλύσεις αγοράς, μελέτες 
ζήτησης, επιχειρησιακός σχεδιασμός δικτύου, οικονομοτεχνικές μελετες, όπως 
χρηματο-οικονομικές, αναλύσεις κόστους - αποτελεσματικότητας , αναλύσεις 
κόστους – οφέλους, κ.α 

2. Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών.  

3. Παροχή υπηρεσιών της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος που καλύπτουν: 

• Ανάπτυξη/αναβάθμιση συμπληρωματικών/εξειδικευμένων υποστηρικτικών 
συστημάτων και εργαλείων.  

• Αγορά και ανάπτυξη λογισμικού (για τη λογιστική παρακολούθηση των έργων, την 
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, διαχείριση εγγράφων και φακέλων υποθέσεων 
καθως και για τον έλεγχο και την εποπτεία των προς χρηματοδότηση ή/και ήδη 
χρηματοδοτούμενων έργων). 

• Ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης.  

• Νομική υποστήριξη. 

4. Λειτουργικές ανάγκες της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, όπως:  

• Προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 
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• Λειτουργικά έξοδα της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος που καλύπτουν:  

➢ έξοδα μετακινήσεων προσωπικού εσωτερικού – εξωτερικού  

➢ συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια  

➢ εκπαίδευση του προσωπικού 

➢ οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων  

➢ επισκευή/συντήρηση/καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Επιπλεον, σε συνέχεια της με ΑΠ 116665/2020 (ΦΕΚ Β΄ 4968/10-11-2020) Υπουργικής 
Απόφασης προστίθενται οι παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, που αφορούν 
σε ενέργειες ενίσχυσης των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της 
επιδημικής έκρηξης της COVID-19: Δαπάνες για προμήθειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας που συμβάλλουν στην καλύτερη και 
ομαλότερη λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 και όπως ΚΥ όπως ΜΟΔ 
Α.Ε., δεδομένων των έκτακτων συνθηκών. Ειδικότερα:  

➢ προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας (μάσκες, 
απολυμαντικά, κ.λπ.),  

➢ προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού (ηλεκτρονικών συσκευών και του 
απαραίτητου λογισμικού, πλην Η/Υ) για την επίτευξη όπως εξ αποστάσεως 
παροχής εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την 
εγκατάσταση και λειτουργία όπως,  

➢ το κόστος για τη διενέργεια ιατρικών τεστ ανίχνευσης COVID-19 σε προληπτική 
βάση ή όποτε καταστεί αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων και 
όπως δημόσιας υγείας,  

➢ λοιπά λειτουργικά έξοδα (τοποθέτηση πλεξιγκλάς, προμήθεια κάδων, 
νιπτήρων με αισθητήρες κ.λπ.) 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι 
αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση. 

Πίνακας 1: 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 

T4457 
Μελέτες, σύμβουλοι, 
εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις 

Αριθμός 
συμβάσεων 

   10 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4458 

Υποστηρικτικά εργαλεία 
και υπηρεσίες / Σχέδια 
διαχείρισης/ 
Στρατηγικά 

σχέδια & μελέτες 

Αριθμός 
συμβάσεων 

   27 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες  

Περιφέρειες σε 
Μετάβαση 

Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες  

Συνολικό Κόστος (α) 6.453.309 € 2.494.644 € 1.712.046 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 6.453.309 € 2.494.644 € 1.712.046 € 
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 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες  

Περιφέρειες σε 
Μετάβαση 

Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες  

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 5.162.647 € 1.995.715 € 1.369.637 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.290.662 € 498.929 € 342.409 € 

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

Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, (υπό σύσταση ΕΥΔ/Π. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) 

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) 

Νοέμβριος 2016 & 
Δεκέμβριος 2018 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1η Εξειδίκευση του 
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Απρίλιος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης  εντός 2022 

 

Δράση 15.34.1.Π: Υποστήριξη λειτουργίας της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του 
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
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 προβλέπεται εκχώρηση 

Κατηγορία Περιφέρειας 
 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 
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Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις 
 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες υποστήριξης  της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ 
του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12894/15-11-2022 ΥΑ (ΦΕΚ Β 5877/21-11-
2022), όπως:  

1. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών συμβούλων υποστήριξής της για: 

• Αξιολόγηση/ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο, 
ολοκλήρωση των έργων αρμοδιότητας της στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

• Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών και σύνταξη 
Φακέλων Μεγάλων Έργων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

• Εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών 
(ενδεικτικά: μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, αναλύσεις αγοράς, μελέτες 
ζήτησης, επιχειρησιακός σχεδιασμός δικτύου, οικονομοτεχνικές μελετες, όπως 
χρηματο-οικονομικές, αναλύσεις κόστους - αποτελεσματικότητας , αναλύσεις 
κόστους – οφέλους, κ.α.). 

2. Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών.  

3. Παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν- σε συνέργεια με την αντίστοιχη δράση ΤΒ του 
Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 – τα κάτωθι: 

• Ανάπτυξη/αναβάθμιση συμπληρωματικών/εξειδικευμένων υποστηρικτικών 
συστημάτων και εργαλείων.  

• Αγορά και ανάπτυξη λογισμικού (για τη λογιστική παρακολούθηση των έργων, την 
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, διαχείριση εγγράφων και φακέλων υποθέσεων 
καθως και για τον έλεγχο και την εποπτεία των προς χρηματοδότηση ή/και ήδη 
χρηματοδοτούμενων έργων). 

• Ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης.  

• Νομική υποστήριξη. 

