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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης, περιλαμβάνει το σύνολο των εγκεκριμένων
δράσεων μέχρι και την 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος.
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Ενότητα Α: Μεθοδολογία
Η Διαδικασία της κατάρτισης του Εγγράφου «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» προβλέπεται στο
άρθρο 19 του Ν.4314/2014. Το υπόψη έγγραφο 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 έχει ως στόχο 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.
Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης
κάθε ΕΠ η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του
Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων,
θέτοντας κατ' έτος στόχους.
Στην εξειδίκευση εμπλέκονται βάσει του Ν.4314/2014 η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
(ΕΑΣ), οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) των ΕΠ, οι Επιτελικές Δομές των Υπουργείων ή ελλείψει
αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού
Σχεδιασμού ΕΣΠΑ(ΠΕΑΣ), 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 ΔΑ έχει στη
διάθεσή της. Η εξειδίκευση κάθε ΕΠ γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας
έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και
αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης κάθε ΕΠ.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης είναι ότι η ανάλυση γίνεται ανά άξονα
προτεραιότητας και ανά δράση και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι ενδεικτικοί
δικαιούχοι, ο τρόπος υλοποίησης, ο προγραμματισμός ενεργειών, οι δείκτες εκροής και οι
ενδεικτικοί προϋπολογισμοί. Περαιτέρω, η εξειδίκευση περιλαμβάνει ειδικότερη αναφορά
στις ενέργειες που θα αναληφθούν για τα έργα που η υλοποίησή τους έχει ξεκινήσει πριν
την έγκριση του ΕΠ (εμπροσθοβαρή), τα μεγάλα έργα και τα τμηματοποιημένα έργα που
ένα τμήμα τους χρηματοδοτήθηκε από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ένα άλλο προβλέπεται
να υλοποιηθεί από το ΕΠ την περίοδο 2014 - 2020. Επίσης, περιλαμβάνει αναφορά στις
ενέργειες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί
για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων που περιλαμβάνονται κάθε φορά στην
εξειδίκευση ενός ΕΠ βασίζεται σε μία σειρά κριτηρίων, τα οποία μεταξύ άλλων θα πρέπει
να 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 π/υ,



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



προσδιοριστούν οι δυνητικοί δικαιούχοι μίας δράσης,
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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.

Επίσης, στη διαμόρφωση της Εξειδίκευσης του ΕΠ λαμβάνεται υπ’ όψη και η επίτευξη των
ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε κάθε
άξονα προτεραιότητας.
Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης κάθε ΕΠ έχει η αντίστοιχη Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του, συνεργαζόμενη για τον σκοπό αυτό με όλους τους αρμόδιους
φορείς.
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Ενότητα Β: Διαδικασία
Με την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014)10183/18-12-2014
εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την περιφέρεια Θεσσαλίας στην
Ελλάδα. Στη συνέχεια και σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4314/2014 η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας
Θεσσαλίας προχώρησε στη σύνταξη του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ
Θεσσαλίας σύμφωνα με την εξής διαδικασία:
- Η ΕΑΣ διαμορφώνει τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ» (ΕΕΕΠ) το
οποίο αποστέλλει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΕΠ.
- Η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠ) εξειδικεύει το ΕΠ Θεσσαλίας για το οποίο
είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ έγγραφο ΕΕΕΠ, αντλώντας
στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα.
- Η ΕΥΔΕΠ προσδιορίζει τις Επιτελικές Δομές οι οποίες σχετίζονται με τους τομείς
στρατηγικής της (βλ. άρθρο 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 για έργα που εντάσσονται σε κατηγορίες
δράσεων με δικαιούχους τους δήμους, η ΕΥΔΕΠ συνεργάζεται με την Περιφερειακή
Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ ή με έλλειψη αυτής με την ΠΕΔ
Θεσσαλίας (άρ. 24Α του Ν. 4314/2014). Η ΕΥΔΕΠ συνεργάζεται για τη διαμόρφωση του
εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω Επιτελικές Δομές και ελλείψει αυτών με τις αρμόδιες
υπηρεσίες των Υπουργείων.
-

Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνει τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη της διαδικασίας
εξειδίκευσης τομέων / δράσεων του ΠΕΠ αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο
πρότασης για την υποβολή τυχόν προτάσεων θέτοντας δεσμευτική ημερομηνία
παραλαβής. Το χρονικό περιθώριο υποβολής προτάσεων καθορίζεται με ευθύνη της
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας. Ακολούθως και μετά την εξέταση των προτάσεων, διαμορφώνει το
τελικό σχέδιο εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση το εγκεκριμένο ΕΠ, την ιεράρχηση των αναγκών
και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ. Η ΕΥΔΕΠ εισηγείται το τελικό σχέδιο του ΕΕΕΠ στον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

- Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγείται προς έγκριση
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΠΕΠ, καθώς και τον προγραμματισμό των
προσκλήσεων και των εντάξεων, σύμφωνα με τους κατ’ έτος στόχους. Η έγκριση του
εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο
συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά
την κρίση της ΔΑ ανάγκες, η έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή
διαδικασία. Η έγκριση του πρώτου ΕΕΕΠ γίνεται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης. Το έγγραφο ΕΕΕΠ αναθεωρείται υποχρεωτικά ως
αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης - και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- παρουσιάζεται ο βαθμός
επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων.
- Βάσει του εγκεκριμένου κάθε φορά ΕΕΕΠ, μια ΔΑ δύναται να προβεί στην έκδοση
προσκλήσεων μόνο για εκείνες τις δράσεις οι οποίες έχουν εξειδικευτεί. Εξειδίκευση
δράσεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες που συνδέονται με εκ των προτέρων
θεματικές αιρεσιμότητες ή/ και τυχόν σχετικές «αυτοδεσμεύσεις» που δεν έχουν
10
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εκπληρωθεί, μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ΔΑ λαμβάνοντας υπόψη και
συνεκτιμώντας πιθανούς κινδύνους / επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη μη
εκπλήρωσή τους.
Ακολουθεί η ανά Άξονα, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα , εξειδίκευση
δράσεων του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 :

11
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Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής
Προστιθέμενης Αξίας
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

01
02
03

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

T.01.1
T.01.2
T.02.1

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

61.875.000 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

80%

1. Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΠΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:
Πίνακας πλαισίου επίδοσης
Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Κωδικός
Δείκτη ή
βασικού
σταδίου
υλοποίησης
CO02

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Κ230

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO26

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Κ206

Ορόσημο για το 2018

Δείκτης ή
βασικό
στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης
κατά
περίπτωση

Αριθμός
επιχειρήσεων
που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις
Αποφάσεις
υπαγωγής

Αριθμός

0

Αριθμός

145

Αριθμός

0

Αριθμός

40

Αριθμός
επιχειρήσεων
που
συνεργάζονται
με ερευνητικά
ιδρύματα,
ινστιτούτα
Συμβάσεις που
έχουν
υπογραφεί για
την υλοποίηση
των έργων

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ
άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
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- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, Ε.Φ.Δ., επιτελικές δομές κλπ.) για
τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για
την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.
- Κατάρτιση προσωπικού Ε.Υ.Δ., Ε.Φ.Δ., Δικαιούχων και εμπλεκόμενων φορέων, σε
θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών.
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών.
- Ενέργειες επιλογής του Ε.Φ.Δ. για τους πόρους του Θεματικού Στόχου 1 / Ε.Π. 1β και
Θεματικού Στόχου 3
- Εκπαίδευση και υποστήριξη στελεχών του Ε.Φ.Δ. για την απρόσκοπτη υλοποίηση των
δράσεων.
- Περαιτέρω εξειδίκευση δράσεων του Άξονα
- Συνεργασία εμπλεκομένων φορέων και υποστήριξη για τη σύνταξη των Οδηγών και
Προκηρύξεων για την έκδοση Προσκλήσεων εκ μέρους του Ε.Φ.Δ.
- Παρακολούθηση και έλεγχος από Ε.Υ.Δ. της τήρησης των όρων εκχώρησης εκ μέρους
του Ε.Φ.Δ.
- Ενέργειες δημοσιότητας για τις δράσεις που προωθούνται, επίσης για την εξέλιξή τους
και αποτελέσματά τους.
- Προώθηση Υποστηρικτικών Μηχανισμών για τις Δράσεις του Άξονα 1 / Θ.Σ. 1 και Θ.Σ.3,
που προβλέπεται στο ΠΕΠ, ώστε να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην ενεργοποίηση και
υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο και της RIS3.
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2. Θεματικός στόχος 01 – Επενδυτική Προτεραιότητα 1a
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

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
αιρεσιμότητες

θεματικές T.01.1

Ειδικοί στόχοι

Αύξηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην
Περιφέρεια που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τις
περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές.

Δείκτες αποτελέσματος

Τ1401: Ερευνητικοί τομείς και κλάδοι που αναπτύσσονται
στην Περιφέρεια.
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2.1 Δράση 1α.1.1.1.1: Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση ερευνητικών
υποδομών με στόχο την διαπίστευση για την εξυπηρέτηση τομέων
στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας.
Χαρακτηρισμός δράσης

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

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα
Δεν αφορά.

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά.
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
T.01.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 1.1.1 «Αύξηση των ερευνητικών
δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τις περιφερειακές
αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές». Μέσω αυτής θα χρηματοδοτηθούν «ερευνητικές
υποδομές» των «οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων» (όπως ορίζονται στον
κανονισμό ΕΚ 651/2014) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για
απόκτηση, τροποποίηση ή επέκταση των πιστοποιητικών διαπίστευσης των Εργαστηρίων
τους, κατόπιν (επαν)αξιολόγησης του Εργαστηρίου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.Δ.).
Η παρούσα Δράση εμπίπτει στο εγκεκριμένο Εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσης της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).
Οι πράξεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης πρέπει να
εξυπηρετούν τους σκοπούς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)
και να περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες (πυλώνες) της RIS3, ήτοι «το αγροδιατροφικό
σύμπλεγμα», «τον κλάδο του μετάλλου και των δομικών υλικών», «τον δημιουργικό
15
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τουρισμό», «την διαχείριση του περιβάλλοντος», «την παραγωγή και εξοικονόμηση
ενέργειας» και «την αποκατάσταση και τις προηγμένες υπηρεσίες υγείας».
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες
της διαπίστευσης:


Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού,



Βελτίωση και προσαρμογή υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων αποκλειστικά
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του εργαστηριακού εξοπλισμού,



Η οργάνωση του συστήματος ISO 17025 (είτε άλλου εξειδικευμένου),



Οι απαραίτητες δοκιμές για τις ανάγκες της διαπίστευσης,



Το κόστος διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ.

Ο «οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων» (Δικαιούχος) που καταθέτει πρόταση για
χρηματοδότηση θα πρέπει να τεκμηριώνει, στο πλαίσιο τεκμηρίωσης της σκοπιμότητάς της,
τη συμβολή της στην RIS3 της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην επίτευξη των δεικτών αυτής
καθώς και στην επίτευξη των στόχων και των δεικτών της Πρόσκλησης που θα εκδοθεί.
Τα βασικά θεσμικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λαμβάνονται υπόψη για την
παρούσα εξειδίκευση και την Πρόσκληση που θα εκδοθεί, με βάση τα οποία πρέπει να
υποβληθούν και αξιολογηθούν οι προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων, είναι:
 Ο Κανονισμός (Ε.Ε) 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων ενισχύσεων ως συμβατών
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
 Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές
ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01)
 Οι Κανονισμοί (Ε.Ε.) 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 της Επιτροπής σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
Αναφορικά με την ύπαρξη ή μη οικονομικής δραστηριότητας (καθοριστικό στοιχείο για
τον χαρακτηρισμό μιας δημόσιας χρηματοδότησης ως κρατικής ενίσχυσης) σε κάθε
υποβαλλόμενη πρόταση ισχύουν τα περιλαμβανόμενα στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την
καινοτομία» (2014/C 198/01): «Εάν ο ερευνητικός οργανισμός ή η ερευνητική υποδομή
χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για μη οικονομική δραστηριότητα, η χρηματοδότησή
του/της μπορεί να μην εμπίπτει καθόλου στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις
κρατικές ενισχύσεις, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα είναι αμιγώς επικουρική, δηλαδή
συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητα του ερευνητικού οργανισμού ή της ερευνητικής
υποδομής και είναι απαραίτητη για αυτήν ή είναι συνυφασμένη με την κύρια μη οικονομική
χρήση του/της, και είναι περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Για τους σκοπούς του παρόντος
πλαισίου, η Επιτροπή θα θεωρεί ότι όντως πρόκειται για την ως άνω περίπτωση όταν οι
οικονομικές δραστηριότητες καταναλίσκουν ακριβώς τους ίδιους πόρους (όπως υλικό,
εξοπλισμό, εργασία και σταθερό κεφάλαιο) με τις μη οικονομικές δραστηριότητες και η
δυναμικότητα που διατίθεται κάθε έτος για τέτοιου είδους οικονομικές δραστηριότητες δεν
υπερβαίνει το 20 % της συνολικής ετήσιας δυναμικότητας του φορέα».
Η μέτρηση της συνολικής ετήσιας δυναμικότητας, σύμφωνα με δοθείσες διευκρινήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν γίνεται με οικονομικά στοιχεία αλλά με στοιχεία όπως αριθμός
ωρών απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού, ώρες χρήσης εξοπλισμού κ.λ.π.
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Αναλυτικότερα στοιχεία για τον υπολογισμό της υπόψη δυναμικότητας θα παρατεθούν
στην Πρόσκληση που θα εκδοθεί.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CO24

C025

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δείκτης
Αριθμός νέων
ερευνητών σε φορείς
που λαμβάνουν
ενίσχυση
Αριθμός ερευνητών
που εργάζονται σε
βελτιωμένες
εγκαταστάσεις
ερευνητικών υποδομών

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

10

ΟΧΙ

NAI

30

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες
Περιφέρειας
3.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

3.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.400.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

600.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
0
0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι

Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων των οποίων τα εργαστήρια που πρόκειται να
ενισχυθούν χωροθετούνται στην Θεσσαλία:


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας



ΤΕΙ Θεσσαλίας



ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ



ΕΚΕΤΑ/ΚΕΘΕΑ

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

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

18
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Α’ Τρίμηνο 2017
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3. Θεματικός στόχος 01 – Επενδυτική Προτεραιότητα 1β
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας

Επενδυτική προτεραιότητα

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
αιρεσιμότητες

θεματικές T.01.1

Ειδικοί στόχοι

1.2.1 Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών
τεχνολογική & μη τεχνολογική καινοτομία

Δείκτες αποτελέσματος

Τ1402 Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του
ΑΕΠ

19
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3.1 Δράση 1β.1.2.1.1: Πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα στοχευμένα στις
προτεραιότητες της RIS3 Θεσσαλίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο : πιλοτική δράση

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

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι Φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014,
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

T.01.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αφορά σε πιλοτική δράση του Θεματικού Στόχου 1 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, στο
πλαίσιο της RIS3.
Η παρούσα δράση αφορά στην ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων και δράσεων στις
προτεραιότητες όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην RIS3 της περιφέρειας ( Αγροδιατροφικό
σύμπλεγμα, Μέταλλο και δομικά υλικά, Περιβάλλον, Ενέργεια, Δημιουργικός τουρισμός,
Αποκατάσταση και προηγμένες υπηρεσίας υγείας).
Μέσω της παρούσας πράξης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες υποστηρίζουν
ερευνητικά και τεχνολογικά έργα, που εκτελούνται από δυναμικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους της RIS3 και στοχεύουν στην ανάπτυξη μέσω
επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία. Ενδεικτικά αναφέρονται:
α) Έρευνα και ανάπτυξη (βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη),
β) Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ),
γ) Προβολή / διάχυση (των αποτελεσμάτων του έργου), συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και
δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κ.α..
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Επισημαίνεται ότι αποκλείεται η βασική έρευνα.
Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέμενης αξίας.
Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της
πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική
δραστηριότητα.
Στόχο της πράξης αποτελεί:
 η προώθηση της έρευνας & τεχνολογίας και της καινοτομίας και η ενσωμάτωσή τους
στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης και
ανταγωνιστικότητας και ως βασικών στοιχείων στρατηγικού σχεδιασμού,
 η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη
αξία, η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, η βελτίωση της
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυση σε
νέες αγορές,
 η μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της
εγχώριας βιομηχανία και η ενθάρρυνση ανάληψης δραστηριοτήτων τεχνολογικής
καινοτομίας,
 η ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη
συμμετοχή του σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην
παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων,
 η ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και
η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
Τα προβλεπόμενα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και
ιδίως του τμήματος 3 και 4 αυτού, η ανακοίνωση 2014/C 198/01 «Πλαίσιο σχετικά με τις
κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» ή και ο κανονισμός
de minimis έχουν εφαρμογή στην παρούσα δράση.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CO26