4. Λειτουργικές ανάγκες της, όπως:  

• Προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

• Λειτουργικά έξοδα της που καλύπτουν - σε συνέργεια με την αντίστοιχη δράση ΤΒ 
του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027 – τα κάτωθι:  

➢ έξοδα μετακινήσεων προσωπικού εσωτερικού – εξωτερικού  

➢ συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια  

➢ εκπαίδευση του προσωπικού 

➢ οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων  

➢ επισκευή/συντήρηση/καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Επιπλεον, σε συνέχεια της με ΑΠ 116665/2020 (ΦΕΚ Β΄ 4968/10-11-2020) Υπουργικής 
Απόφασης προστίθενται οι παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, που αφορούν 
σε ενέργειες ενίσχυσης των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της 
επιδημικής έκρηξης της COVID-19: Δαπάνες για προμήθειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας που συμβάλλουν στην καλύτερη και 
ομαλότερη λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 και όπως ΚΥ όπως ΜΟΔ 
Α.Ε., δεδομένων των έκτακτων συνθηκών. Ειδικότερα:  
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➢ προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας (μάσκες, 
απολυμαντικά, κ.λπ.),  

➢ προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού (ηλεκτρονικών συσκευών και του 
απαραίτητου λογισμικού, πλην Η/Υ) για την επίτευξη όπως εξ αποστάσεως 
παροχής εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την 
εγκατάσταση και λειτουργία όπως,  

➢ το κόστος για τη διενέργεια ιατρικών τεστ ανίχνευσης COVID-19 σε προληπτική 
βάση ή όποτε καταστεί αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων και 
όπως δημόσιας υγείας,  

➢ λοιπά λειτουργικά έξοδα (τοποθέτηση πλεξιγκλάς, προμήθεια κάδων, 
νιπτήρων με αισθητήρες κ.λπ.). 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι 
αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση. 

Πίνακας 1: 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 

T4457 
Μελέτες, σύμβουλοι, 
εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις 

Αριθμός 
συμβάσεων 

   30 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4458 

Υποστηρικτικά εργαλεία 
και υπηρεσίες / Σχέδια 
διαχείρισης/ 
Στρατηγικά 

σχέδια & μελέτες 

Αριθμός 
συμβάσεων 

   10 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες  

Περιφέρειες σε 
Μετάβαση 

Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες  

Συνολικό Κόστος (α) 3.408.268 € 1.317.528 € 904.205 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 3.408.268 € 1.317.528 € 904.205 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.726.614 € 1.054.022 € 723.364 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 681.654 € 263.506 € 180.841 € 

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

Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΕΥΔ/ΠΕΚΑ 

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) 

Νοέμβριος 2016 & 
Δεκέμβριος 2018 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 
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Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1η Εξειδίκευση του 
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Απρίλιος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης  εντός 2022 

 

Δράση 15.34.3.Μ: Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής 
Αρχής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
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 προβλέπεται εκχώρηση 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, 
δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, καθώς και η διάχυση καλών πρακτικών, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, μέσω: 

1. Εκπόνησης επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης. 

2. Δράσεων επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας της Διαχειριστικής 
Αρχής του Προγράμματος και ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών με στόχο την 
ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό. (π.χ. 
εκπόνηση ερευνών, οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, άλλων ενημερωτικών 
εκδηλώσεων, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού 
υλικού, παραγωγή διαφημιστικού υλικού (τηλεοπτικά- ραδιοφωνικά μηνύματα, 
διαφημιστικά αντικείμενα), προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, 
ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακών τόπων, δημιουργία – λειτουργία δομών 
πληροφόρησης (callcenter, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κλπ). 
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3. Δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την ανάδειξη των έργων της 
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, των στόχων και των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος καθώς και ωφελειών από την υλοποίησή του για 
τους πολίτες και την καθημερινότητά τους. 

4. Ενεργειων ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης για τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το Πρόγραμμα, τις φάσεις σχεδιασμού και 
υλοποίησης των παρεμβάσεων αρμοδιότητας της Διαχειριστικής Αρχής του 
Προγράμματος, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και 
παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. 

5. Δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης Φορέων, κοινωνικών εταίρων και 
διάχυση καλών πρακτικών. 

6. Προβολής του ρόλου των σχετικών φορέων Πολιτικής του Προγράμματος στην 
εφαρμογή του. 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020. 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο δείκτης εκροής που περιλαμβάνεται στο 
εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζεται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίος 
αφορα άμεσα την προτεινόμενη δράση  

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρει
ας (κατά 

περίπτωσ
η) 

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

) 

Δείκτη
ς RIS3 
(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4456 

Σύμβουλοι 
επικοινωνίας / 
Επικοινωνιακά 
σχέδια δράσης / 
Ενέργειες 
επικοινωνίας και 
πληροφόρησης 

Αριθμός 
συμβάσεων 

Όλες οι 
Περιφέρειε

ς  
   4 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες  

Περιφέρειες σε 
Μετάβαση 

Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες  

Συνολικό Κόστος (α) 1.592.139 € 615.470 € 422.390 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.592.139 € 615.470 € 422.390 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.273.711 € 492.376 € 337.912 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 318.428 € 123.094 € 84.478 € 

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

Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, (υπό σύσταση ΕΥΔ/Π. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  - 

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

Νοέμβριος 2016 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1Η Εξειδίκευση 
του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Απρίλιος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης  εντός 2022 

 

Δράση 15.34.3.Π: Πληροφόρηση και επικοινωνία της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ 
του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
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 προβλέπεται εκχώρηση 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, 
δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, καθώς και η διάχυση καλών πρακτικών, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
12894/15-11-2022 ΥΑ (ΦΕΚ 5877/Β/21-11-2022), μέσω: 

1. Δράσεων επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας των έργων του ΕΠ- 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των επιμέρους 
σχετικών παρεμβάσεών του Προγράμματος και ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών με 
στόχο την ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό 
(π.χ. εκπόνηση ερευνών, οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, άλλων ενημερωτικών 
εκδηλώσεων, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού 
υλικού, παραγωγή διαφημιστικού υλικού (τηλεοπτικά- ραδιοφωνικά μηνύματα, 
διαφημιστικά αντικείμενα), προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, 
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ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακών τόπων, δημιουργία – λειτουργία δομών 
πληροφόρησης (callcenter, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κλπ). 

2. Δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την ανάδειξη των έργων 
αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, των στόχων και των 
αναμενόμενων σχετικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος καθώς και ωφελειών από 
την υλοποίησή του για τους πολίτες και την καθημερινότητά τους. 

3. Ενεργειων ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης για τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το Πρόγραμμα, τις φάσεις σχεδιασμού και 
υλοποίησης των παρεμβάσεων του Ε.Π. ΥΜΠΕΡΑΑ αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του 
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και 
παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. 

4. Δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης, Δήμων, 
Φορέων, κοινωνικών εταίρων και διάχυση καλών πρακτικών. 

5. Προβολής του ρόλου των σχετικών φορέων Πολιτικής Περιβάλλοντος στην εφαρμογή 
του ΕΠ. 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020. 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο δείκτης εκροής που περιλαμβάνεται στο 
εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζεται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίος 
αφορα άμεσα την προτεινόμενη δράση  

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρεια

ς (κατά 
περίπτωση) 

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

) 

Δείκτη
ς RIS3 
(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4456 

Σύμβουλοι 
επικοινωνίας / 
Επικοινωνιακά 
σχέδια δράσης 
/ Ενέργειες 
επικοινωνίας 
και 
πληροφόρηση
ς 

Αριθμός 
συμβάσεων 

Όλες οι 
Περιφέρειες  

    1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες  

Περιφέρειες σε 
Μετάβαση 

Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες  

Συνολικό Κόστος (α) 223.989 € 86.587 € 59.424 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 223.989 € 86.587 € 59.424€ 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 179.191 € 69.270 € 47.539 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 44.798 € 17.317 € 11.885 € 

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

Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΕΥΔ/ΠΕΚΑ 
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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) 

Νοέμβριος 2016 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1Η Εξειδίκευση 
του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Απρίλιος 2016 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης  εντός 2022 

 

Δράση 15.34.4.M: Υποστήριξη λειτουργίας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
ΥΠΥΜΕ  
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 προβλέπεται εκχώρηση 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες για:  

1. Την αποτελεσματική επιστημονική, τεχνική και υλική υποστήριξη  της Επιτελικής Δομής 
(Ε.Δ.) ΕΣΠΑ του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς άσκηση του 
ρόλου και των αρμοδιοτήτων της. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
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• Κάλυψη λειτουργικών αναγκών (π.χ. επισκευές / συντήρηση/ καθαριότητα / 
λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, προμήθειες, μετακινήσεις, συνδρομές σε 
τράπεζες πληροφοριών κ.α.). 

• Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση του 
προσωπικού ή/και συμμετοχή σε συνέδρια & ημερίδες κ.α. 

• Διοργάνωση συσκέψεων , εκδηλώσεων κλπ. 

• Δημοσίευση προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων. 

• Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την υποστήριξη της λειτουργίας των  Ε.Δ. (π.χ. 
νομική, λογιστική υποστήριξη κλπ.) και την άσκηση του έργου των μονάδων τους 
(μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, τυποποίηση εργαλείων παρακολούθησης / 
αναφορών και οργανωτικής αναβάθμισης, κλπ.). 

2. Δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης, Φορέων, 
κοινωνικών εταίρων και διάχυση καλών πρακτικών. 

3. Λοιπές δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης 
και λειτουργίας των ΕΔ. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη / συντήρηση λογισμικού και εξοπλισμού 
απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία και άσκηση του έργου των Ε.Δ.. 

• Υπηρεσίες συμβούλων για εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας. 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι 
αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση. 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες 
Γυναί-

κες Σύνολο 

T4457 
Μελέτες, σύμβουλοι, 
εμπειρογνωμοσύνες, 

έρευνες, αξιολογήσεις 

Αριθμός 
συμβάσεων 

   11 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4458 

Υποστηρικτικά εργαλεία και 
υπηρεσίες / Σχέδια 

διαχείρισης/ Στρατηγικά 
σχέδια & μελέτες 

Αριθμός 
συμβάσεων 

   3 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες  

Περιφέρειες σε 
Μετάβαση 

Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες  

Συνολικό Κόστος (α) 1.325.574 € 512.425 € 351.672 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.325.574 € 512.425 € 351.672 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.060.459 € 409.940 € 281.338 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 265.115 € 102.485 € 70.334 € 

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

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων 
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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) 

Νοέμβριος 2016 & 
Δεκέμβριος 2018 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1η και 13η Εξειδίκευση 
του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Απρίλιος 2016 
Απρίλιος 2019 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης  Β’ τρίμηνο 2022 

 

Δράση 15.34.4.Π: Υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ 
των αρμόδιων Υπουργείων πολιτικής για το Περιβάλλον 

 
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 προβλέπεται εκχώρηση 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες για:  

1. Την αποτελεσματική επιστημονική, τεχνική και υλική υποστήριξη των Επιτελικών Δομών 
(Ε.Δ.) ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή της πολιτικής του τομέα 
Περιβάλλοντος προς άσκηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 
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• Κάλυψη λειτουργικών αναγκών (π.χ. επισκευές / συντήρηση/ καθαριότητα / 
λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, προμήθειες, μετακινήσεις, συνδρομές σε 
τράπεζες πληροφοριών κ.α.). 

• Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση του 
προσωπικού ή/και συμμετοχή σε συνέδρια & ημερίδες κ.α. 

• Διοργάνωση συσκέψεων , εκδηλώσεων κλπ. 

• Δημοσίευση προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων. 

• Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την υποστήριξη της λειτουργίας των  Ε.Δ. (π.χ. 
νομική, λογιστική υποστήριξη κλπ.) και την άσκηση του έργου των μονάδων τους 
(μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, τυποποίηση εργαλείων παρακολούθησης / 
αναφορών και οργανωτικής αναβάθμισης, κλπ.). 

2. Δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης, Δήμων, 
Φορέων, κοινωνικών εταίρων και διάχυση καλών πρακτικών. 

3. Λοιπές δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης 
και λειτουργίας των ΕΔ. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη / συντήρηση λογισμικού και εξοπλισμού 
απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία και άσκηση του έργου τους 

• Υπηρεσίες συμβούλων για εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητας τους. 

4. Υποστήριξη των αρχών / υπηρεσιών που αναλαμβάνουν τη συγγραφή των Τομεακών 
Προγραμμάτων για την Προγραμματικη Περίοδο 2021-2027 και για τα οποια δεν 
υπάρχει αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην υπ’αριθμ. 
125192/25-11-20 2η Εγκύκλιο για την προετοιμασία του σχεδιασμού των 
Προγραμμάτων 2021-2027, όπως η Τεχνική Γραμματεία ΤΔΜ & Επιτελική Δομή 
Πολιτικής Προστασίας. 

5. Διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη των φορέων για τους οποίους οι Επιτελικές 
Δομές αποτελούν μέλη της οργανωτικής τους δομής και διοίκησης (οπου προβλέπεται 
κάτι τέτοιο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η το καταστατικό των φορεων) πχ Τεχνική 
Γραμματεία ΣΔΑΜ. 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι 
αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση. 

Πίνακας 3: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρες 
Γυναί-

κες Σύνολο 

T4457 
Μελέτες, σύμβουλοι, 
εμπειρογνωμοσύνες, 

έρευνες, αξιολογήσεις 

Αριθμός 
συμβάσεων 

   4 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4458 

Υποστηρικτικά εργαλεία και 
υπηρεσίες / Σχέδια 

διαχείρισης/ Στρατηγικά 
σχέδια & μελέτες 

Αριθμός 
συμβάσεων 

   2 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 4: Προϋπολογισμός  

 Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες  

Περιφέρειες σε 
Μετάβαση 

Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες  

Συνολικό Κόστος (α) 1.816.128 € 702.057 € 481.814 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.816.128 € 702.057 € 481.814 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.452.902 € 561.646 € 385.451 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 363.226 € 140.411 € 96.363 € 

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

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων 

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) 

Νοέμβριος 2016 & 
Δεκέμβριος 2018 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1η και 13η Εξειδίκευση 
του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Απρίλιος 2016 
Απρίλιος 2019 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης  εντός 2022 
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Άξονας Προτεραιότητας 16: Τεχνική Συνδρομή ΤΣ 
 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)  

Ταμείο Ταμείο Συνοχής 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 68.828.702,00 

% Κοινοτικής συμμετοχής 85% 

Υπερδέσμευση σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη ΥΑ 

123.936.020 

 

Ειδικοί στόχοι 36. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης 
και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας 

ΤΣ του Προγράμματος. 

37. Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των 
Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος 

Δείκτες αποτελέσματος T4446 Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης 100% 

Τ4460 Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών 
δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 

Τ4461 Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το 
περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ 

Τ4462 Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την 
προετοιμασία και υλοποίησή τους 

Τ4463 Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για 
την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών 
εργαλείων 

Τ4464 Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά 
την προετοιμασία και υλοποίησή τους 

 

Δράση 16.36.2.Μ: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και 
αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων της Διαχειρστικής Αρχής του ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
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  Δεν προβλέπεται εκχώρηση 

Κατηγορία Περιφέρειας 
 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις 
 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης  

Στο πλαίσια της δράσης προβλέπεται η υποστήριξη των  φορέων κατά την προετοιμασία, την 
ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας της Διαχειριστικής Αρχής του 
Προγράμματος.  

Ειδικότερα, παρέχεται υποστήριξη των Δικαιούχων, κυρίως του τομέα Μεταφορών, για: 

1. Εκπονηση - ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών, έλεγχο, έγκριση των μελετών των 
έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων 
(π.χ. οδικά, λιμενικά και σιδηροδρομικά έργα, κτιριακά, ωρίμανση μελετών με στόχο την 
επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ), μελέτες έργων αστικής 
κινητικότητας σταθερής τροχιάς κ.α.) κ.λ.π.). 

2. Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και άλλου είδους υποστηρικτικές/ 
προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριούμενων εκτάσεων, ανάλυση 
τρωτότητας και αξιολόγηση κινδύνου στην κλιματική αλλαγή, αξιολόγηση επηρεασμού 
των υδατικών διαμερισμάτων από την κατασκευή και λειτουργία των έργων κλπ για την 
υλοποίηση έργων). 

3. Ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο, ολοκλήρωση των 
έργων. 

4. Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών και σύνταξη Φακέλων 
Μεγάλων Έργων. 

5. Εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών 
(ενδεικτικά: μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, αναλύσεις αγοράς, μελέτες ζήτησης, 
επιχειρησιακός σχεδιασμός δικτύου, οικονομοτεχνικές μελέτες, όπως χρηματο-
οικονομικές, αναλύσεις κόστους - αποτελεσματικότητας , αναλύσεις κόστους – οφέλους, 
ακτομηχανικές μελετες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των 
ακτών, υποβοηθηση του ΟΣΕ για την διερεύνηση της αναβάθμισης των βασικών 
σιδηροδρομικών αξόνων κ.α.,) 

6. Μελέτες βελτίωσης ή/και δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, μελέτες 
οργάνωσης/αναδιοργάνωσης αρμόδιων φορέων. 

7. Σχεδιασμό και προετοιμασία έργων/δράσεων για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 
2021-2027 συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων Τεχνικών Μελετών, όπως 
ενδεικτικά έργα ΕΡΓΟΣΕ, το έργο «Ηλεκτρική διασύνδεση των Ενεργειακών Συστημάτων 
της Ελλάδας και Αιγύπτου». 
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8. Εκπόνηση στρατηγικών μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και επιχειρησιακών σχεδίων 
(ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά Στρατηγικά Σχέδια για την προώθηση της Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας και Ανάπτυξης (ΒΑΚ, ΒΑΑ), την προώθηση συνδυασμένων 
μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των ευφυών συστημάτων μεταφορών) 
όπως ενδεικτικά η μελέτη ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης και το Γενικό Σχέδιο 
Μεταφορών Αττικής του ΟΑΣΑ. 

9. Σύμβουλοι Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα του Τομέα πολιτικής Μεταφορών, π.χ. 
master plans για τη  χωροθέτηση των εγκαταστάσεων για την ασφάλεια των λιμένων, 
μελέτες επεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και σχετικές ενημερωτικές 
εκστρατείες, μελέτες και υπηρεσίες προσδιορισμού τεχνικών απαιτήσεων για 
διαχείριση κυκλοφορίας, σχέδια για την ανάπτυξη και χρήση εμπορευματικών κέντρων, 
μελέτες υποδομών έξυπνων μεταφορών, μελέτες ανάπτυξης μεταφορών αστικών 
κέντρων και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες (μετρήσεις, έρευνες χρήσεων 
γης κ.α.). 

10. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες για βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης 
δημόσιων έργων, όπως ενδεικτικά ίδρυση τράπεζας πληροφοριών.  

11. Μελέτες διερεύνησης της ανάπτυξης συγκεκριμένων μεταφορικών μέσων, μελέτες 
ρύθμισης αγοράς, μελέτες εξέτασης αρχικής σκοπιμότητας για υλοποίηση έργων. 

12. Δημιουργία και λειτουργία Παρατηρητηρίων. 

13. Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των 
Υπηρεσιών του ΥΠΥΜΕ καθώς και των εποπτευόμενων φορέων τους  στην άσκηση των 
καθηκόντων τους.  

14. Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κ.λ.π όπως κατά 
περίπτωση θα απαιτηθεί. 

15. Ανάπτυξη εργαλείων για τη συμμόρφωση με απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Κανονισμών και 
εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με 
αναπηρία, όπως ενδεικτικα ο ελεγχος δημοσίων κτιρίων για προσβασιμότητα ΑΜΕΑ από 
επιθεωρητές του ΥΕΠΝ και η δημιουργία πλατφόρμας/βάσης δεδομένων. 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020 και με τους άξονες 
του ΤΣ του ΕΠ. 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι 
αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση. 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρεια

ς (κατά 
περίπτωση) 

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

) 

Δείκτη
ς RIS3 
(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) 

Άνδρε
ς 

Γυναίκε
ς 

Σύνολ
ο 

T4457 
Μελέτες, σύμβουλοι, 
εμπειρογνωμοσύνες, 
έρευνες, αξιολογήσεις 

Αριθμός 
συμβάσεων 

   40 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4458 

Υποστηρικτικά 
εργαλεία και 
υπηρεσίες / Σχέδια 
διαχείρισης/ 
Στρατηγικά 

σχέδια & μελέτες 

Αριθμός 
συμβάσεων 

   16 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 16.872.065 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 16.872.065 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 14.341.255 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 2.530.810 € 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι έργων του τομέα Μεταφορών του Προγράμματος  όπως:  

Υπουργείο ΥΜΕ και εποπτευόμενοι φορείς  (ενδεικτικά: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, Ειδική Υπηρεσία 
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, Εγνατία 
Οδός ΑΕ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Αττικό Μετρό ΑΕ, ΟΑΣΑ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ΟΣΥ 
ΑΕ), Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  Αρχηγείο Πυροσβεστικής, Ελληνική Αστυνομία, Επιτελικές δομές 
αρμόδιων Υπουργείων εφόσον λειτουργούν ως δυνητικοί δικαιούχοι πράξεων που 
χρηματοδοτούνται από ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Φορείς Διαχείρισης 
Λιμένων, ΝΠΔΔ, φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ΜΟΔ ΑΕ, ΤΕΕ, κλπ. 

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) 

Νοέμβριος 2016 & 
Δεκέμβριος 2018 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1η Εξειδίκευση ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Απρίλιος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης  εντός 2022 

 

Δράση 16.36.2.Π: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και 
αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
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  Δεν προβλέπεται εκχώρηση 

Κατηγορία Περιφέρειας 
 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις 
 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης  

Στο πλαίσια της δράσης προβλέπεται η υποστήριξη των  φορέων κατά την προετοιμασία, την 
ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του 
Προγράμματος.  