Δείκτης
Αριθμός
επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με
ερευνητικά
ιδρύματα

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
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Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

80

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

NAI

NAI
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α) *

2.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.000.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

800.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

200.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

1.000.000

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) *
* Η ιδιωτική συμμετοχή αναφέρεται ενδεικτικά
Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

1

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

Γ΄ Τρίμηνο - 2015
Δεν αφορά

Γ΄ Τρίμηνο 2015 *
Α΄τρίμηνο 2017
(επικαιροποίηση : Οκτ.2016)
Δ’ Τρίμηνο 2015
Α΄τρίμηνο 2017
(επικαιροποίηση : Οκτ.2016)
Δ’ Τρίμηνο 2015 **
Β΄τρίμηνο 2017
(επικαιροποίηση : Οκτ.2016)

Σημειώσεις :
1- Η μη εκπλήρωση της αιρεσιμότητας (έγκριση εθνικής και Περιφερειακής RIS3) δεν
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την έκδοση της πρόσκλησης, καθώς αφορά σε
πιλοτική δράση που θα υλοποιηθεί μέσω Ε.Φ.Δ. Η RIS της Περιφέρειας έχει ολοκληρωθεί
και εγκριθεί, το Εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσης ολοκληρώθηκε στο Δ΄τρίμηνο 2015, εγκρίθηκε
δε στο 2016.
* : ο χρόνος αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής του ΕΦΔ (επικαιροποίηση
Οκτ.2016)
** : αφορά στην πρόσκληση του Ε.Φ.Δ. προς τους Δικαιούχους
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4. Θεματικός στόχος 03– Επενδυτική Προτεραιότητα 3α
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Επενδυτική προτεραιότητα

Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και
ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ
άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές T.01.1
Τ.03.1

Ειδικοί στόχοι

1.4.1 Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και
καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ
για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Δείκτες αποτελέσματος

Τ1406 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) σε κλάδους
υψηλής προστιθέμενης αξίας της Περιφέρειας
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4.1 Δράση 3α.1.4.1.1: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την
αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για
την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

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

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Ενδιάμεσοι Φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014,
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ01.1
Τ03.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Περιγραφή δράσης
Η δράση αναφέρεται και συμβάλει στον ειδικό στόχο
«1.4.1 - Επιχειρηματική
εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ»
και στον δείκτη αποτελέσματος «ΤΙ06. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στους κλάδους
υψηλής προστιθέμενης αξίας».
Οι πράξεις αφορούν με στόχευση και κατά προτεραιότητα στις προϊόντα -υπηρεσίες των
κλάδων προτεραιότητας για την Περιφέρεια, σύμφωνα με την στρατηγική της έξυπνης
εξειδίκευσης (RIS 3).
Ειδικότερα αφορά σε δράσεις εκσυγχρονισμού υφισταμένων μικρών, πολύ μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με
αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της
παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως
στόχο
 Τον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης
προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς
ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και
της σύναψης διεθνών συνεργασιών.
 Την Ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων
για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.
 Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα σε τομείς της
έξυπνης εξειδίκευσης.
 Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην
ενίσχυση τη παρουσίας των Θεσσαλικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, με
έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των
προϊόντων .
 Την ανάπτυξη συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών .
 Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των
επιχειρήσεων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, κατασκευή εγκαταστάσεων, αδειών /
δικαιωμάτων ( εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή-εμπορία-πληροφορική
μείωση περιβαντολλογικής επιβάρυνσης, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων)
 Ενέργειες πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών: Εξειδικευμένες και στοχευμένες ενέργειες
πληροφορικής για την υποστήριξη ανταγωνιστικών ηλεκτρονικών εφαρμογών. Μπορεί
να συμπεριλαμβάνεται και εξοπλισμός και λογισμικό και σχετιζόμενες με αυτά
υπηρεσίες.
 Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας:
 Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.
 Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Εξειδικευμένες μελέτες και
υποστήριξη (τεχνική, νομική κτλ).
 Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
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Η δράση παρουσιάζει συνέργεια με δράσεις επιχειρηματικότητας και προώθησης έρευνας
και καινοτομίας που περιλαμβάνονται στο Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» (συγχρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α.) και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014 – 2020 (συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α.).
Η δράση παρουσιάζει επίσης συνέργεια με τις λοιπές δράσεις που προβλέπονται για το
Θ.Σ. 3 στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας.
Τα προβλεπόμενα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και
ο κανονισμός de minimis έχουν εφαρμογή στην παρούσα δράση.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CΟ01

CO02

CO08

Δείκτης
Παραγωγικές
επενδύσεις:
Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές
επενδύσεις:
Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
επιχορηγήσεις
Παραγωγικές
επενδύσεις:
Αύξηση της
απασχόλησης
στις επιχειρήσεις
που λαμβάνουν
ενίσχυση

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός
επιχειρήσε
ων

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

765

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αριθμός
επιχειρήσε
ων

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

165

NAI

NAI

Αριθμός
επιχειρήσε
ων

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

150

NAI

ΝΑΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α) *

20.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

10.000.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

8.000.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.000.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

10.000.000

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) *
* Η ιδιωτική συμμετοχή αναφέρεται ενδεικτικά
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Δυνητικοί Δικαιούχοι
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

Ημερομηνία
ΟΧΙ

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Δεν αφορά

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

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)

11ος/2018

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

11ος/2018

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
* : ο χρόνος αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής του ΕΦΔ
** : αφορά στην πρόσκληση του Ε.Φ.Δ. προς τους Δικαιούχους
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4.2 Δράση 3α.1.4.1.2: Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: ________________________

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

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΘ
στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και ορισμός της δεύτερης ως Ενδιάμεσου
Φορέα (Ε.Φ.)
Η πράξη θα υλοποιηθεί με δικαιούχο την ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ01.1
Τ03.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Περιγραφή δράσης
Η συμμετοχή στη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ» υλοποιείται 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 (ΤΕΠΙΧ 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 ΠΕΠ Θεσσαλίας. 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.
Προκειμένου να προσδιοριστεί το βέλτιστο ποσοστό επένδυσης σε κάθε Χρηματοδοτικό
μέσο αλλά και η σχέση συνεπένδυσης με τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς
Οργανισμούς - EXO (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
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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 : 10.000.000 €
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
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CΟ01

CO03

Μονάδα
μέτρησης

Δείκτης
Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Αριθμός
επιχειρήσεων που
ενισχύονται (πλην
επιχορηγήσεων)

Αριθμός
επιχειρήσεων
Αριθμός
επιχειρήσεων

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

200

ΝΑΙ

ΝΑΙ

200

NAI

NAI

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
10.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

10.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

8.000.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.000.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

10.000.000

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής
Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) *
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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), που δραστηριοποιούνται στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ειδικότερα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα δώσει ιδιαίτερη
έμφαση σε επιχειρήσεις, επενδύσεις και επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται (κατά
προτεραιότητα) με τους στρατηγικούς τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας, αφορούν σε οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται οι
προβληματικές επιχειρήσεις.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

ΝΑΙ

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Δεν αφορά

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

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)

Δεκέμβριος 2017

Έκδοση Πρόσκλησης προς το ΕΤΕΑΝ

Δεκέμβριος 2017

Τροποποίηση ΥΑ Σύστασης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Δεκέμβριος 2017

Τροποποίηση Συμφωνίας Χρηματοδότησης με ΕΤΕΑΝ

Δεκέμβριος 2017

Έναρξη Υλοποίησης Δράσεων του Ταμείου

Α’ τρίμηνο 2018
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4.3 Δράση 3α.1.4.1.3: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: ________________________

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

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: ________________________

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΘ
στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και ορισμός της δεύτερης ως Ενδιάμεσου
Φορέα (Ε.Φ.)
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ01.1
Τ03.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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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.
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 πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον
0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας θα ανέρχεται σε 50%.
Χορήγηση της ενίσχυσης με εφαρμογή του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (ΕΚ 1407/2013)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 10.000.000 €
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CΟ01

CΟ02

CΟ05

CΟ08

Δείκτης
Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
επιχορηγήσεις
Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Αύξηση της
απασχόλησης σε
επιχειρήσεις που
ενισχύονται

Μονάδα
μέτρησης
Αριθμός
επιχειρήσεων

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

65

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Αριθμός
επιχειρήσεων

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

65

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αριθμός
επιχειρήσεων

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

65

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Iσοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

65

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α) *

20.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

10.000.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

8.000.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.000.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

0

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής
Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

* Η ιδιωτική συμμετοχή αναφέρεται ενδεικτικά (το ποσοστό χρηματοδότησης δύναται να
ανέλθει έως 50%)

Δυνητικοί Δικαιούχοι
1.
Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
προσδιορισμένους ΚΑΔ σε επίπεδο πρόσκλησης.

τουριστικές

επιχειρήσεις

σε

2.
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
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

ΝΑΙ

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Δεν αφορά

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014)

Δεκέμβριος 2018

Έκδοση Πρόσκλησης

Ήδη εκδοθείσα από
το Ε.Π.ΕΠΑΝΕΚ
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4.4 Δράση 3α.1.4.1.4: Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση
επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και
υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους
δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο ________________________

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

Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Ενδιάμεσοι Φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014,
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ01.1
Τ03.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αναφέρεται και συμβάλει στον ειδικό στόχο
«1.4.1 - Επιχειρηματική
εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ»
και στον δείκτη αποτελέσματος «ΤΙ06. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στους κλάδους
υψηλής προστιθέμενης αξίας».
Οι πράξεις αφορούν με στόχευση και κατά προτεραιότητα στις προϊόντα -υπηρεσίες των
κλάδων προτεραιότητας για την Περιφέρεια, σύμφωνα με την στρατηγική της έξυπνης
εξειδίκευσης (RIS3).
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Ειδικότερα αφορά σε δράσεις ενίσχυσης νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση, πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής
αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη
βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης
έχοντας ως στόχο:

Τον προσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης
προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς
ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της
σύναψης διεθνών συνεργασιών.

Την ενίσχυση τους για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας τους.

Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα σε τομείς της
έξυπνης εξειδίκευσης.

Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην
ενίσχυση τη παρουσίας των Θεσσαλικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, με έμφαση
στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων .

Την ανάπτυξη συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών .

Την
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των
επιχειρήσεων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, κατασκευή εγκαταστάσεων, αδειών /
δικαιωμάτων (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή-εμπορία-πληροφορική μείωση
περιβαντολλογικής επιβάρυνσης, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων)

Ενέργειες πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών: Εξειδικευμένες και στοχευμένες ενέργειες
πληροφορικής για την υποστήριξη ανταγωνιστικών ηλεκτρονικών εφαρμογών. Μπορεί να
συμπεριλαμβάνεται και εξοπλισμός και λογισμικό και σχετιζόμενες με αυτά υπηρεσίες.

Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας:

Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.

Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Εξειδικευμένες μελέτες και
υποστήριξη (τεχνική, νομική κτλ).

Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια με δράσεις επιχειρηματικότητας και προώθησης έρευνας
και καινοτομίας που περιλαμβάνονται στο Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» (συγχρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α.) και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 –
2020 (συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α.).
Η δράση παρουσιάζει επίσης συνέργεια με τις λοιπές δράσεις που προβλέπονται για το Θ.Σ.
3 στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας.
Τα προβλεπόμενα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και ο
κανονισμός de minimis έχουν εφαρμογή στην παρούσα δράση.
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Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CΟ01

CO02

CO08

COO5

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Παραγωγικές
επενδύσεις:
Λιγότερο
Αριθμός
Αριθμός
ανεπτυγμένες
765*
ΟΧΙ
επιχειρήσεων
επιχειρήσεων που
περιφέρειες
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές
επενδύσεις:
Λιγότερο
Αριθμός
Αριθμός
ανεπτυγμένες
165*
NAI
επιχειρήσεων που
επιχειρήσεων
περιφέρειες
λαμβάνουν
επιχορηγήσεις
Παραγωγικές
επενδύσεις:
Αύξηση της
Λιγότερο
Αριθμός
απασχόλησης
ανεπτυγμένες
150*
ΟΧΙ
επιχειρήσεων
στις επιχειρήσεις
περιφέρειες
που λαμβάνουν
ενίσχυση
Παραγωγικές
επενδύσεις:
Λιγότερο
Αριθμός
Αριθμός νέων
ανεπτυγμένες
40*
ΟΧΙ
επιχειρήσεων
επιχειρήσεων που
περιφέρειες
λαμβάνουν στήριξη
ης
*Οι τιμές των Δεικτών είναι αυτές του εγκεκριμένου Προγράμματος. Στην πρόταση 2 Αναθεώρησης του που
ο
ο
υποβλήθηκε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 7 2018 (και επανυποβλήθηκε τον 10 2018), έχουν
μεταβληθεί για να απεικονίζουν την προτεινόμενη στόχευση της συγκεκριμένης Επενδυτικής Προτεραιότητας.

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α) *

20.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

10.000.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

8.000.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.000.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0
0

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής
Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

10.000.000

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) *
* Η ιδιωτική συμμετοχή αναφέρεται ενδεικτικά
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Δυνητικοί Δικαιούχοι
Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή που πρόκειται
να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

Ημερομηνία
ΟΧΙ

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Δεν αφορά

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

Δ΄ Τρίμηνο 2018 *

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

* : ο χρόνος αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής του ΕΦΔ
** : αφορά στην πρόσκληση του Ε.Φ.Δ. προς τους Δικαιούχους
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Πίνακας 1: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ (1)

ΔΔ (2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ (4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ (6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

ΔΔ (8)

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

ΔΔ (10)

1

61.875.000

1

11.250.000

1α

7.500.000

1.1.1

7.500.000

1α.1.1.1.1

3.000.000

1

61.875.000

1

11.250.000

1β

3.750.000

1.2.1

3.750.000

1β.1.2.1.1

1.000.000

1

61.875.000

1

11.250.000

1β

3.750.000

1.2.1

3.750.000

1β.1.2.1.1

1.000.000

1

61.875.000

3

47.500.000

3α

26.250.000

1.4.1

10.000.000

3α.1.4.1.1

10.000.000

1

61.875.000

3

47.500.000

3α

26.250.000

1.4.1

10.000.000

3α.1.4.1.2

10.000.000

1

61.875.000

3

47.500.000

3α

26.250.000

1.4.1

10.000.000

3α.1.4.1.3

10.000.000

1

61.875.000

3

47.500.000

3α

26.250.000

1.4.1

10.000.000

3α.1.4.1.4

10.000.000

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

ΔΔ
(13)

058

3.000.000

060

550.000

064

450.000

001

10.000.000

001

10.000.000

001

10.000.000

001

10.000.000

Πίνακας 2: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός
Δράσης
(1)

Χαρακτηρισμός
δράσης
(2)

1α.1.1.1.1

Νέα έργα

1β.1.2.1.1

Νέα έργα

Κατηγορία
περιφέρειας
(3)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

ΔΔ
(4)

Τρόπος υλοποίησης
δράσης
(5)

ΔΔ
(6)

ΔΔ
που
συνεισφέρει
στο πλαίσιο
επίδοσης
(7)

ΔΔ
μη
εκπληρούμενων
θεματικών
αιρεσιμοτήτων
(8)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)

3.000.000

Επιχορήγηση (grant)

3.000.000

0

0

0

1.000.000

Επιχορήγηση (grant)

1.000.000

450.000

0

0
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3α.1.4.1.1

Νέα έργα

3α.1.4.1.2

Νέα έργα

3α.1.4.1.3

Νέα έργα

3α.1.4.1.4

Νέα έργα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

10.000.000

Επιχορήγηση (grant)

10.000.000

10.000.000

0

0

10.000.000

Μέσο
χρηματοοικονομικής
τεχνικής

10.000.000

10.000.000

0

0

10.000.000

Επιχορήγηση (grant)

10.000.000

10.000.000

0

0

10.000.000

Επιχορήγηση (grant)

10.000.000

10.000.000

0

0
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Άξονας Προτεραιότητας 2α: Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου
δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

8, 9

Ταμείο

ΕΚΤ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Τ.08.2
Τ.08.5
Τ.09.1
Τ.09.
Τ.09.3

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

89.850.410 €.