Ειδικότερα, παρέχεται υποστήριξη των Δικαιούχων έργων αρμοδιότητας της, για: 

1. Εκπονηση - ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών, έλεγχο, έγκριση των μελετών των 
έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων 
(π.χ. έργα διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων, έργα 
υδρεύσεων/αφαλατώσεων, κτιριακά, μελέτες για παρεμβασεις αναβαθμισης και 
εκσυχγρονισμου κτιριακου αποθεματος, της αναδειξης παρκων, αναβαθμισης περιοχών 
περιβαλλοντικού, κοινωνικου και πολιτιστικού ενδιαφεροντος, ωρίμανση μελετών με 
στόχο την επίτευξη της έναρξης των Συμβάσεων (Παραχώρησης και ΣΔΙΤ)     κ.α.) και 
μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες σχετικά με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή 
υπηρεσιών που βοηθούν στην αύξηση των μετακινήσεων σε επίπεδο 
μικροκινητικότητας (π.χ. προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων, ηλεκτρικών φορτιστών, 
ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών, ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας, κ.λ.π.) 

2. Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και άλλου είδους υποστηρικτικές/ 
προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριούμενων εκτάσεων, ανάλυση 
τρωτότητας και αξιολόγηση κινδύνου στην κλιματική αλλαγή, αξιολόγηση επηρεασμού 
των υδατικών διαμερισμάτων από την κατασκευή και λειτουργία των έργων κλπ για την 
υλοποίηση έργων) 

3. Ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο, ολοκλήρωση των 
έργων. 

4. Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών και σύνταξη Φακέλων 
Μεγάλων Έργων 

5. Εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών 
(ενδεικτικά: μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, όπως ενδεικτικά των μοναδων 
θερμικής ξήρανσης κ.ά., αναλύσεις αγοράς, μελέτες ζήτησης, επιχειρησιακός 
σχεδιασμός δικτύου, οικονομοτεχνικές μελέτες, όπως χρηματο-οικονομικές, αναλύσεις 
κόστους - αποτελεσματικότητας , αναλύσεις κόστους – οφέλους, ακτομηχανικές μελετες 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών, εμπειρογνωμοσύνες 
σε πυρόπληκτες περιοχές πχ στο Μάτι Αττικής, τη Βαρυμπόμπη και τη Β.Εύβοια, 
εξειδικευμενες  μελέτες για την αποκακατάσταση ρυπασμένων χώρων και για την 
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αποκατάσταση του Πεντελικου Ορους, μελέτες για την διερεύνηση των δυνατοτήτων 
διενέργειας των έργων διαχείρισης λυμάτων (ΕΕΛ και δίκτυα) με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, μελέτη 
θορύβου και θυροφραγμάτων -για το έργο «Ανάπλαση Φαληρικού όρμου και 
δημιουργία οικολογικού πάρκου κ.α.). 

6. Μελέτες βελτίωσης ή/και δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, μελέτες 
οργάνωσης/αναδιοργάνωσης αρμόδιων φορέων. 

7. Σχεδιασμό και προετοιμασία έργων/δράσεων για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 
2021-2027 συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων Τεχνικών Μελετών.  

8. Εκπόνηση στρατηγικών μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και επιχειρησιακών σχεδίων 
(ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά Στρατηγικά Σχέδια για την προώθηση της Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας και Ανάπτυξης (ΒΑΚ, ΒΑΑ). 

9. Σύμβουλοι Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα του Τομέα πολιτικής Περιβάλλοντος, 
π.χ. υποστήριξη των Περιφερειων Δυτ. Μακεδονίας και Πελοποννήσου για τη μετεξέλιξη 
των έργων τηλεθέρμανσης, υποστήριξη του ΥΠΕΝ σχετικά με τη βέλτιστη επιλογή και 
δρομολόγηση των ενεργειών για το ρόλο του ρυθμιστή της αγοράς για τις υπηρεσίες 
παροχής ύδατος και αποχέτευσης. 

10. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες για βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης 
δημόσιων έργων, όπως ενδεικτικά ίδρυση τράπεζας πληροφοριών.  

11. Μελέτες μελέτες ρύθμισης αγοράς, μελέτες εξέτασης αρχικής σκοπιμότητας για 
υλοποίηση έργων. 

12. Δημιουργία και λειτουργία Παρατηρητηρίων. 

13. Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των 
Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ καθώς και των εποπτευόμενων φορέων τους  στην άσκηση των 
καθηκόντων τους που σχετίζονται με την κάλυψη υποχρεώσεων τους προς τα κοινά 
Ευρωπαϊκά Όργανα, στην τήρηση του κοινοτικού και του εθνικού περιβαλλοντικού 
κεκτημένου, καθώς και στην εφαρμογή και παρακολούθηση των Κοινοτικών Οδηγιών 
που σχετίζονται με αυτό, (πχ θέματα διαχείρισης αποβλήτων και  θέματα εφαρμογής 
ΕΣΔΑ, παρακολουθηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, 
παρακολούθηση του προγράμματος υλοποίησης των δικτύων και εγκαταστάσεων 
διαχείρισης αστικών λυμάτων, λύματα, νερά). 