% Κοινοτικής συμμετοχής

80

1. Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:
Πίνακας Πλαισίου επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 2α
Κωδικός Δείκτη ή
βασικού σταδίου
υλοποίησης
10501

Δείκτης ή βασικό
στάδιο
υλοποίησης
Άτομα που αποδεσμεύονται από
την φροντίδα εξαρτώμενων
ατόμων

Μονάδα
μέτρησης κατά
περίπτωση
Αριθμός

7.700

Λιγότερη
ανεπτυγμένη

05502

Αριθμός υποστηριζομένων
δομών

Αριθμός

45

Λιγότερη
ανεπτυγμένη

11501

Αριθμός σχολικών Μονάδων
που επωφελούνται από σχολικές
παρεμβάσεις

Αριθμός

130

Λιγότερη
ανεπτυγμένη

Κ230

Αποφάσεις Υπαγωγής

Αριθμός

30

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερη
ανεπτυγμένη

Ορόσημο για το 2018
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των
στόχων.
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.

41

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

2. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9i
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και των διακρίσεων

Επενδυτική προτεραιότητα

Ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής, και τη βελτίωσης των δυνατοτήτων
απασχόλησης

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές Τ.09.1

Ειδικοί στόχοι

2a3.1 Ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
μειονεκτούντων ατόμων
2α3.1 : Ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό

Δείκτες αποτελέσματος

T1500 Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους
CR06 : συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
10502 : Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν
θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση
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2.1 Δράση 9i.2α3.1.1: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών
(παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που
έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: Δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
στο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.09.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τον ειδικό στόχο 2α.3.1 «Ενίσχυση της συμμετοχής
στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ατόμων» και συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη
αποτελέσματος Τ1500 «Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους».
Αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής
υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2015-2016 στις ακόλουθες
κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
* Βρεφικοί Σταθμοί
* Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
* Παιδικοί Σταθμοί
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* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και
διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις
εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να
ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της
οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει
τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών
και εφήβων.
Η δράση θα υλοποιηθεί με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει πρόσκληση προς δομές και
δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη μεταξύ παιδιών και
θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα ωφελούμενη
μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.
Με βάση αξιολογικά ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της
on-going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 καθώς και διδαγμάτων της περιόδου 20072013, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των γυναικών μέσω
ολοκληρωμένων και στοχευμένων δράσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση της
απασχόλησης και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας γυναικών που
βαρύνονται με ευθύνες φροντίδας εξαρτημένων μελών. Επιπλέον, προέκυψαν
συμπεράσματα αναφορικά με τη βελτίωση στο σχεδιασμό των επόμενων σχετικών
δράσεων. Το ΠΕΠ θα εστιάσει σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή
εργαζόμενες), ενώ το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» θα εστιάσει την ενίσχυση του κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε
άνεργες. Η παρούσα εξειδίκευση αφορά το έτος 2015-2016 και εντάσσεται στο πλαίσιο
της συνεννόησης – αλληλογραφίας των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ως προς τον προσδιορισμό των ωφελουμένων του Προγράμματος.
Για τα επόμενα έτη ο σχεδιασμός της δράσης θα επανεξετασθεί λαμβάνοντας υπόψη και τα
αποτελέσματα της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και αναλόγως θα
ακολουθήσει νέα πρόταση εξειδίκευσης της δράσης.
Σε ότι αφορά τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα της εν λόγω δράσης εκτός των
δράσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
υπάρχει και με τις δράσεις του ΘΣ 9 και ΘΣ 10 του ΕΠ Θεσσαλίας που χρηματοδοτούνται
από το ΕΤΠΑ.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

T1501

Δείκτης
Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Περιφέρειες
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

2.900

6.840

9.740

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
6.535.905,00

Συνολικό Κόστος (α)

6.535.905,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

5.228.724,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.307.181,00

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

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Ως δυνητικός δικαιούχος αναφέρεται η ΕΕΤΑΑ (θεσμικό πλαίσιο υπό εκπόνηση)
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
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Γ’ Τρίμηνο 2015
-

Ιούνιος 2015
Ιούλιος 2015
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2.2 Δράση 9i.2α3.1.2: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για
το έτος 2016-2017
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: Δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
στο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.09.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τον ειδικό στόχο 2α.3.1 «Ενίσχυση της συμμετοχής
στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ατόμων» και συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη
αποτελέσματος Τ1500 «Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους».
Αφορά στη διάθεση προς μητέρες ή πατέρες που έχουν την επιμέλεια τέκνου, με
οικογενειακό εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργους ή εργαζόμενους) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2016-2017 στις
ακόλουθες κατηγορίες δομών στη Θεσσαλία (δημόσιες και ιδιωτικές):
- Βρεφικοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
- Παιδικοί Σταθμοί
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
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Η δράση συμβάλει στο στόχο της Περιφέρειας για αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης
των ωφελούμενων από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με
ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν
στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής
μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση στηρίζει με την παροχή
υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών.
Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5.18522/οικ.3.512 ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ.
1376/Β’/3-7-2015) και τυχόν τροποποίηση της, με ένα Δικαιούχο (που είναι η ΕΕΤΑΑ), ο
οποίος θα εκδώσει πρόσκληση προς Δομές και δυνητικά ωφελούμενους. Η διάθεση της
θέσης πραγματοποιείται προς τον ωφελούμενο μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher)
του τέκνου.
Με βάση αξιολογικά ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της
on-going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 καθώς και διδαγμάτων της περιόδου 20072013, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των γυναικών μέσω
ολοκληρωμένων και στοχευμένων δράσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση της
απασχόλησης και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας γυναικών που
βαρύνονται με ευθύνες φροντίδας εξαρτημένων μελών. Επιπλέον, προέκυψαν
συμπεράσματα αναφορικά με τη βελτίωση στο σχεδιασμό των επόμενων σχετικών
δράσεων. Το ΠΕΠ θα εστιάσει σε γυναίκες ή άντρες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες
ή εργαζόμενες), ενώ το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» θα εστιάσει σε γυναίκες ή άντρες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του
ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενους με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργους.
Η παρούσα εξειδίκευση αφορά στο έτος 2016-2017 και εντάσσεται στο πλαίσιο της
προηγηθείσας επικοινωνίας των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ως προς τον προσδιορισμό των ωφελουμένων του Προγράμματος και του ύψους της κατ΄
έτος διάθεσης χρηματοδότησης σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 5.16486/οικ.3.443/12-6-2015
και ΓΓΔΕ/2059/24-07-2015 έγγραφα της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, τις με α.π. 2475998(2015)/12-6-2015
και 2953377/14-7-2015 απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τέλος με το α.π.
16/οικ.498/ΕΥΣΕΚ/31-5-2016 έγγραφο της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ που αφορά στην παρούσα
εξειδίκευση. Αναφέρουμε ότι η αντίστοιχη δράση που αφορούσε στο έτος 2015-2016 (με
αριθμό : 9i.2α3.1.1.) υλοποιείται.
Η δράση εντάσσεται στην εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη
και καταπολέμηση της φτώχειας και βρίσκεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με
αντίστοιχη δράση του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» που αφορά στους άνω του ορίου της φτώχειας ωφελούμενους.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

T1501

Δείκτης
Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Περιφέρειες
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

-

-

2.500

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
4.357.270,00

Συνολικό Κόστος (α)

4.357.270,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

3.485.816,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

871.454,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Σύμφωνα με την επιστολή α.π. 16/οικ.498/ΕΥΣΕΚ/31-5-2016 της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ που αφορά στην
παρούσα εξειδίκευση, ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης δράσης προβλέπεται να
ανέλθει σε 8.190.330,00 € συνολική δαπάνη, με την πρόσθετη ενίσχυση κατά 3.833.060,00
€ εθνικών πόρων -μη επιλέξιμων συγχρηματοδοτούμενων πόρων, για την κάλυψη των
αναγκών που καταγράφονται.
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ (ΚΥΑ υπ’ αρ. 5.18522/οικ.3.512, ΦΕΚ αρ. 1376/Β’/3-7-2015)
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
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Έχει εκπληρωθεί
Έχει εκπληρωθεί
Δεν αφορά τους
δικαιούχους
Δεν αφορά
Ιούνιος 2016
Ιούνιος 2016
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2.3 Δράση 9i.2α3.1.3: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για
το έτος 2017-2018
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: Δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
στο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.09.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τον ειδικό στόχο 2α.3.1 «Ενίσχυση της συμμετοχής
στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ατόμων» και συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη
αποτελέσματος Τ1500 «Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους».
Αφορά στη διάθεση προς μητέρες ή πατέρες που έχουν την επιμέλεια τέκνου, με
οικογενειακό εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργους ή εργαζόμενους) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2017-2018 στις
ακόλουθες κατηγορίες δομών στη Θεσσαλία (δημόσιες και ιδιωτικές):
- Βρεφικοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
- Παιδικοί Σταθμοί
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
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Η δράση συμβάλει στο στόχο της Περιφέρειας για αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης
των ωφελούμενων από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με
ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν
στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής
μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση στηρίζει με την παροχή
υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών.
Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5.18522/οικ.3.512 ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ.
1376/Β’/3-7-2015) και τυχόν τροποποιήσεις της, με ένα Δικαιούχο (που είναι η ΕΕΤΑΑ), ο
οποίος θα εκδώσει πρόσκληση προς Δομές και δυνητικά ωφελούμενους. Η διάθεση της
θέσης πραγματοποιείται προς τον ωφελούμενο μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher)
του τέκνου.
Με βάση αξιολογικά ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της
on-going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 καθώς και διδαγμάτων της περιόδου 20072013, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των γυναικών μέσω
ολοκληρωμένων και στοχευμένων δράσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση της
απασχόλησης και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας γυναικών που
βαρύνονται με ευθύνες φροντίδας εξαρτημένων μελών. Επιπλέον, προέκυψαν
συμπεράσματα αναφορικά με τη βελτίωση στο σχεδιασμό των επόμενων σχετικών
δράσεων. Το ΠΕΠ θα εστιάσει σε γυναίκες ή άντρες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες
ή εργαζόμενες), ενώ το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» θα εστιάσει σε γυναίκες ή άντρες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του
ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενους με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργους.
Η παρούσα εξειδίκευση αφορά στο έτος 2017-2018 και εντάσσεται στο πλαίσιο της
προηγηθείσας επικοινωνίας των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ως προς τον προσδιορισμό των ωφελουμένων του Προγράμματος και του ύψους της κατ΄
έτος διάθεσης χρηματοδότησης σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 5.16486/οικ.3.443/12-6-2015
και ΓΓΔΕ/2059/24-07-2015 έγγραφα της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, τις με α.π. 2475998(2015)/12-6-2015
και 2953377/14-7-2015 απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τέλος με το α.π.
17/Οικ.215/ΕΥΣΕΚΤ/03-04-17 έγγραφο της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ που αφορά στην παρούσα
εξειδίκευση. Αναφέρουμε ότι η αντίστοιχη δράση που αφορούσε στο έτος 2015-2016 (με
αριθμό : 9i.2α3.1.1.) υλοποιήθηκε, ενώ η δράση που αφορούσε στο έτος 2016 – 2017 (με
αριθμό: 9i.2α3.1.2) υλοποιείται.
Η δράση εντάσσεται στην εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη
και καταπολέμηση της φτώχειας και βρίσκεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με
αντίστοιχη δράση του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» που αφορά στους άνω του ορίου της φτώχειας ωφελούμενους.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

T1501

Δείκτης
Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Περιφέρειες
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

-

-

2.500

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
3.355.098,00

Συνολικό Κόστος (α)

3.355.098,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.684.078,40

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

671.019,60

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Σύμφωνα με την επιστολή α.π. 17/οικ.215/ΕΥΣΕΚ/03-04-17 της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ που αφορά στην
παρούσα εξειδίκευση, σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι του ΠΕΠ δεν επαρκούν για
την ικανοποίηση της ζήτησης των ωφελουμένων, η αξία τοποθέτησης θα χορηγηθεί από τον
Δικαιούχο (ΕΕΤΑΑ) και θα καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους.
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ (ΚΥΑ υπ’ αρ. 5.18522/οικ.3.512, ΦΕΚ αρ. 1376/Β’/3-7-2015)
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
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Έχει εκπληρωθεί
Έχει εκπληρωθεί
Δεν αφορά τους
δικαιούχους
Δεν αφορά
Μάιος 2017
Μάιος 2017
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2.4 Δράση 9i.2α3.1.4: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για
το έτος 2018-2019
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: Δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
στο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.09.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τον ειδικό στόχο 2α.3.1 «Ενίσχυση της συμμετοχής
στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό» και
συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος 10502 «Συμμετέχοντες που
αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση
εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους».
Αφορά στη διάθεση προς μητέρες ή πατέρες που έχουν την επιμέλεια τέκνου, με
οικογενειακό εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργους ή εργαζόμενους) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2018-2019 στις
ακόλουθες κατηγορίες δομών στη Θεσσαλία (δημόσιες και ιδιωτικές):
- Βρεφικοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
- Παιδικοί Σταθμοί
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
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Η δράση συμβάλει στο στόχο της Περιφέρειας για αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης
των ωφελούμενων από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με
ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν
στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής
μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση στηρίζει με την παροχή
υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών.
Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61054 ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ. 2128/Β’/8-6-2018) και
τυχόν τροποποιήσεις της, με ένα Δικαιούχο (που είναι η ΕΕΤΑΑ), ο οποίος θα εκδώσει
πρόσκληση προς Δομές και δυνητικά ωφελούμενους. Η διάθεση της θέσης
πραγματοποιείται προς τον ωφελούμενο μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του
τέκνου.
Με βάση αξιολογικά ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της
on-going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 καθώς και διδαγμάτων της περιόδου 20072013, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των γυναικών μέσω
ολοκληρωμένων και στοχευμένων δράσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση της
απασχόλησης και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας γυναικών που
βαρύνονται με ευθύνες φροντίδας εξαρτημένων μελών. Επιπλέον, προέκυψαν
συμπεράσματα αναφορικά με τη βελτίωση στο σχεδιασμό των επόμενων σχετικών
δράσεων. Το ΠΕΠ θα εστιάσει σε γυναίκες ή άντρες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες
ή εργαζόμενες), ενώ το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» θα εστιάσει σε γυναίκες ή άντρες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του
ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενους με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργους.
Η παρούσα εξειδίκευση αφορά στο έτος 2018-2019 και εντάσσεται στο πλαίσιο της
προηγηθείσας επικοινωνίας των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ως προς τον προσδιορισμό των ωφελουμένων του Προγράμματος και του ύψους της κατ΄
έτος διάθεσης χρηματοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61054 ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ. 2128/Β’/8-62018) καθώς και τα υπ’ αριθμ. 5.16486/οικ.3.443/12-6-2015 και ΓΓΔΕ/2059/24-07-2015
έγγραφα της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, τις με α.π. 2475998(2015)/12-6-2015 και 2953377/14-7-2015
απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρουμε ότι οι αντίστοιχες δράσεις που
αφορούσαν στα έτη 2015-2016 και 2016-2017 υλοποιήθηκαν, ενώ η δράση που αφορά στο
έτος 2017–2018 υλοποιείται.
Η δράση εντάσσεται στην εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη
και καταπολέμηση της φτώχειας και βρίσκεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με
αντίστοιχη δράση του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» που αφορά στους άνω του ορίου της φτώχειας ωφελούμενους.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

10501

Δείκτης
Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Περιφέρειες
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Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

-

-

3.155

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
3.628.679,00

Συνολικό Κόστος (α)

3.628.679,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.902.943,20

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

725.735,80

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61054 ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ. 2128/Β’/8-6-2018)), σε περίπτωση που οι
διαθέσιμοι πόροι του ΠΕΠ δεν επαρκούν για την ικανοποίηση της ζήτησης των
ωφελουμένων, η αξία τοποθέτησης θα καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους.
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ (υπ’ αρ. 61054 ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ. 2128/Β’/8-6-2018))
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
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Έχει εκπληρωθεί
Έχει εκπληρωθεί
Εχει εκπληρωθεί
Δεν αφορά
Έχουν εγκριθεί σε
πρότερο χρόνο
Ιούλιος 2018
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3. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και των διακρίσεων

Επενδυτική προτεραιότητα

9ii
Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές Τ.09.1
Τ.09.2

Ειδικοί στόχοι

2α4.1 : Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά
ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες
κοινωνικές υπηρεσίες
2α4.2 : Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και
κοινωνική ένταξή τους