14. Τεχνική υποστήριξη αρμόδιων Εθνικών Αρχών στην (α) διαμόρφωση και ενημέρωση 
Συστημάτων καταγραφής και παρακολούθησης (π.χ. τήρηση μητρώων και δεδομένων 
στον τομεα των υδατικών πόρων, ανάπτυξη και εγκατάσταση εθνικού συστήματος 
παρακολούθησης της βιοποικιλότητας, μητρώων διαχείρισης αποβλήτων για την 
υποστήριξη της παρακολούθησης εφαρμογής της οδηγίας 2008/98) και (β) διαμόρφωση 
προτύπων, προδιαγραφών, καλών πρακτικών που σχετίζονται με τον τομέα πολιτικής 
Περιβάλλοντος του Προγράμματος (π.χ. προσδιορισμός προτύπων και καλών πρακτικών 
για κατηγορίες μέτρων αντιστάθμισης σε μεγάλα έργα υποδομής σε περιοχές Natura 
2000, μελέτες, πρότυπα, οδηγοί για την υποστήριξη της εφαρμογής της οδηγίας 2008/98 
και των εθνικών σχεδίων πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων). 

15. Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κ.λ.π όπως κατά 
περίπτωση θα απαιτηθεί. 

16. Ανάπτυξη εργαλείων για τη συμμόρφωση με απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Κανονισμών και 
εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με 
αναπηρία, όπως ενδεικτικα ο ελεγχος δημοσίων κτιρίων για προσβασιμότητα ΑΜΕΑ από 
επιθεωρητές του ΥΕΠΝ και η δημιουργία πλατφόρμας/βάσης δεδομένων. 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020 και με τους άξονες 
του ΤΣ του ΕΠ. 
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Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι 
αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση. 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρεια

ς (κατά 
περίπτωση) 

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

) 

Δείκτη
ς RIS3 
(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) Άνδρες 

Γυναίκε
ς 

Σύνολο 

T4457 

Μελέτες, σύμβουλοι, 
εμπειρογνωμοσύνες
, έρευνες, 
αξιολογήσεις 

Αριθμός 
συμβάσεων 

   110 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4458 

Υποστηρικτικά 
εργαλεία και 
υπηρεσίες / Σχέδια 
διαχείρισης/ 
Στρατηγικά 

σχέδια & μελέτες 

Αριθμός 
συμβάσεων 

   49 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 38.629.630 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 38.629.630 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 32.835.186 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 5.794.444 € 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι έργων του τομέα Περιβάλλοντος του Προγράμματος, όπως:  

Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και οι εποπτευόμενοι φορείς του, 
Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Πολιτισμού, Επιτελικές δομές αρμόδιων Υπουργείων εφόσον 
λειτουργούν ως δυνητικοί δικαιούχοι πράξεων που χρηματοδοτούνται από ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 
Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), 
Σύνδεσμοι Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), 
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), Φορείς Διαχείρισης Λιμένων, ΝΠΔΔ, φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης, ΜΟΔ ΑΕ, ΚΑΠΕ, ΤΕΕ κλπ 

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) 

Νοέμβριος 2016 & 
Δεκέμβριος 2018 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1η Εξειδίκευση ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Απρίλιος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης της Πρόσκλησης  εντός 2022 
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Δράση 16.36.3.2.Μ: Πληροφόρηση και επικοινωνία των ΕΥΔ/ΠΕΠ ως 
ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
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 προβλέπεται εκχώρηση 

Κατηγορία Περιφέρειας 
 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις 
 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης  

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η αποτελεσματική πληροφόρηση κοινού, φορέων, 
κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, και η διάχυση καλών 
πρακτικών,  οπως: 

1. Δράσεις επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας των έργων και των 
επιμέρους παρεμβάσεών αρμοδιότητας των ΕΥΔ/ΠΕΠ ως ΕΦΔ του Προγράμματος που 
υλοποιούνται από τους Δικαιούχους, καθώς και ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 

2. Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης για τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το Πρόγραμμα, τις φάσεις σχεδιασμού και 
υλοποίησης των παρεμβάσεων που υλοποιούν οι ΕΥΔ/ΠΕΠ ως ΕΦΔ του Προγράμματος, 
την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση 
της εταιρικής σχέσης κ.λ.π 

3. Δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης, κοινωνικών 
εταίρων και διάχυση καλών πρακτικών. 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020. 
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Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι 
αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση. 

Πίνακας 1: 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 

Τ4456 

Σύμβουλοι 
επικοινωνίας / 
Επικοινωνιακά 
σχέδια δράσης 
/ Ενέργειες 
επικοινωνίας 
και 
πληροφόρηση
ς 

Αριθμός 
συμβάσεων 

Όλες οι 
Περιφέρειες  

    1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 5: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες 
Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 200.000 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 200.000 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 170.000 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 30.000 €  

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Κύριοι δικαιούχοι και ΕΥΔ/ΠΕΠ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

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) 

Νοέμβριος 2016 & 
Δεκέμβριος 2018 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1η  Εξειδίκευση 
του ΕΠ—ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Απρίλιος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης  της Πρόσκλησης  εντός 2022 

 

Δράση 16.36.3.2.Π: Πληροφόρηση και επικοινωνία των Φορέων 
Υλοποίησης έργων αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ   
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 προβλέπεται εκχώρηση 

Κατηγορία Περιφέρειας 
 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις 
 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης  

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η αποτελεσματική πληροφόρηση κοινού, φορέων, 
κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, και η διάχυση καλών 
πρακτικών,  οπως: 

1. Δράσεις επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας των έργων και των 
επιμέρους παρεμβάσεών του τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αρμοδιότητας 
ΕΥΔ/ΠΕΚΑ που υλοποιούνται από τους Δικαιούχους, καθώς και ενέργειες διάχυσης 
καλών πρακτικών. 

2. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού κατά την εφαρμογή 
περιβαλλοντικών δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα. 

3. Δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης, Δήμων, 
Φορέων (π.χ. ΦοΔΣΑ), κοινωνικών εταίρων και διάχυση καλών πρακτικών. 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020. 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι 
αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση. 
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Πίνακας 1: 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 

Τ4456 

Σύμβουλοι 
επικοινωνίας / 
Επικοινωνιακά 
σχέδια δράσης 
/ Ενέργειες 
επικοινωνίας 
και 
πληροφόρηση
ς 

Αριθμός 
συμβάσεων 

Όλες οι 
Περιφέρειες  

    14 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 6: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες 
Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 2.827.032 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.827.032 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.402.977 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 242.055 €  

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Φορείς υλοποίησης έργων του τομέα Περιβάλλοντος αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ. 

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) 

Νοέμβριος 2016 & 
Δεκέμβριος 2018 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1η  Εξειδίκευση 
του ΕΠ—ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Απρίλιος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποίησης  της Πρόσκλησης  εντός 2022 

 

Δράση 16.37.1.Μ: Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των 
δικαιούχων έργων της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

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 προβλέπεται εκχώρηση 

Κατηγορία Περιφέρειας 
 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις 
 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης  

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
προβλέπονται ενέργειες  για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του 
τομέα Μεταφορών του Προγράμματος, όπως αυτές απορρέουν ως αποτέλεσμα αναγκών ή 
και των σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 
3 του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ή 
ειδικότερες δράσεις για ενίσχυση των δικαιούχων του ΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα 
αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις Τεχνικών 
Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση 
των έργων, συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς και 
παρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών αναγκών Δικαιούχων. 

Στο πλαίσιο αυτό θα περιληφθούν σε περιορισμένο βαθμό και λειτουργικές δαπάνες για  την 
εξασφάλιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού των εν λόγω φορέων ή μελέτες μεμονωμένων έργων 
των φορέων αυτών, οι οποίες δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-
2020». 

Η δράση είναι σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020. 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι 
αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση. 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

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 

T4418 
Τελικοί 

δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Αριθμός 
υπογεγραμμέν

ων 
συμβάσεων 

   9 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 9.756.637 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 9.756.637 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 8.293.141 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.463.496 € 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι έργων του τομεά Μεταφορών του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ όπως:  

Υπουργείο ΥΜΕ και εποπτευόμενοι φορείς  (ενδεικτικά: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, Ειδική Υπηρεσία 
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, Εγνατία 
Οδός ΑΕ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Αττικό Μετρό ΑΕ, ΟΑΣΑ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ΟΣΥ 
ΑΕ), Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας,   Αρχηγείο Πυροσβεστικής, Ελληνική Αστυνομία, , Επιτελικές δομές 
αρμόδιων Υπουργείων εφόσον λειτουργούν ως δυνητικοί δικαιούχοι πράξεων του τομέα 
Μεταφορών  που χρηματοδοτούνται από ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, 
ΝΠΔΔ, φορείς Γενικής Κυβέρνησης κλπ 

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) 

Νοέμβριος 2016 & 
Δεκέμβριος 2018 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1η Εξειδίκευση του 
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Απρίλιος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποποίησης της πρόσκλησης εντός 2022 

 

Δράση 16.37.1.Π: Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των 
δικαιούχων έργων της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

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  Δεν προβλέπεται εκχώρηση 

Κατηγορία Περιφέρειας 
 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις 
 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης  

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
προβλέπονται ενέργειες  για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων 
έργων αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ, όπως αυτές απορρέουν ως αποτέλεσμα αναγκών ή και των 
σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του 
ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ή 
ειδικότερες δράσεις για ενίσχυση των δικαιούχων έργων του τομέα Περιβάλλοντος του 
Προγράμματος αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ως ΕΦΔ, όπως αυτές ενδεχομένως θα 
αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις Τεχνικών 
Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση 
των έργων, συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς και 
παρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών αναγκών Δικαιούχων. 

Στο πλαίσιο αυτό θα περιληφθούν σε περιορισμένο βαθμό και λειτουργικές δαπάνες για  την 
εξασφάλιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού των εν λόγω φορέων ή μελέτες μεμονωμένων έργων 
των φορέων αυτών, οι οποίες δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-
2020». 

Επιπλέον, θα υποστηριχθούν, εφ’ όσον απαιτηθεί, το σχέδιο δράσης και τα μέτρα ενίσχυσης 
της ικανότητας δικαιούχων έργων αρμοδιότητας της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ, ως ΕΦΔ του Προγράμματος, 
όπως θα προκύψουν από  την αναγκαιότητα κάλυψης των γενικών και θεματικών 
αιρεσιμοτήτων που αφορούν το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020. 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με όλους τους Άξονες Ταμείου Συνοχής του Προγράμματος. 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο ΕΠ, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι 
αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση. 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

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 

T4418 

Τελικοί 
δικαιούχοι 

που 
υποστηρίζοντ

αι 

Αριθμός 
υπογεγραμμένων 

συμβάσεων 
   1 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 543.338 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 543.338 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 461.837 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 81.501 € 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι έργων του τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 
αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ όπως:  

Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και οι εποπτευόμενοι φορείς του, 
Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Πολιτισμού, Επιτελικές δομές αρμόδιων Υπουργείων εφόσον 
λειτουργούν ως δυνητικοί δικαιούχοι πράξεων αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΠΕΚΑ που 
χρηματοδοτούνται από ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Φορείς Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), ΝΠΔΔ, φορείς Γενικής Κυβέρνησης κλπ 

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) 

Νοέμβριος 2016 & 
Δεκέμβριος 2018 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1η Εξειδίκευση του 
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Απρίλιος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης / τροποποποίησης της πρόσκλησης εντός 2022 

 