Δείκτες αποτελέσματος

CR05 Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν
θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους.
05504 : Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες
11104 : Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση
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3.1 Δράση 9ii.2α4.1.1: Παραρτήματα Ρομά σε Κέντρα Κοινότητας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
Τ.09.2
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Τα «Κέντρα Κοινότητας» είναι νέες Δομές που προτείνονται για εξειδίκευση στο παρόν
τεύχος και ειδικότερα στην Επενδυτική προτεραιότητα 9iv Δράση 9iv.2α6.1.2.
Η πρόβλεψη σύστασης και λειτουργίας «Κέντρων Κοινότητας» περιλαμβάνεται στον Ν.
4368/16(ΦΕΚ Α΄, Αρ. Φύλλου 21/21.02.16) ενώ στην Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων
προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» ΦΕΚ 854/30-3-2016 καθορίζεται,
μεταξύ άλλων, η δυνατότητα διεύρυνσης της δράσης τους με «Παραρτήματα» που
αφορούν σε περιοχές κατοικίας-θύλακες ΡΟΜΑ, που αντιστοιχεί στην παρούσα Δράση.
Η δράση είναι σε αντιστοιχία με τον ειδικό στόχο 2α.4.1 «Βελτίωση της απασχολησιμότητας
και της ποιότητας ζωής ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων» και συμβάλλει στην
επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος CR05 “Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται
σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους”.
Αφορά σε λειτουργία παραρτημάτων ΡΟΜΑ των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων, στις
περιοχές των οποίων δραστηριοποιούνται ήδη τα «Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών
Ομάδων» που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και εθνικούς πόρους, δηλαδή
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στους Δήμους Βόλου (2 παραρτήματα), Καρδίτσας, Λαρισαίων, Σοφάδων, Τρικκαίων,
Τυρνάβου και Φαρσάλων. Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται όλοι οι Δήμοι της
Περιφέρειας Θεσσαλίας στους οποίους έχουν καταγραφεί Οικισμοί ΡΟΜΑ στη Θεσσαλία,
σε συμφωνία με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και
καταπολέμηση της φτώχειας , καθώς και την εγκεκριμένη Επικαιροποιημένη Περιφερειακή
Στρατηγική για την ένταξη των ΡΟΜΑ.
Η συγχρηματοδότηση αφορά σε διάρκεια 3 ετών.
Η παρούσα εξειδίκευση εντάσσεται στο πλαίσιο της προηγηθείσας διαβούλευσης και
συμφωνίας μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας, αρμοδίων Υπουργείων και Ευρωπαϊκής
Επιτροπής , και ειδικότερα των επιστολών της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με α.π. 6218/1712-2015 και 44/7-1-2016 (επί της σχετικής επιστολής α.π. 5/29792/oικ.3.1020/1-12-2015
Υπουργείου προς Περιφέρειες) και την με α.π. 1051732(2016)/1-3-2016 σύμφωνη γνώμη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί της διαδικασίας εξειδίκευσης του αρμοδίου Υπουργείου για
τις υπόψη Δομές (σχετική επιστολή α.π. 16/οικ.80/ΕΥΣΕΚΤ/-2-2016 προς Ε.Ε.).
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.
Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

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

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.125

NAI

OXI

Αριθμός έργων που αφορούν
δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

8

OXI

OXI

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

8

OXI

OXI

05503

Αριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.125

OXI

OXI

Κωδικός
δείκτη

CO15

CO 22
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.831.680,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.831.680,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.465.344,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

366.336,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι Δήμοι Βόλου, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Σοφάδων, Τρικκαίων, Τυρνάβου και
Φαρσάλων, τα ΝΠΔΔ αυτών, οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους ή λοιποί οργανισμοί
των δήμων αυτών.
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
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

3.2 Δράση 9ii.2α4.1.2: Δομή Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους στο πλαίσιο της
Στρατηγικής Β.Α.Α. Λάρισας: Λειτουργία δομής φιλοξενίας αστέγων στη
Λάρισα
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αφορά στη χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας Υπνωτηρίου Αστέγων από το οποίο θα
παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας σε έως 30 αστέγους καθώς και υπηρεσίες
ενδυνάμωσης και κοινωνικής επανένταξής τους, από τις 21.00μμ έως τις 9.00πμ όλες τις
ημέρες της εβδομάδας για 3 έτη. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην με αρ. πρωτ.
3032/10-10-2017 εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου
Λαρισαίων με τίτλο «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»
Η παραπάνω δομή θα πρέπει να έχει νομίμως συσταθεί και αδειοδοτηθεί βάση της ΚΥΑ υπ’
αρ. Δ23/οικ.19061-1457/22.04.16 (ΦΕΚ1336/Β) με θέμα «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων
προδιαγραφών για δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους».
Τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της
νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν
υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και
διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής
συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης. Σύμφωνα με
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την παραπάνω ΚΥΑ, η ελάχιστη απαίτηση για να λειτουργήσει ένα «Υπνωτήριο» είναι 7
άτομα επιστημονικό διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
Ο προϋπολογισμός της δράσης καλύπτει την μισθοδοσία των παραπάνω ατόμων καθώς και
λειτουργικές δαπάνες σε ποσοστό 30% αυτής, με την μορφή απλοποιημένου κόστους.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.

Κωδικός
δείκτη

05502
05503

Δείκτης

Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών
Αριθμός επωφελούμενων των
υποστηριζόμενων δομών

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

30

OXI

OXI

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Αριθμός

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
416.520,00

Συνολικό Κόστος (α)

416.520,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

333.216

Εθνική Συμμετοχή (δ)

83.304

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

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

416.520,00
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Λαρισαίων
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

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

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Δ/Α
Δ/Α
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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

61

Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
Δεν αφορά
Απρίλιος 2018
Μάιος 2018
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3.3 Δράση 9ii.2α4.1.3: Δομή Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους στο πλαίσιο της
Στρατηγικής Β.Α.Α. Βόλου: Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αφορά στη χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του «Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας»
για 3 έτη ο οποίος φιλοξενεί 25 άτομα και οικογένειες σε 24ωρη βάση (2 βάρδιες) και
παρέχει τη δυνατότητα σίτισης, συμβουλευτικής στήριξης και προώθησης στην απασχόληση.
Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην με αρ. πρωτ. 3018/09-10-2017 εγκεκριμένη
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)» .
Η παραπάνω δομή θα πρέπει να έχει νομίμως συσταθεί και αδειοδοτηθεί βάση της ΚΥΑ υπ’
αρ. Δ23/οικ.19061-1457/22.04.16 (ΦΕΚ1336/Β) με θέμα «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων
προδιαγραφών για δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους»,
Οι «Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας» είναι δομές φιλοξενίας για ορισμένο χρονικό
διάστημα. Παρέχουν υπηρεσίες στέγασης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής,
ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής και διασύνδεσης με
υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. Σύμφωνα με την
παραπάνω ΚΥΑ η ελάχιστη απαίτηση για να λειτουργήσει ένα «Υπνωτήριο» είναι 6 άτομα
επιστημονικό διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
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Ο προϋπολογισμός της δράσης καλύπτει την μισθοδοσία των παραπάνω ατόμων καθώς και
λειτουργικές δαπάνες σε ποσοστό 30% αυτής, με την μορφή απλοποιημένου κόστους.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.
Κωδικός
δείκτη

05502
05503

Δείκτης

Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών
Αριθμός επωφελούμενων των
υποστηριζομένων δομών

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

25

OXI

OXI

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Αριθμός

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες
Περιφέρειας
355.680,00

Συνολικό Κόστος (α)

355.680,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

284.544,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

71.136,00

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
355.680,00
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Βόλου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ).
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
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Δ/Α
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Δικαιούχους
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Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

3.4 Δράση 9ii.2α4.1.4: Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά στη
Θεσσαλία
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου 2α.4.1 «Bελτίωση της
προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες
κοινωνικές υπηρεσίες».
Οι Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης θα δημιουργηθούν σε περιοχές-οικισμούς όπου
διαμένει μεγάλο τμήμα πληθυσμού των Ρομά. Οι περιοχές αυτές, στην πλειονότητά τους,
αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης και πολεοδομικής οργάνωσης και είναι
ακατάλληλες για οικιστική χρήση.
Στις περιοχές αυτές, όπου σημαντικός αριθμός οικογενειών Ρομά δεν διαθέτει υποδομές
ατομικής υγιεινής και καθαρισμού του ιματισμού, προβάλει ως επείγουσα η ανάγκη
παροχής βασικών αγαθών κοινής ωφέλειας.
Η δημιουργία δομών/ εγκαταστάσεων ατομικής υγιεινής αφορά στην εγκατάσταση /
δημιουργία δομών όπως δημόσιων λουτρών και χώρων για τον καθαρισμό ιματισμού και
άλλων συναφών παρεμβάσεων που θα προκύπτουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες του
εκάστοτε καταυλισμού. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται είτε στο χώρο του οικισμού, όταν
το επιτρέπουν οι συνθήκες, είτε σε εύκολα προσβάσιμο χώρο ή κτίριο εντός του οικιστικού
ιστού του δήμου.
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Η περιβαλλοντική υγιεινή θα υποστηριχθεί από την κατάλληλη παροχή υπηρεσιών, έτσι
ώστε ο ωφελούμενος πληθυσμός Ρομά να οικειοποιηθεί το πρόγραμμα που απαντά σε
βασικές ανάγκες του, να εκπαιδευτεί στην κοινοτική χρήση και προστασία των δομών, να
προστατεύσει τις δομές και να αναπτύξει ποικίλες δράσεις, όπως η ασφαλής και νόμιμη
διαχείριση των απορριμμάτων, η χρήση και προστασία κοινόχρηστων χώρων, η βελτίωση
του δομημένου περιβάλλοντος της καθημερινής ζωής του κ.ά.
Η παροχή υπηρεσιών και η λειτουργία των δομών ατομικής υγιεινής θα αναπτυχθεί στο
πλαίσιο δομημένης ομάδας, η οποία θα συνεργάζεται με όλες τις κοινωνικές και τοπικές
υπηρεσίες, θα διευκολύνει το έργο και τη δράση των υγειονομικών υπηρεσιών και των
υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και θα φροντίζει τους κοινόχρηστους χώρους.
Παράλληλα, θα ενημερώνει, εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί τον πληθυσμό Ρομά για
θέματα ατομικής και περιβαλλοντικής υγιεινής καθώς και για θέματα πολιτικής προστασίας
και θα διευκολύνει την συμμετοχή των Ρομά σε δράσεις της ευρύτερης κοινότητας.
Τέλος, η ομάδα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης θα φροντίζει σε συνεργασία με τις τοπικές
κοινωνικές δομές για την παροχή αναγκαίων υλικών ειδών ατομικής υγιεινής σε οικογένειες
και άτομα που δεν μπορούν να τα εξασφαλίσουν από τα υφιστάμενα προγράμματα
αρωγής, καθώς και για την επιτήρηση των κοινόχρηστων δομών και χώρων στις περιοχές
παρέμβασης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της δράσης.
Παροχή υπηρεσιών και παρεμβάσεων
1.
Σύσταση της Ομάδας Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης
Το μέγεθος της Ομάδας θα είναι ανάλογο του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς
και της διασποράς των οικισμών σε κάθε Δήμο.
Από κάθε Δήμο μπορεί να υποβληθεί μία μόνο πρόταση για κάθε οικισμό διαβίωσης Ρομά,
ανάλογα με την κατάσταση και τον πληθυσμό των Ρομά που αναλογεί σε αυτούς.
Η Ομάδα Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης προβλέπεται να μπορεί να στελεχώνεται από
υπαλλήλους πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ή με την ιδιότητα του εξωτερικού/ής
συνεργάτη και κατ΄ ελάχιστον από 3 εργαζομένους από τις παρακάτω ειδικότητες:

1 ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
,

1 ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικών ή Ηλεκτρολόγων ή Δομικών Έργων) ή ΥΕ Επιστατών και

1 Εργάτης/τρια κατηγορίας ΥΕ καθαριότητας όπου δεν απαιτείται υποχρεωτική
εκπαίδευση αλλά η γνώση της διαλέκτου Ρομανί (άνδρες και γυναίκες από τον πληθυσμό
των ωφελουμένων).
2.
Αντικείμενο της Ομάδας Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης
Οι Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης, θα έχουν:

την ευθύνη της ορθής χρήσης, της επιτήρησης, και του καθαρισμού των
κοινόχρηστων υποδομών και χώρων,

τον συντονισμό των ενεργειών για την αποκομιδή των απορριμμάτων, απολύμανση, τις χαλικοστρώσεις, τις μυοκτονίες, την εγκατάσταση των αναγκαίων για τις
υγειονομικές δομές αποχετευτικών συστημάτων, τη διαχείριση αδρανών/στερεών
αποβλήτων, κ.λ.π.

την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στην κοινοτική χρήση και στην
προστασία των χώρων,

την ανάπτυξη ποικίλων δράσεων (π.χ. ασφαλής και νόμιμη διαχείριση
απορριμμάτων, βελτίωση καθημερινής ζωής, κ.λπ.),

την φροντίδα σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνικές δομές για την παροχή
αναγκαίων υλικών και ειδών ατομικής υγιεινής σε οικογένειες και άτομα που δεν μπορούν
να τα εξασφαλίσουν από τα υφιστάμενα προγράμματα αρωγής.
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την διασύνδεση με τις όμορες Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) και άλλες αρμόδιες
δομές υγείας για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την ενημέρωση σε θέματα ατομικής και
δημόσιας υγιεινής.
3.
Περιγραφή των εγκαταστάσεων
Οι εγκαταστάσεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης είναι:

Εγκαταστάσεις Ατομικής Υγιεινής: Υγειονομικά containers, τα οποία ανάλογα με το
μέγεθος του οικισμού και των αναγκών του πληθυσμού μπορεί να διαθέτουν τουαλέτες,
νιπτήρες και ντουζιέρες και βοηθητικούς χώρους που είναι απαραίτητοι για αποδυτήρια και
αποθήκευση υλικών (πετσέτες, σαπούνι, σαμπουάν κλπ.).

Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Ιματισμού: Μονάδες πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ή
κατασκευή δεξαμενών πλύσης ιματισμού με στέγαστρο.
Ο αριθμός των εγκαταστάσεων θα είναι ανάλογος του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και το
κόστος τους θα χρηματοδοτηθεί με χρήση ρήτρας ευελιξίας.
Ωφελούμενοι της Πράξης θα είναι πολίτες Ρομά που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης.
Για την υλοποίηση της εν λόγω παρέμβασης απαιτείται έκδοση Κοινής Υπουργικής
Απόφασης σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 159 του Ν.4483/17, όπου εγκρίνει ανά
Περιφέρεια, όλες τις σχετικές παρεμβάσεις που έχουν προκηρυχθεί στα όριά της, μετά από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων.
Η έκθεση υγειονομικής αναγνώρισης και ελέγχου θα περιγράφει την υφιστάμενη
κατάσταση των καταυλισμών αναφορικά με: α) υγειονομικά προβλήματα και ελλείψεις
βασικών υποδομών ή και πρόσβασης σε βασικά αγαθά κοινής ωφέλειας β) τις
περιβαλλοντικές συνθήκες διαβίωσης των καταυλισμών. Βάσει των πορισμάτων θα
συστήνουν τα επείγοντα μέτρα που οφείλουν να ληφθούν μέσω της συγκεκριμένης
παρέμβασης για την υγειονομική προστασία των πολιτών, την παροχή βασικών αγαθών
(υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, συνθήκες υγιεινής, κ.λπ).
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προβλέπεται κατά προτεραιότητα η λειτουργία των Ομάδων
στον Τύρναβο (Κρητίρη), στους Σοφάδες και στο Βόλο (Νεάπολη). Σημειώνεται ότι σε
περιοχές που θα αναπτυχθούν Συγκροτήματα Κατοικιών εντός της επόμενης διετίας,
σκόπιμο είναι να μην αναπτυχθούν παράλληλα και Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών
Διαβίωσης.
Η διάρκεια υλοποίησης της δράσης θα είναι 36 μήνες.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

05503

Αριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός
Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
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Τιμή-στόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

3

ΝΑΙ

3.000

OXI

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

OXI
OXI

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.532.540,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.532.540,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.226.032,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

306.508,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
0
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Ο προϋπολογισμός είναι σύμφωνος με την πρόταση εξειδίκευσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Προκύπτει ως άθροισμα α) της εκτιμώμενης Μισθοδοσίας
προσωπικού (άμεσες δαπάνες), β) κατ’ αποκοπή ποσοστού ως 30% επί των επιλέξιμων
άμεσων δαπανών προσωπικού (Χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους, σύμφωνα με το
άρθρο 14.2 του Καν. του ΕΚΤ 1304/2013), γ) πόρων ύψους 465.000 € για την προμήθεια του
απαιτούμενου εξοπλισμού, μέσω χρήσης ρήτρας ευελιξίας.
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Ο δικαιούχος θα υλοποιήσει την πράξη με ίδια μέσα.
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
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3.5 Δράση 9ii.2α4.1.5: Ομάδες Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων
Μετεγκατάστασης Ρομά στη Θεσσαλία
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου 2α.4.1 «Bελτίωση της
προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες
κοινωνικές υπηρεσίες».
Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 159 του Ν. 4483/2017 για την προσωρινή
μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων, προβλέπεται η αδειοδότηση και λειτουργία
οργανωμένων χώρων μετεγκατάστασης που αναπτύσσονται ως συγκροτήματα κοινωνικής
κατοικίας για την παροχή επείγουσας στεγαστικής συνδρομής στα μέλη των ειδικών
κοινωνικών ομάδων που διαβιούν σε ακατάλληλες στεγαστικές συνθήκες. Η λειτουργία
αυτών των χώρων απαιτεί-εκτός της διεπιστημονικής στήριξης στο πεδίο των ωφελούμενων
(μέσω των Κέντρων Κοινότητας- Παραρτημάτων Ρομά)– καθημερινή διαχειριστική μέριμνα
και υποστήριξη τόσο για τα θέματα συλλογικής διαχείρισης του χώρου (π.χ. επιτήρηση
χώρων για αποτροπή υποβάθμισης, καταγραφή προβλημάτων, προώθηση λύσεων ή επί
τόπου αντιμετώπιση, διασύνδεση με τις αρμόδιες δημοτικές, περιφερειακές ή άλλες
δημόσιες αρχές), όσο και για θέματα ατομικής/ οικογενειακής οικιακής διαχείρισης (π.χ.
λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, καθημερινή συμβίωση – ειρηνική επίλυση των διαφορών).
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Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων σε νέους
χώρους έχει δείξει ότι η όλη προσπάθεια υπονομεύεται και αποτυγχάνει λόγω και της
έλλειψης συστηματικής διαχείρισης και επιτήρησης του νέου χώρου.
Με βάση τα ανωτέρω, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, προβλέπεται η λειτουργία ενός
Φορέα Υλοποίησης ο οποίος θα αναλάβει διαχειριστικά καθήκοντα, θα υποστηρίζεται μέσω
μιας ομάδας διαχειριστικής μέριμνας που θα εδρεύει στον χώρο προσωρινής
μετεγκατάστασης και θα συνεργάζεται τόσο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όσο και
με το Παράρτημα Ρομά αλλά και άλλες κοινωνικές δομές.
Η λειτουργία της προτεινόμενης ομάδας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο υποβάθμισης και
απαξίωσης των υποδομών του νέου χώρου, διασφαλίζει τη στήριξη και αποδοχή του
πληθυσμού προς μετεγκατάσταση, μέσω της απασχόλησης ατόμων από την ίδια την ομάδα
των ωφελούμενων, και αποτελεί υποστηρικτικό μηχανισμό για τα ζητήματα διοικητικής και
οικονομικής διαχείρισης και μέριμνας του οργανωμένου χώρου. Ωφελούμενοι των Ομάδων
Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης θα είναι πολίτες Ρομά που διαβιούν
στην περιοχή παρέμβασης.
Η Ομάδα προβλέπεται να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τέσσερα άτομα, από τα οποία το
ένα ΠΕ/ΤΕ Οικονομικής – Διοικητικής Κατεύθυνσης θα ασκεί και καθήκοντα συντονιστή, 1
ΤΕ/ΔΕ Υπεύθυνος Τεχνικής Συντήρησης, 2 ΔΕ/ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.
Ο αριθμός των Ομάδων που θα λειτουργήσουν στην Περιφέρεια είναι κατά προτεραιότητα
δύο (2): Στο Δήμο Σοφάδων (οικισμός Νέα Ζωή) και στο Δήμο Φαρσάλων.
Οι δαπάνες στεγαστικής υποστήριξης μέσω της παροχής οικίσκων θα επιβαρύνουν το ΠΔΕ.
Η διάρκεια υλοποίησης της δράσης θα είναι 36 μήνες
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή-στόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2

ΝΑΙ

OXI

05503

Αριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

550

OXI

OXI
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
518.400,00

Συνολικό Κόστος (α)

518.400,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

414.720,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

103.680,00

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής
Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
0
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Ο προϋπολογισμός προκύπτει σύμφωνα με την πρόταση εξειδίκευσης της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι άθροισμα της εκτιμώμενης Μισθοδοσίας προσωπικού
(άμεσες δαπάνες) και κατ’ αποκοπή ποσοστού ως 20% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών
προσωπικού (Χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του
Καν. του ΕΚΤ 1304/2013).
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Ο δικαιούχος θα υλοποιήσει την πράξη με ίδια μέσα.
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
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4. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και των διακρίσεων

Επενδυτική προτεραιότητα

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής
προώθηση των ίσων ευκαιριών

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

διακρίσεων

και

θεματικές Τ.09.1

Ειδικοί στόχοι

2α5.1 : Ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό
Ενδυνάμωση και βελτίωση της θέσης στην αγορά
εργασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων
2α5.2 : Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες).

Δείκτες αποτελέσματος

T1501 Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους
05504 : Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες
10502 : Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση
/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που
διατηρούν τη θέση
11509 : Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές
ΑΜΕΑ
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4.1 Δράση 9iii.2α.5.1.1: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και
εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Ολοκληρωμένης Φροντίδας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
στο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τον ειδικό στόχο 2α.3.1 «Ενίσχυση της συμμετοχής
στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ατόμων» και συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη
αποτελέσματος Τ1500 «Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους». Αφορά την διάθεση προς μητέρες(και πατέρες που έχουν την
επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για
το έτος 2015-2016, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
* Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και
* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).
Η δράση συμβάλλει στο στόχο του ΠΕΠ για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε
ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων
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γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της
απασχόλησης και την διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις εργασίας.
Η δράση θα υλοποιηθεί με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει πρόσκληση προς δομές και
προς δυνητικές ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη μεταξύ
παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα
ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.
Το ΠΕΠ Θεσσαλίας θα εστιάσει σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή
εργαζόμενες), ενώ το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» θα εστιάσει στην ενίσχυση κυρίως γυναικών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες. Η
παρούσα εξειδίκευση αφορά το έτος 2015-2016 και εντάσσεται στο πλαίσιο της
συνεννόησης – αλληλογραφίας των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ως προς τον προσδιορισμό των ωφελουμένων του Προγράμματος.
Για τα επόμενα έτη ο σχεδιασμός της δράσης θα επανεξετασθεί λαμβάνοντας υπόψη και τα
αποτελέσματα της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και αναλόγως θα
ακολουθήσει νέα πρόταση εξειδίκευσης της δράσης.
Σε ότι αφορά τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα της εν λόγω δράσης εκτός των
δράσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
υπάρχει και με τις δράσεις του ΘΣ 9 του ΕΠ Θεσσαλίας που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

T1501

Δείκτης
Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

430

1010

1.140

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
366.064,00

Συνολικό Κόστος (α)

366.064,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

292.851,20

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

73.212,80

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Ως δυνητικός δικαιούχος αναφέρεται η ΕΕΤΑΑ (θεσμικό πλαίσιο υπό εκπόνηση)
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
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4.2 Δράση 9iii.2α5.1.2: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
στο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος
αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
H προτεινόμενη Δράση αφορά στην υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα
σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο Ειδικό Βοηθητικό και
Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη
παράλληλα με τον εκπαιδευτικό. Στόχος της δράσης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση
της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
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Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) προσλαμβάνεται για θέματα αυτοεξυπηρέτησης,
καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων των μαθητών με αναπηρία και με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) συμπεριλαμβάνει διάφορους κλάδους όπως
παιδίατρους, Θεραπευτές του Λόγου, Επαγγελματικούς Συμβούλους, Ψυχολόγους,
Σχολικούς Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς και
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σχολικές μονάδες. Στο πλαίσιο των πράξεων που θα
ενταχθούν στα ΠΕΠ στην κατηγορία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα
προσληφθούν μόνο σχολικοί νοσηλευτές για μαθητές με χρόνια προβλήματα υγείας που
φοιτούν σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής και απαιτείται να έχουν νοσηλευτική
υποστήριξη για τη χορήγηση φαρμάκων σε ενέσιμη ή μη μορφή, χρήση συσκευών κ.λ.π.)
Η Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνει τις εξής κύριες υποδράσεις:
1. Την υποστήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) μαθητών με αναπηρία
2. Την υποστήριξη με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) μαθητών με αναπηρία
Η παρούσα εξειδίκευση αφορά το έτος 2015-2016.
Η παρούσα δράση είναι σε συνέργεια με το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο του οποίου προτείνονται για ένταξη οι
υποδράσεις 1 και 2 (Παράλληλη στήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες / Επιμόρφωση εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης προερχόμενους από τη γενική
εκπαίδευση)
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CO16

Δείκτης

Συμμετέχοντες με
αναπηρία

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
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Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

46

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
562.000

Συνολικό Κόστος (α)

562.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

449.600

Εθνική Συμμετοχή (δ)

112.400

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

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΥΕ Εκπαιδευτικών δράσεων/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΟΠΑΙΘ.
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
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4.3 Δράση 9iii.2α5.1.3: Κέντρα Συμβουλευτικής και Ξενώνες Κακοποιημένων
γυναικών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
στο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Αφορά στη χρηματοδότηση ενεργειών στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης
προς όφελος των γυναικών», το οποίο εκπόνησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
(ΓΓΙΦ), με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (κυρίως
ενδοοικογενειακή βία και trafficking) σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Η Πρόσκληση θα απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας που ήδη
συμμετέχουν στο δίκτυο των Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας η στη
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων – Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΓΓΙΦ –
ΚΕΘΙ) για τους παρακάτω λόγους:
α) Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αντικείμενο
των Δήμων είναι οι πολιτικές ισότητας των φύλων.
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Επίσης, ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Ν. 3463/2006) προβλέπει ως αρμοδιότητα των
Δήμων τη συμβουλευτική στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά των
συνοικούντων προσώπων και παράνομης εμπορίας και διακίνησης.
β) Με την οπτική αυτή μέσα από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» επιχειρήθηκε
παράλληλα με την αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης βίας και η ενδυνάμωση της
ικανότητας τόσο της Κεντρικής Διοίκησης (ΓΓΙΦ-ΚΕΘΙ) όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Δήμοι) για την άσκηση αυτής της πολιτικής. Επομένως οι συγκεκριμένοι φορείς που
διαθέτουν ήδη δομές υποστήριξης έχουν αποκτήσει ένα επίπεδο τεχνογνωσίας, έχουν
εξειδικευμένο προσωπικό και έρεισμα στην τοπική κοινωνία από την μέχρι τώρα λειτουργία
τους.
γ) Στόχος των δράσεων παραμένει η μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική και πληθυσμιακή
κάλυψη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής όπως συνέβη και στις
προηγούμενες προσκλήσεις όπου κλήθηκαν ως Δικαιούχοι Δήμοι Έδρες Περιφερειών, ή οι
μεγαλύτεροι πληθυσμιακά Δήμοι μετά από σχετική διαβούλευση για πιλοτική λειτουργία
Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας, σύμφωνα με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Δράσης της ΓΓΙΦ. Δεδομένου ότι η κάλυψη αυτή έχει επιτευχθεί και προκειμένου να
αποφευχθεί το γεγονός δημιουργίας αριθμού ξενώνων / Κέντρων Συμβουλευτικής που δεν
ανταποκρίνεται σε διαπιστωμένες ανάγκες, η πρόσκληση θα απευθύνεται προς τους φορείς
που ήδη λειτουργούν.
Στο επίπεδο της Θεσσαλίας οι εν λόγω Δομές αφορούν τη συνέχιση λειτουργίας των :
Συμβουλευτικά Κέντρα Λάρισας (ΓΓΙΦ – ΚΕΘΙ) και Τρικάλων (Δήμος Τρικκαίων) για την
παροχή υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη των γυναικών - θυμάτων βίας και την
ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε
Περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με διευρυμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής για
κοινωνική/εργασιακή ένταξη και επανένταξη. Οι δράσεις των Συμβουλευτικών Κέντρων
ενδεικτικά αφορούν:
• Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης.
• Υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης για τα δικαιώματα των θυμάτων
κλπ.
• Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης.
• Υπηρεσίες συμβουλευτικής για κοινωνική/εργασιακή ένταξη και σύνδεση με τους φορείς
προώθησης στην απασχόληση, με σκοπό την εργασιακή επανένταξη μέσω οργανώσεων του
κοινωνικού τομέα της εργασίας π.χ. Αγροτική Οικονομία, Τουρισμός, Νέα Τεχνολογία,
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα κλπ. σε διευρυμένο πληθυσμό ωφελούμενων,
περιλαμβάνοντας κυρίως γυναίκες θύματα όλων των μορφών βίας, αλλά και γυναίκες που
ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
• Υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας (όταν απαιτείται) των θυμάτων.
- Στην ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών
- Δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης για την εξάλειψη της έμφυλης βίας κατά των
γυναικών και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας
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- Παροχή, σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους, νομικών υπηρεσιών (legal aid)
σε γυναίκες – θύματα βίας.
Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους στην Λάρισα (Δήμος
Λαρισαίων) και στον Βόλο (Δήμος Βόλου), για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξής τους,
που συμπληρώνει, υποστηρίζει και ολοκληρώνει την παροχή υπηρεσιών των
Συμβουλευτικών Κέντρων όπου κρίνεται απαραίτητο.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν από τους Ξενώνες Φιλοξενίας είναι οι ακόλουθες:


Παροχή ασφαλούς διαμονής των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους.



Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική.



Παραπομπή και συνοδεία, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.

Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

CO 21

Αριθμός έργων αφιερωμένων στη
βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο
των γυναικών στην απασχόληση

CO 22

Αριθμός έργων που αφορούν
δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμήστόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4

ΟΧΙ

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός
δείκτης

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός
δείκτης

Αριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

80

4

4

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.513.809,60

Συνολικό Κόστος (α)

1.513.809,60

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.211.047,68

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

302.761,92

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι

Δήμοι Λάρισας, Τρικκαίων και Βόλου, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων – Κέντρο
Ερευνών για Θέματα Ισότητας.
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
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4.4 Δράση 9iii.2α5.1.4: Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης –
Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στη Θεσσαλία
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση της συνέχισης λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης
- Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες που συγχρηματοδοτήθηκαν και την
περίοδο 2007 – 2013 στη Θεσσαλία, σύμφωνα με τις απαντητικές στο πλαίσιο
διαβούλευσης επιστολές της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με α.π. 6218/17-12-2015 και 44/7-12016 (επί της σχετικής επιστολής α.π. 5/29792/oικ.3.1020/1-12-2015 Υπουργείου προς
Περιφέρειες) και την με α.π. 1051732(2016)/1-3-2016 σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, επί της διαδικασίας εξειδίκευσης του αρμοδίου Υπουργείου για τις υπόψη
Δομές (σχετική επιστολή α.π. 16/οικ.80/ΕΥΣΕΚΤ/-2-2016 προς Ε.Ε.). Αφορά στους
Δυνητικούς Δικαιούχους «Κοινωνική Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ) του Δήμου Βόλου» για τη
συνέχιση λειτουργίας της δομής «Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρίες Δήμου Βόλου» και στην «Πανελλήνια Οργάνωση φροντίδας Ευαίσθητων
Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.)», για τη συνέχιση λειτουργίας της δομής «Γέφυρες
Ανάπτυξης» που λειτουργεί στα Τρίκαλα.
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Στόχοι της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που
χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη
φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι σχετικές πράξεις θα χρηματοδοτηθούν για 3 έτη.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμήστόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

T1501

Άτομα που αποδεσμεύονται από την
φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

35

NAI

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2

OXI

OXI

05503

Αριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

35

OXI

OXI

OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
945.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

945.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

756.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

189.000,00

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

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι

ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών
Ομάδων (ΠΟΦΕΚΟ).
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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

Δ/Α
Δ/Α
Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
Δεν αφορά
Απρίλιος 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Β΄ τρίμηνο 2016
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4.5 Δράση 9iii.2α5.1.5: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
για το έτος 2016-2017 (ΑμεΑ)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τον ειδικό στόχο 2α.3.1 «Ενίσχυση της συμμετοχής
στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ατόμων» και συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη
αποτελέσματος Τ1500 «Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους». Αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την
επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για
το σχολικό έτος 2016-2017, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.)
Η δράση συμβάλλει στο στόχο του ΠΕΠ για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε
ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων
γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της
απασχόλησης και την διατήρηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας.
Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5.18522/οικ.3.512 ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ.
1376/Β’/3-7-2015) και τυχόν τροποποίηση της με ένα δικαιούχο (την ΕΕΤΑΑ) , ο οποίος θα
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εκδώσει πρόσκληση προς δομές και προς δυνητικούς ωφελούμενους. Η διάθεση της θέσης
πραγματοποιείται προς τους ωφελούμενους μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του
τέκνου.
Το ΠΕΠ Θεσσαλίας θα εστιάσει σε ωφελούμενους κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργους
ή εργαζόμενους), ενώ το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» θα εστιάσει σε ωφελούμενους με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου
της φτώχειας, είτε εργαζόμενους με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργους.
Η παρούσα εξειδίκευση αφορά το έτος 2016-2017 και εντάσσεται στο πλαίσιο της
προηγηθείσας συνεννόησης – αλληλογραφίας των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τον προσδιορισμό των ωφελουμένων του Προγράμματος και
του ύψους της κατ΄ έτος διάθεσης χρηματοδότησης σύμφωνα με τα υπ’ αρ. πρωτ.
5.16486/οικ.3.443/12-6-2015 και ΓΓΔΕ/2059/24-07-2015 έγγραφα της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, τις με
α.π. 2475998(2015)/12-6-2015 και 2953377/14-7-2015 απαντήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, και τέλος το με α.π. 16/οικ.498/ΕΥΣΕΚ/31-5-2016 έγγραφο της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ που
αφορά στην παρούσα εξειδίκευση. Αναφέρουμε ότι η αντίστοιχη δράση που αφορούσε
στο έτος 2015-2016 (με αριθμό : 9iii.2α.5.1.1) υλοποιείται.
Η δράση εντάσσεται στην εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη
και βρίσκεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με αντίστοιχη δράση του ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

T1501

Δείκτης
Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

40

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
244.042,00

Συνολικό Κόστος (α)

244.042,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

195.233,60

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

48.808,40

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
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Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ (ΚΥΑ υπ’ αρ. 5.18522/οικ.3.512, ΦΕΚ αρ. 1376/Β’/3-7-2015)
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
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Έχει εκπληρωθεί
Έχει εκπληρωθεί
Δεν αφορά τους
Δικαιούχους
Δεν αφορά
Ιούνιος 2016
Ιούνιος 2016
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4.6 Δράση 9iii.2α5.1.6: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα έτη 2016 –
2017 και 2017- 2018
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
στο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος
αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
H προτεινόμενη Δράση αφορά στη συνέχιση της υλοποίησης εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα
σχολεία γενικής αγωγής. Στόχος της δράσης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της
προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) προσλαμβάνεται για θέματα αυτοεξυπηρέτησης,
καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων των μαθητών με αναπηρία και με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) συμπεριλαμβάνει διάφορους κλάδους όπως
παιδίατρους, Θεραπευτές του Λόγου, Επαγγελματικούς Συμβούλους, Ψυχολόγους,
Σχολικούς Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς
και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σχολικές μονάδες. Στο πλαίσιο των πράξεων που θα
ενταχθούν στα ΠΕΠ στην κατηγορία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα
προσληφθούν μόνο σχολικοί νοσηλευτές για μαθητές με χρόνια προβλήματα υγείας που
φοιτούν σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής και απαιτείται να έχουν νοσηλευτική
υποστήριξη για τη χορήγηση φαρμάκων σε ενέσιμη ή μη μορφή, χρήση συσκευών κλπ).
Η Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνει τις εξής κύριες υποδράσεις:
1. Την υποστήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) μαθητών με αναπηρία
2. Την υποστήριξη με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) μαθητών με αναπηρία
Η παρούσα Δράση αφορά στην εξειδίκευση για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018.
Στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 έχει ήδη ενταχθεί και υλοποιείται η αντίστοιχη δράση
(9iii.2α5.1.2) για το σχολικό έτος 2015 – 2016 σε συνέχεια σχετικής εξειδίκευσης που
εγκρίθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.
Η παρούσα δράση αναμένεται να λειτουργήσει σε συνέργεια με το ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο του οποίου
αναμένεται να προωθηθούν οι υποδράσεις 1 και 2 (Παράλληλη στήριξη μαθητών με
αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες / Επιμόρφωση εκπαιδευτικών παράλληλης
στήριξης προερχόμενους από τη γενική εκπαίδευση).
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση:
Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

92

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

92

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

11501

Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

11502

Αριθμός μαθητών
που επωφελούνται

Αριθμός

CO22

Αριθμός έργων που
αφορούν δημόσιες
διοικήσεις ή
δημόσιες υπηρεσίες
σε εθνικό,
περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο

Αριθμός

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Σ.σ. Επισημαίνεται ότι η τιμή – στόχος του δείκτη CO22 υπολογίζεται με την παραδοχή ότι
ως 1(ένα) έργο μετράται η υποστήριξη για κάθε σχολικό έτος.
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.124.000

Συνολικό Κόστος (α)

1.124.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

899.200

Εθνική Συμμετοχή (δ)

224.800

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

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΥΕ Εκπαιδευτικών δράσεων/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΟΠΑΙΘ.
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

Έχει εκπληρωθεί
Δεν αφορά τους
Δικαιούχους
Δεν αφορά
Ιούνιος 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούλιος 2016
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4.7 Δράση 9iii.2α5.1.7: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
για το έτος 2017-2018 (ΑμεΑ)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τον ειδικό στόχο 2α.3.1 «Ενίσχυση της συμμετοχής
στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ατόμων» και συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη
αποτελέσματος Τ1500 «Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση /
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους». Αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την
επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για
το σχολικό έτος 2017-2018, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.)
Η δράση συμβάλλει στο στόχο του ΠΕΠ για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε
ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων
γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της
απασχόλησης και την διατήρηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας.
Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5.18522/οικ.3.512 ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ.
1376/Β’/3-7-2015) και τυχόν τροποποιήσεις της με ένα δικαιούχο (την ΕΕΤΑΑ) , ο οποίος θα
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εκδώσει πρόσκληση προς δομές και προς δυνητικούς ωφελούμενους. Η διάθεση της θέσης
πραγματοποιείται προς τους ωφελούμενους μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του
τέκνου.
Το ΠΕΠ Θεσσαλίας θα εστιάσει σε ωφελούμενους κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργους
ή εργαζόμενους), ενώ το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» θα εστιάσει σε ωφελούμενους με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου
της φτώχειας, είτε εργαζόμενους με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργους.
Η παρούσα εξειδίκευση αφορά το έτος 2016-2017 και εντάσσεται στο πλαίσιο της
προηγηθείσας συνεννόησης – αλληλογραφίας των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τον προσδιορισμό των ωφελουμένων του Προγράμματος και
του ύψους της κατ΄ έτος διάθεσης χρηματοδότησης σύμφωνα με τα υπ’ αρ. πρωτ.
5.16486/οικ.3.443/12-6-2015 και ΓΓΔΕ/2059/24-07-2015 έγγραφα της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, τις με
α.π. 2475998(2015)/12-6-2015 και 2953377/14-7-2015 απαντήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, και τέλος το με α.π. 17/οικ.215/ΕΥΣΕΚ/03-04-2017 έγγραφο της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ που
αφορά στην παρούσα εξειδίκευση. Αναφέρουμε ότι η αντίστοιχη δράση που αφορούσε
στο έτος 2015-2016 (με αριθμό : 9iii.2α.5.1.1) υλοποιήθηκε ενώ η αντίστοιχη δράση του
έτους 2016 – 2017 (με αριθμό 9iii.2α.5.1.5) υλοποιείται.
Η δράση εντάσσεται στην εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη
και βρίσκεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με αντίστοιχη δράση του ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

T1501

Δείκτης
Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

40

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
187.913,00

Συνολικό Κόστος (α)

187.913,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

150.330,40

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

37.582,60

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
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Σύμφωνα με την επιστολή α.π. 17/οικ.215/ΕΥΣΕΚ/03-04-17 της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ που αφορά στην
παρούσα εξειδίκευση, σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι του ΠΕΠ δεν επαρκούν για
την ικανοποίηση της ζήτησης των ωφελουμένων, η αξία τοποθέτησης θα χορηγηθεί από τον
Δικαιούχο (ΕΕΤΑΑ) και θα καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους.
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ (ΚΥΑ υπ’ αρ. 5.18522/οικ.3.512, ΦΕΚ αρ. 1376/Β’/3-7-2015)
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
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4.8 Δράση 9iii.2α5.1.8: Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών στην πόλη της
Καρδίτσας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
στο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση της λειτουργίας Δομής - νέου Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών
στην πόλη της Καρδίτσας - και ειδικότερα στην κάλυψη της μισθοδοσίας των στελεχών του καθώς και
στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων της, για διάρκεια τρία (3) έτη, και αποτελεί πρόταση της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (επιστολή με α.π. Δ1/1618/23.08.17) και της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (το από 02-10-2017 μήνυμα
ηλ/κου ταχυδρομείου). Επίσης για την υπόψη Δράση πραγματοποιήθηκε διαβούλευση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (επιστολή με α.π. 2599/03-10-2017) με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (επιστολή με α.π. 3105/17-10-2017), σύμφωνα με την προϋπόθεση που τίθεται
στο εγκεκριμένο ΠΕΠΘ για δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα που αφορούν σε κάλυψη λειτουργικού
κόστους δομών.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής του Συμβουλευτικού Κέντρου
ενδεικτικά σε:
1. Δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης
2. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση
3. Δράσεις δικτύωσης
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4. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών σε συνεργασία με το οριζόντιο σχέδιο δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που
υλοποιείται από την ΓΓΙΦ και εντάσσεται στην Πράξη: «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας»
για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
Το νέο Συμβουλευτικό Κέντρο Καρδίτσας θα ενταχθεί στο υφιστάμενο Ενιαίο Σύστημα Ποιότητας
παροχής υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και συνεπώς θα παρέχει τις
υπηρεσίες του με τα επικαιροποιημένα κάθε φορά εγχειρίδια, εργαλεία συμβουλευτικής, διοικητικά
έγγραφα και έγγραφα τυποποίησης των δομών. (πχ. κανονισμός λειτουργίας, κώδικας δεοντολογίας
κ.λπ.) που απαιτούνται για τη βελτίωση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία
του Συμβουλευτικού Κέντρου, καθώς και για την εφαρμογή της πολιτικής για θέματα πρόληψης και
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας θα αναλάβει την
δέσμευση να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Προγραμματική Συμφωνία που θα
υπογράψει με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα
Ισότητας αναφορικά με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου
Δικτύου δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας. Η εν λόγω Προγραμματική Συμφωνία θα
υποβληθεί από το Δικαιούχο μαζί με την αίτηση χρηματοδότησης.

Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.

Κωδικός
δείκτη

CO 21

05502
05503

Δείκτης

Αριθμός έργων αφιερωμένων στη
βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο
των γυναικών στην απασχόληση
Αριθμός υποστηριζόμενων δομών
Αριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμήστόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1

ΟΧΙ

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

100

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
214.800,00

Συνολικό Κόστος (α)

214.800,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

171.840,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

42.960,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0
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εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας».
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
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Δικαιούχους
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4.9 Δράση 9iii.2α5.1.9: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
για το έτος 2018-2019 (ΑμεΑ)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τον ειδικό στόχο 2α5.1 «Ενίσχυση της συμμετοχής
στην αγορά εργασίας των ατόμων»
και συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη
αποτελέσματος 10502 ««Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα
εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους,
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους».
Αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων παροχής
υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για το σχολικό έτος 2018-2019,
στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.)
Η δράση συμβάλλει στο στόχο του ΠΕΠ για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε
ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων
γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της
απασχόλησης και την διατήρηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας.
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Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61054 ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ. 2128/Β’/8-6-2018) και
τυχόν τροποποιήσεις της με ένα δικαιούχο (την ΕΕΤΑΑ) , ο οποίος θα εκδώσει πρόσκληση
προς δομές και προς δυνητικούς ωφελούμενους. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται
προς τους ωφελούμενους μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου.
Το ΠΕΠ Θεσσαλίας θα εστιάσει σε ωφελούμενους κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργους
ή εργαζόμενους), ενώ το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» θα εστιάσει σε ωφελούμενους με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου
της φτώχειας, είτε εργαζόμενους με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργους.
Η παρούσα εξειδίκευση αφορά στο έτος 2018-2019 και εντάσσεται στο πλαίσιο της
προηγηθείσας επικοινωνίας των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ως προς τον προσδιορισμό των ωφελουμένων του Προγράμματος και του ύψους της κατ΄
έτος διάθεσης χρηματοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61054 ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ. 2128/Β’/8-62018) καθώς και τα υπ’ αριθμ. 5.16486/οικ.3.443/12-6-2015 και ΓΓΔΕ/2059/24-07-2015
έγγραφα της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, τις με α.π. 2475998(2015)/12-6-2015 και 2953377/14-7-2015
απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρουμε ότι οι αντίστοιχες δράσεις που
αφορούσαν στα έτη 2015-2016 και 2016-2017 υλοποιήθηκαν, ενώ η δράση που αφορά στο
έτος 2017–2018 υλοποιείται.
Η δράση εντάσσεται στην εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη
και βρίσκεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με αντίστοιχη δράση του ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

10501

Δείκτης
Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

50

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
583.354,00

Συνολικό Κόστος (α)

583.354,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

466.683,20

Εθνική Συμμετοχή (δ)

116.670,80

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
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Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61054 ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ. 2128/Β’/8-6-2018)), σε περίπτωση που οι
διαθέσιμοι πόροι του ΠΕΠ δεν επαρκούν για την ικανοποίηση της ζήτησης των
ωφελουμένων, η αξία τοποθέτησης θα καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους.
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΕΤΑΑ (υπ’ αρ. 61054 ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ. 2128/Β’/8-6-2018))
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
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Έχει εκπληρωθεί
Έχει εκπληρωθεί
Εχει εκπληρωθεί
Δεν αφορά
Έχουν εγκριθεί σε
πρότερο χρόνο
Ιούλιος 2018
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4.10 Δράση 9iii.2α5.2.1: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το
έτος 2018 – 2019.
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Συνεισφορά
δράσης
πλαίσιο επίδοσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
στο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος
αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
H προτεινόμενη Δράση αφορά στη συνέχιση της υλοποίησης εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα
σχολεία γενικής αγωγής. Στόχος της δράσης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της
προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) προσλαμβάνεται για θέματα αυτοεξυπηρέτησης,
καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων των μαθητών με αναπηρία και με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) συμπεριλαμβάνει διάφορους κλάδους όπως
παιδίατρους, Θεραπευτές του Λόγου, Επαγγελματικούς Συμβούλους, Ψυχολόγους,
Σχολικούς Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς και
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σχολικές μονάδες. Στο πλαίσιο των πράξεων που θα
ενταχθούν στα ΠΕΠ στην κατηγορία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα
προσληφθούν μόνο σχολικοί νοσηλευτές για μαθητές με χρόνια προβλήματα υγείας που
φοιτούν σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής και απαιτείται να έχουν νοσηλευτική
υποστήριξη για τη χορήγηση φαρμάκων σε ενέσιμη ή μη μορφή, χρήση συσκευών κλπ).
Η Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνει τις εξής κύριες υποδράσεις:
1. Την υποστήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) μαθητών με αναπηρία
2. Την υποστήριξη με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) μαθητών με αναπηρία
Η παρούσα Δράση αφορά στην εξειδίκευση για το σχολικό έτος 2018-2019 σε συνέχεια
της με α.π. 485/25.01.18 σχετικής επιστολής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας.
Στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 έχoυν ήδη ενταχθεί και υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται οι
αντίστοιχες δράσεις (9iii.2α5.1.2 και 9iii. 2α5.1.6) για τα σχολικά έτη από 2015 έως
2018.
Η παρούσα δράση αναμένεται να λειτουργήσει σε συνέργεια με το ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο του οποίου
αναμένεται να προωθηθούν οι υποδράσεις 1 και 2 (Παράλληλη στήριξη μαθητών με
αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες / Επιμόρφωση εκπαιδευτικών παράλληλης
στήριξης προερχόμενους από τη γενική εκπαίδευση).
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση:
Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

11501

Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

11502

Αριθμός μαθητών
που επωφελούνται

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
560.000

Συνολικό Κόστος (α)

560.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

448.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

112.000

εκ της οποίας για τα

0

101

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

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

0
0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0
0
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΥΕ Εκπαιδευτικών δράσεων/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΟΠΑΙΘ.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Έχει εκπληρωθεί
Δεν αφορά
Απρίλιος 2018
Μάιος 2018
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5. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και των διακρίσεων

Επενδυτική προτεραιότητα

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες
και
υψηλής
ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές Τ.09.1

Ειδικοί στόχοι

2α6.1 Βελτίωση της παροχής και πρόσβασης σε υπηρεσίες
υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε ειδικές πληθυσμιακές
ομάδες
2α6.1 : Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά
ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες
κοινωνικές υπηρεσίες
2α6.2 : Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα
που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες

Δείκτες αποτελέσματος

T1500 Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της
συμμετοχής τους
05504 : Αριθμός δομών που προσφέρουν Βελτιωμένες
/διευρυμένες υπηρεσίες
11206 : Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια
και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων
Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται
από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)
11207 : Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από
υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες
δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται
από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια
11208 : Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από
υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των
ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις
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5.1 Δράση 9iv.2α6.1.1: Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων στη Θεσσαλία
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας
φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές
δυσκολίες, άνοια, κλπ).
Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση της συνέχισης λειτουργίας των ΚΗΦΗ που
συγχρηματοδοτήθηκαν και την περίοδο 2007 – 2013 στη Θεσσαλία, με συγχρηματοδότηση
από το ΕΠΑΝΑΔ, σύμφωνα με τις απαντητικές στο πλαίσιο διαβούλευσης επιστολές της ΕΥΔ
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με α.π. 6218/17-12-2015 και 44/7-1-2016 (επί της σχετικής
επιστολής α.π. 5/29792/oικ.3.1020/1-12-2015 Υπουργείου προς Περιφέρειες) και την με
α.π. 1051732(2016)/1-3-2016 σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της
διαδικασίας εξειδίκευσης του αρμοδίου Υπουργείου για τις υπόψη Δομές (σχετική επιστολή
α.π. 16/οικ.80/ΕΥΣΕΚΤ/-2-2016 προς Ε.Ε.). Αφορά στους Δυνητικούς Δικαιούχους
«Κοινωνική Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ) του Δήμου Βόλου» για τη συνέχιση λειτουργίας 3
Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και στον «Δήμο Τρικκαίων» για τη συνέχιση
λειτουργίας 1 Κέντρου.
Οι σχετικές πράξεις θα χρηματοδοτηθούν για 1 έτος.
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Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

CO 17

Άλλα μειονεκτούντα άτομα

CO 22

Αριθμός έργων που αφορούν
δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

05503

Αριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμήστόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

6

NAI

OXI

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4

OXI

OXI

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4

OXI

OXI

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

82

OXI

OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
410.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

410.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

328.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

82.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, Δήμος Τρικκαίων.
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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

Δ/Α
Δ/Α
Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
Δεν αφορά
Απρίλιος 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Β’ τρίμηνο 2016
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5.2 Δράση 9iv.2α6.1.2: Κέντρα Κοινότητας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που δύνανται να συστήνονται και να λειτουργούν σε
κάθε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, για την περαιτέρω υποστήριξή του για την εφαρμογή πολιτικών
κοινωνικής προστασίας και την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την
υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και
Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους. Η υπόψη Δράση προωθείται
σύμφωνα με τη διαβούλευση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Υπουργείο
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με α.π. 6218/17-12-2015 και
44/7-1-2016 (επί της σχετικής επιστολής α.π. 5/29792/oικ.3.1020/1-12-2015 Υπουργείου
προς Περιφέρειες) και την με α.π. 1051732(2016)/1-3-2016 σύμφωνη γνώμη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί της διαδικασίας εξειδίκευσης του αρμοδίου Υπουργείου για τις
υπόψη Δομές (σχετική επιστολή α.π. 16/οικ.80/ΕΥΣΕΚΤ/-2-2016 προς Ε.Ε.) και σε συμφωνία
με τα προβλεπόμενα στην Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και
καταπολέμηση της φτώχειας.
Η πρόβλεψη σύστασης και λειτουργίας «Κέντρων Κοινότητας» περιλαμβάνεται στον Ν.
4368/16(ΦΕΚ Α΄, Αρ. Φύλλου 21/21.02.16) ενώ στην Κ.Υ.Α με αρ. Δ23/οικ.14435-1135/2903-2016 (ΦΕΚ 854/30-3-2016) με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας
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των Κέντρων Κοινότητας» καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους,
καθώς και η δυνατότητα διεύρυνσης της δράσης τους με Παραρτήματα (π.χ. ΡΟΜΑ) κ.α.
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου 2α.6.1 «Βελτίωση της παροχής και
της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε ειδικές πληθυσμιακές
ομάδες» και του δείκτη αποτελέσματος Τ1500 «Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης».
Βασικές υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας είναι:
α) Πύλη Εισόδου για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας,
κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό
επίπεδο και την υποστήριξή τους για να ενταχθούν σε αυτά (π.χ. ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα κ.α.)
β) Διασύνδεση με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και άλλες
κοινωνικές υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια της περιοχής παρέμβασής τους. Κεντρικό ρόλο
έχει η δικτύωση με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για τη διασφάλιση της άμεσης παραπομπής των
ωφελουμένων ατόμων αλλά και την πρόσβαση στην πληροφόρηση για προγράμματα και
δράσεις προώθησης στην απασχόληση τα οποία είναι ενεργά ή προγραμματίζεται να
ενεργοποιηθούν.
Ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού περιοχής, το Κέντρο Κοινότητας δύναται να
παρέχει επιπρόσθετες υπηρεσίες , ενδεικτικά αναφέροντας : παροχή γενικής
συμβουλευτικής υποστήριξης για ένταξη στην αγορά εργασίας, παροχή συμβουλευτικής
ψυχοκοινωνικής στήριξης, ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού, ανάπτυξη δράσεων
δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης, διοργάνωση εκδηλώσεων με
επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, μεικτές δράσεις για την
κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, προγράμματα για τη δημιουργία ευκαιριών για
νέους κ.α.
Τα Κ.Κ. προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και
την κοινωνική ένταξη. Ο στόχος των συγκεκριμένων δομών είναι να συγκεντρώσουν ένα
ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να
επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Τα Κ.Κ. συμβάλουν στον στόχο του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την
διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την προώθηση της ένταξης ευπαθών και ευάλωτων
ομάδων, την άρση εμποδίων πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και την
ενεργοποίηση για πρόσβαση στην απασχόληση.
Σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη στη Θεσσαλία (ΠΕΣΚΕ)
προβλέπεται η λειτουργία ενός Κ.Κ. σε κάθε ένα από τους 25 Δήμους της Θεσσαλίας (και
μεγέθους αναλόγως του πληθυσμού τους) – δρουν και σε συνέργεια με ένα «Περιφερειακό
Γραφείο Διαμεσολάβησης» που αποτελεί διακριτή προς εξειδίκευση Δράση (βλ. παρακάτω
δράση 9iv.2α6.1.4).
Η συγχρηματοδότηση της παρούσας Δράσης είναι για 3 έτη.
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Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.
Κωδικός
δείκτη
CO17

CO 22

05502
05503

Δείκτης
Άλλα μειονεκτούντα άτομα
Αριθμός έργων που αφορούν
δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών
Αριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Μονάδα
μέτρησης
Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Τιμήστόχος
(2023)

Δείκτης πλαισίου Δείκτης
επίδοσης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

2.680

NAI

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

25

OXI

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

25

OXI

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.680

OXI

OXI

OXI

OXI
OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
3.200.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

3.200.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.560.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

640.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι

Ως φορείς υλοποίησης των «Κέντρων Κοινότητας» ορίζονται οι Δήμοι και όλοι οι φορείς
που συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
και λοιποί δημοτικοί φορείς).
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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
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Δ/Α
Έχει εκπληρωθεί
Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
Δεν αφορά
Ιούνιος 2016
Ιούνιος 2016
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5.3 Δράση 9iv.2α6.1.3: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση «Παροχής Βασικών Αγαθών» αφορά σε χρηματοδότηση λειτουργίας «Κοινωνικών
Παντοπωλείων» και «Κοινωνικών Φαρμακείων» και συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού
στόχου 2α.6.1 «Βελτίωση της παροχής και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής
φροντίδας σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες» και στον δείκτη αποτελέσματος Τ1500
«Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους». Η εξειδίκευσή της
προωθείται σύμφωνα με τη διαβούλευση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με α.π. 6218/1712-2015 και 44/7-1-2016 (επί της σχετικής επιστολής α.π. 5/29792/oικ.3.1020/1-12-2015
Υπουργείου προς Περιφέρειες) και την με α.π. 1051732(2016)/1-3-2016 σύμφωνη γνώμη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί της διαδικασίας εξειδίκευσης του αρμοδίου Υπουργείου για
τις υπόψη Δομές (σχετική επιστολή α.π. 16/οικ.80/ΕΥΣΕΚΤ/-2-2016 προς Ε.Ε.), και επί τη
βάσει της Περιφερειακής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και καταπολέμησης της
φτώχειας στη Θεσσαλία.
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Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία είναι δομές διανομής τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών
ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων,
παιχνιδιών, cd, κλπ, σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες
που τα έχουν ανάγκη. Επιδιώκεται να λειτουργήσουν σε συνέργεια με το ΤΕΒΑ με ελάχιστο
αριθμό ωφελουμένων τα 100 νοικοκυριά ανά δομή. Τα Κοινωνικά Φαρμακεία είναι δομές
παροχής σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και
παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό
φαρμακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με
φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη
συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.
Στη Δράση αυτή, δεν περιλαμβάνεται υπηρεσία ψυχοκοινωνικής ή άλλης υποστήριξης ούτε
διαμεσολάβησης, οι οποίες προβλέπονται στη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, με τα
οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο παροχής υπηρεσιών.
Οι Δομές Παροχής Βασικών αγαθών συμβάλουν στον στόχο του Περιφερειακού
Στρατηγικού Σχεδιασμού για την καταπολέμηση της φτώχειας. Η χωροθέτηση τους αφορά
στις έδρες των 4 μεγαλύτερων πληθυσμιακά Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας –
πρωτεύουσες των 4 Π.Ε. της Θεσσαλίας, δηλ. αφορά σε δημιουργία 4 Δομών.
Η συγχρηματοδότηση της Δράσης προβλέπεται για 3 έτη.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.

Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

CO 17

Άλλα μειονεκτούντα άτομα

CO 22

Αριθμός έργων που αφορούν
δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

05503

Αριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή-στόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

800

NAI

OXI

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4

OXI

OXI

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4

OXI

OXI

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

800

OXI

OXI
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
980.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

980.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

784.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

196.000,00

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

0
0
0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0
0
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΤΑ α΄ βαθμού ή και νομικά πρόσωπα αυτών, ή ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ του νόμου 4019/2011 ή και
ΚΟΙΣΠΕ του 2716/1999 (αρ. 12), με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπογράψει σύμφωνο
συνεργασίας με το Δήμο στον οποίο θα χωροθετηθεί η δομή.
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
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Δ/Α
Δ/Α
Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
Δεν αφορά
Ιούνιος 2016
Ιούνιος 2016
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5.4 Δράση 9iv.2α6.1.4: Περιφερειακό Γραφείο Διαμεσολάβησης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Το «Περιφερειακό Γραφείο Διαμεσολάβησης» προβλέπεται στην Περιφερειακή
Στρατηγική κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στη Θεσσαλία, και δρα
συνεργατικά με τα Κέντρα Κοινότητας που προβλέπονται για τους 25 Δήμους της
Θεσσαλίας. Στόχος του είναι σε συνεργασία και υποστήριξη της αρμόδιας Διεύθυνσης
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να αποτελέσει κόμβο σε περιφερειακό
επίπεδο για τη λειτουργία και διασύνδεση των Κ.Κ. και περαιτέρω στήριξή τους, αλλά και
της παρακολούθησης και προώθησης της Περιφερειακής Στρατηγικής. Ενδεικτικά οι
αρμοδιότητές του είναι :
 συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη λειτουργία του Περιφερειακού Δικτύου
Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών, εκπονεί τις απαιτούμενες έρευνες, δείκτες, reports.
 παρακολουθεί τη συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του δικτύου με εκείνες των
λοιπών Φορέων της Περιφέρειας (Εκκλησία, ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ πιστοποιημένα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2646/98 και τίθενται υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου Φορέων
Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης του Ν. 4262/2014),
 υποστηρίζει τη διαδικασία αναγνώρισης των αναγκών και βελτίωσης των ικανοτήτων
των Φορέων που επιτελούν κοινωνικές και προνοιακές λειτουργίες
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στηρίζει το περιφερειακό σύστημα συντονισμού δωρεών,

 παρέχει κατευθύνσεις και επιστημονική στήριξη για την προετοιμασία και την τήρηση
των προδιαγραφών λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών (που υπάρχουν ή θα συσταθούν ή
θα ενοποιηθούν),
 επιβλέπει το «ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα» καταγραφής / ταυτοποίησης των
ωφελουμένων και στηρίζει την συστηματική ανανέωση και ενημέρωση του συστήματος
από τους Δήμους της Περιφέρειας,
 σχεδιάζει, υποστηρίζει
και εφαρμόζει οριζόντιες διαδικασίες δημοσιότητας,
ευαισθητοποίησης και αριστείας σε Περιφερειακό επίπεδο.
 Ενθαρρύνει και σχεδιάζει δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και των διακρατικών και
διαπεριφερειακών συνεργασιών με τη συνεργασία των εταίρων σε περιφερειακό επίπεδο
και ιδίως των κοινωνικών εταίρων.
 Διασφαλίζει συνέργιες με πολιτικές ΟΑΕΔ –Συμπράξεις με λειτουργίες προώθησης των
ανέργων και, ιδίως, των ευπαθών ομάδων σε θέσεις απασχόλησης
 υποστηρίζει σε οργανωτικά, επιστημονικά και ποιοτικά δεδομένα, ενδεικτικά
αναφέροντας
τη
διαμόρφωση/παρακολούθηση/επικαιροποίηση
Περιφερειακού
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ή και Περιφερειακού Χάρτη Ποιότητας Κοινωνικών
Υπηρεσιών.
Το Περιφερειακό Γραφείο Διαμεσολάβησης συμπεριλήφθηκε στη διαβούλευσης της ΕΥΔ
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με α.π. 6218/17-12-2015 και 44/7-1-2016 (επί της σχετικής
επιστολής α.π. 5/29792/oικ.3.1020/1-12-2015 Υπουργείου προς Περιφέρειες) και την με
α.π. 1051732(2016)/1-3-2016 σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί της
διαδικασίας εξειδίκευσης του αρμοδίου Υπουργείου για τις υπόψη Δομές (σχετική επιστολή
α.π. 16/οικ.80/ΕΥΣΕΚΤ/-2-2016 προς Ε.Ε.), ως μέρος λειτουργίας του πλέγματος Κέντρων
Κοινότητας στη Θεσσαλία, και επί τη βάσει των προβλέψεων της ΠΕΣΚΕ.
Η συγχρηματοδότηση της Δράσης προβλέπεται για 3 έτη.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

CO 22

Αριθμός έργων που αφορούν
δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες
υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμήστόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1

OXI

OXI

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1

OXI

OXI

Μονάδα
μέτρησης
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
243.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

243.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

194.400,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

48.600,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
(ΠΔ 133/2010, ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας»).
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
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Δ/Α
Δ/Α
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Δικαιούχους
Δεν αφορά
Ιούνιος 2016
Ιούλιος 2016
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5.5 Δράση 9iv.2α6.2.1: Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 2.α6.1 «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» και
είναι σύμφωνη με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, όπως διατυπώνεται στην Εθνική
Στρατηγική Υγείας και δράσεις του τομέα υγείας στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για την Περιφέρεια
Θεσσαλίας (Ιούλιος 2017). Ειδικότερα, η δράση αφορά σε χρηματοδότηση των παρακάτω
που προέκυψαν μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας:
 Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας
 Παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από υφιστάμενες μονάδες ψυχικής υγείας
 Δημιουργία Κέντρου Ημέρας για άτομα με Alzheimer
 Πρόγραμμα Διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Alzheimer με ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ.
Ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση των δράσεων Ψυχικής Υγείας έγινε από το Υπουργείο
Υγείας λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους:
 Τις καταγεγραμμένες επιδημιολογικές ανάγκες της Περιφέρειας
 Το υφιστάμενο δίκτυο υπηρεσιών και δομών Ψυχικής Υγείας που εντάσσονται στο
Εθνικό Σύστημα Ψυχικής Υγείας «Ψυχαργώς»
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Τον υφιστάμενο αριθμό ασθενών υπό αποασυλοποίηση
Την υφιστάμενη επιχειρησιακή δυνατότητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.

Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.

Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

CO 17

Άλλα μειονεκτούντα άτομα

11204

Αριθμός ατόμων που
ωφελούνται από υπηρεσίες
ψυχικής υγείας

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.500

ΟΧΙ

OXI

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

990

OXI

Μονάδα
μέτρησης

OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.095.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.095.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

876.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

219.000,00

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

0
0
0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0
0
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Εποπτευόμενοι φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ από το Υπουργείο Υγείας.
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
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5.6 Δράση 9iv.2α6.2.2: Καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 2.α6.1 «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» και
είναι σύμφωνη με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, όπως διατυπώνεται στην Εθνική
Στρατηγική Υγείας και δράσεις του τομέα υγείας στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για την Περιφέρεια
Θεσσαλίας (Ιούλιος 2017). Αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών που καλύπτουν τους τρεις
πυλώνες παρέμβασης: την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, δίνοντας
παράλληλα έμφαση στη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών αλλά
και στην αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα.
Όλες οι νέες δομές που προτείνονται προς χρηματοδότηση θα λειτουργούν σε δίκτυο με τις
υφιστάμενες δομές κατά των εξαρτήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και με τις
υπόλοιπες δομές υγείας / κοινωνικής φροντίδας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα
Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Κοινωνικά Ιατρεία κ.α).
Ενδεικτικά οι δομές είναι:
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Πολυδύναμα Κέντρα: Δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων που θα παρέχουν
υποστήριξη στους εξαρτημένους ανάλογα με τις ανάγκες τους και θα παραπέμπουν σε
πιο εξειδικευμένες δομές εφόσον είναι αναγκαίο..
 Ανάπτυξη μιας κινητής μονάδας για παρέμβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού.
Η Κινητή Μονάδα (ΚΜ), απευθύνεται στον πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και
διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε περιοχές με έλλειψη υπηρεσιών κατά των
εξαρτήσεων. Βασική στόχευση των υπηρεσιών θα αποτελούν η διευκόλυνση της
πρόσβασης των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και η
παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
 Παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων σε γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες.
Οι δράσεις αυτές αφορούν στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των παρεμβάσεων
πρόληψης των εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές
συμπεριφορές σε εθνικό επίπεδο, με προγράμματα καθολικής και επικεντρωμένης
πρόληψης που απευθύνονται σε γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες (άνεργοι, μετανάστες,
άποροι και κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με σοβαρά
προβλήματα υγείας κ.α.) ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
 Παρεμβάσεις
εκπαίδευσης,
επιμόρφωσης
και
κοινωνικής
επανένταξης
απεξαρτημένων ατόμων.
Η δράση αφορά στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των παρεμβάσεων που στοχεύουν
στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην
εξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων..
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμήστόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

CO 17

Άλλα μειονεκτούντα άτομα

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.500

ΟΧΙ

OXI

11205

Αριθμός ατόμων που ωφελούνται
από υπηρεσίες υγείας για
Εξαρτήσεις

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

100

OXI

OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.950.000,00

Συνολικό Κόστος (α)

1.950.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.560.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

390.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα

0

0
0
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Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0
0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
Εποπτευόμενοι φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ από το Υπουργείο Υγείας, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ
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
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Δ/Α
Δ/Α
Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
Δεν αφορά
Νοέμβριος 2017
Δεκέμβριος 2017
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5.7 Δράση 9iv.2α6.2.3: Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.9.03
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 2α6.2 «Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε
άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες», αποσκοπεί
στην καθολική προσιτή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες του συνόλου του πληθυσμού
χωρίς διακρίσεις και στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία (Reducing Health
Inequalities). Το νέο μοντέλο υπηρεσιών στοχεύει στην ορθολογική πλοήγηση των ατόμων
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μέσω της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, όπως είναι τα Νοσοκομεία, παρέχοντας
ποιοτικές, ολιστικές και προσανατολισμένες στην κοινότητα υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας.
Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ
38/Α/28-3-2017), συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής
Περιφέρειας, αποτελούνται από προσωπικό έως δώδεκα (12) ατόμων και ενισχύουν και
αναβαθμίζουν, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, το έργο που παρέχεται από τις δημόσιες
δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ.
Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν με ανθρώπινο δυναμικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας
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ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με μετακίνηση προσωπικού σύμφωνα με την ΥΑ για
τον καθορισμό τρόπου λειτουργίας τους με α.π. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 (εφεξής «ΥΑ
λειτουργίας»).
Στο άρθρο 1 του Ν. 4486/2017 διατυπώνονται ρητά η δωρεάν και καθολική υγειονομική
κάλυψη του πληθυσμού, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με ειδική μέριμνα για
τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας
των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συνέχεια της φροντίδας υγείας, η ευθύνη των παρόχων
υπηρεσιών υγείας.
Με βάση την ΥΑ λειτουργίας των ΤΟΜΥ οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε άτομα, οικογένειες και
στην κοινότητα κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν την πρόληψη και διατήρηση της καλής
υγείας των πληθυσμών ευθύνης. Ειδικότερα περιλαμβάνουν:
• την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, με έμφαση στην πρόληψη της
νόσου και την αγωγή της υγείας,
• την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων για την προαγωγή της υγείας στην οικογένεια,
στους χώρους εργασίας, στις σχολικές μονάδες και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας
σε συνεργασία με φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης,
• την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε
ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας,
• τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, σύμφωνα με το
Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας,
• τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους, τόσο στην
ΤΟΜΥ όσο και κατ’ οίκον,
• την προγραμματισμένη φροντίδα υγείας ενηλίκων και παιδιών,
• την παρακολούθηση και συνδιαχείριση με τον (εκτός ΤΟΜΥ) θεράποντα ιατρό χρόνιων
νοσημάτων στη ΤΟΜΥ και κατ’ οίκον,
• την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων
νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους,
• τη συμβουλευτική και την υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες,
• την αναγνώριση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του
Τομέα Ψυχικής Υγείας
• την ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και την παραπομπή στους αρμόδιους φορείς
απεξάρτησης,
• την υγειονομική φροντίδα της τρίτης ηλικίας,
• την παρακολούθηση της πολυνοσηρότητας,
• τη φροντίδα μητέρας-παιδιού και τη μέριμνα για οικογενειακό προγραμματισμό σε
συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Υγείας αναφοράς,
• τη μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση,
• την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας- κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον αιμοληψία σε μη
δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες μονάδες ΠΦΥ,
• την αντιμετώπιση οξέων και επειγόντων προβλημάτων υγείας και την παραπομπή αυτών
στα Κέντρα Υγείας ή στα Νοσοκομεία.
Με την απόφαση συγκρότησης κάθε ΤΟΜΥ καθορίζεται η περιοχή ευθύνης της, στην οποία ο
πληθυσμός ευθύνης της κυμαίνεται από 10.000 έως 12.000 κατοίκους. Στον ωφελούμενο
πληθυσμό περιλαμβάνονται τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας με την ανάπτυξη
παρεμβάσεων και δράσεων της ΤΟΜΥ όπως:
• προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας, στις σχολικές μονάδες, προνοιακά
ιδρύματα, κλπ.,
• συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης σύμφωνα με το Διεθνή
Υγειονομικό Κανονισμό,
• πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα.
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Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν στον πυρήνα των υπηρεσιών του ΕΣΥ και με την απόλυτη διασύνδεσή
τους με το Σύστημα Υγείας (βλ. ΥΑ λειτουργίας), σε συνέργεια με την παραπομπή με
δαπάνη εθνικών πόρων σε άλλους βαθμούς υπηρεσιών υγείας για περίθαλψη ή σε
διαγνωστικά εργαστήρια (Ν.4368/2016) ολοκληρώνουν για τα άτομα από ευπαθείς και
ευάλωτες ομάδες όπως περιγράφονται στο κεφ. Ε του υπόψη Νόμου τις παρεχόμενες
υπηρεσίες για την ανταπόκριση στις ανάγκες υγείας των ατόμων.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας χωροθετούνται 12 (δώδεκα) ΤοΜΥ, 4 στην Λάρισα και στον
Βόλο και από 2 στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα.
Η έναρξη επιλεξιμότητας της κάθε ΤοΜΥ στο ΠΕΠΘ ξεκινά μετά τη λήξη της πιλοτικής
λειτουργίας των ΤΟΜΥ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», σύμφωνα
με την με αριθ. 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694 ΚΥΑ «Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής των
Πράξεων για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας πληθυσμού προγραμματική Περίοδος
2014-2020» (ΦΕΚ 4114/24.11.2017/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. 92805
Απόφαση (ΦΕΚ 4079/17.09.2018/τ.Β΄) και εφαρμόζεται.
Ως καταληκτική ημερομηνία χρηματοδότησης λειτουργίας κάθε ΤοΜΥ από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 (ΠΕΠΘ) ορίζεται στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης η 30η /06/2022.
Το προσωπικό ανά ΤΟΜΥ μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 3 και 12 ατόμων.
Για την αποτίμηση/μέτρηση δεικτών εφαρμόζεται η με αριθ. 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694 ΚΥΑ
«Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων
Υγείας» και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 (όπως η ΚΥΑ ισχύει κάθε φορά), όπου
προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Για διαχειριστικούς λόγους (παρακολούθηση δεικτών,
επιλεξιμότητα ωφελουμένων, κ.λπ.) ως ωφελούμενοι/ες θεωρούνται τα άτομα που
πλήττονται από τη φτώχεια, κατοικούν στις οριζόμενες περιοχές, όπως αυτές προβλέπονται
στην απόφαση Συγκρότησης εκάστης ΤΟΜΥ, και τα οποία λαμβάνουν υπηρεσίες / ωφέλεια
από τις ΤΟΜΥ».
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της Δράσης αφορά σε α) άμεσες δαπάνες μισθοδοσίας
λειτουργίας των ΤοΜΥ για την εκτιμώμενη περίοδο από έναρξη επιλεξιμότητας ανά ΤοΜΥ
και έως 30-06-2022, β) έμμεσες δαπάνες βάσει ποσοστού 15% επί των επιλέξιμων άμεσων
δαπανών προσωπικού και σε γ) ότι άλλο ορίζεται στη σχετική νομοθεσία.
Η έκδοση της σχετικής Πρόσκλησης, που προβλέπεται ως άμεσης αξιολόγησης για την
υπόψη Δράση, θα περιλαμβάνει κάθε περαιτέρω απαιτητή λεπτομέρεια.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση:.
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Αριθμός ατόμων που πλήττονται
από τη φτώχεια και ωφελούνται
11202
από τις υπηρεσίες των Τοπικών
Ομάδων Υγείας.
Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας
11203
(ΤΟΜΥ) που λειτουργούν

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
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Τιμή-στόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

42.840

ΟΧΙ

OXI

12

OXI

OXI
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Ως εκτιμώμενο μέσο μηνιαίο κόστος λειτουργίας μιας ΤοΜΥ με τον μέγιστο αριθμό
προσωπικού λαμβάνεται το ποσόν των 25.500 €. Συνεπώς για την χρηματοδότηση :
α) 3 υφιστάμενων ΤοΜΥ από 12/2018 έως 30/06/22 (43 μήνες),
β) 2 υφιστάμενων ΤοΜΥ από 05/2019 έως 30/06/22 (38 μήνες),
γ) 7 νέων ΤοΜΥ από 07/2019 έως 30/06/22 (36μήνες),
απαιτούνται 11.653.500 € ή σε στρογγυλοποίηση 11,7 εκ. €
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 5.221.125 €, σύμφωνα με την α.π.
64205/14-6-2018 επιστολή της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ ΕΥΣΕΚΤ όπου το ποσοστό της
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης για την υπόψη Δράση καθορίζεται στο 44,625
% επί της συνολικής δαπάνης, λόγω του ότι το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής έχει
καθοριστεί σε 35,7% επί της συνολικής δαπάνης.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
11.700.000*

Συνολικό Κόστος (α)

5.221.125

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

4.176.900

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.044.225

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
0
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

* Για την κάλυψη της δαπάνης 6.478.875 ευρώ από Εθνικούς Πόρους (πρόσθετη εθνική
συμμετοχή) στη Δράση, αναμένεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
Δυνητικοί δικαιούχοι
Δυνητικός δικαιούχος της Πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ)
και φορέας λειτουργίας η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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Έχει εκπληρωθεί
31.12.2016
Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2017)
1538678 - 22.03.2017
18.01.2018
Δεν αφορά
Νοέμβριος 2018
Νοέμβριος 2018
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6. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9v
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και των διακρίσεων

Επενδυτική προτεραιότητα

9v Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις
και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές

Ειδικοί στόχοι

2α7.1 Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας
κοινωνικών επιχειρήσεων

Δείκτες αποτελέσματος

11303 : Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά
τη λήξη της παρέμβασης
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6.1 Δράση 9v.2α7.1.1: Επιχορήγηση νέων Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑλΟ)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ : για μέρος της δράσης
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης που θα επιλεγεί σύμφωνα με το Ν.
4314/2014.
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση «Επιχορήγηση νέων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)»
αφορά σε υποστήριξη νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας όπως
ορίζονται στο άρθρο 3, παρ.1 του Νόμου 4430/2016 και αποσκοπεί:

Στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της
συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Στη μείωση της ανεργίας και στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που
δημιουργούν

Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια ενδεικτικού επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού 10.000 ευρώ έως 70.000 ευρώ για νέες επιχειρήσεις/ φορείς Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Επισημαίνεται ότι το εύρος του επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού θα οριστικοποιηθεί κατά την έγκριση της σχετικής προκήρυξης.
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Η δράση αφορά σε επιχειρήσεις ΚΑΛΟ που έχουν έδρα στη Θεσσαλία. Η συνολική Δημόσια
Δαπάνη των δράσεων της παρούσας ανέρχεται σε 4.000.000 €.
Στον υπόψη Προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται οι σχετικές δράσεις : α) της εγκεκριμένης
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του
Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)» και ειδικότερα η Δράση που αφορά σε
ΚοινΣΕΠ με κατεύθυνση τον πολιτισμό στην περιοχή παρέμβασης του ΒΑΑ με Δημόσια
Δαπάνη 247.000 €, β) της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του
Δήμου Λαρισαίων «Η Πόλη στο Προσκήνιο» και ειδικότερα η Δράση που αφορά σε
ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας εντός της περιοχής παρέμβασης του ΒΑΑ με
Δημόσια Δαπάνη 200.000 € , γ) ενίσχυσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις υπό
εκπόνηση στην παρούσα φάση Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στις πόλεις των
Τρικάλων και της Καρδίτσας, με υπολογιζόμενη Δημόσια Δαπάνη 220.000 €.
Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλα τα στάδια αυτής (πρόσκληση, υποβολή, αξιολόγηση,
ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων
υποχρεώσεων κ.λπ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(Π.Σ.Κ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της
ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των
ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Κρατικών
Ενισχύσεων που θα επιλεγεί στο ΠΕΠ.Θ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα
ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λπ.). Προβλέπεται να εφαρμοστεί Μεθοδολογία
Συγκριτικής Αξιολόγησης προτάσεων.
Η μέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους
δεκαοκτώ (18) μήνες. Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών αφορούν κυρίως σε Λειτουργικά
έξοδα, Δαπάνες για αμοιβές τρίτων, Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας, Αγορά παγίων,
χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, αποσβέσεις παγίων, διαμορφώσεις χώρων,
μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας, προμήθειες αναλώσιμων, πρώτων υλών κ.α.,
όπως θα καθοριστούν στην Πρόσκληση που θα εγκριθεί.
Ο σχεδιασμός της υπόψη Δράσης, βασίζεται στην υποβληθείσα πρόταση εξειδίκευσης της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, για τη Δράση προώθησης
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές
επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, με στόχο την πρόσβαση στην
απασχόληση. Ο σχεδιασμός βασίζεται στις κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης για την
ανάπτυξη της ΚΑλΟ στη χώρα, της Ειδικής Γραμματείας ΚΑλΟ του Υπουργείου.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση.

Κωδικός
δείκτη

11301

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμήστόχος
(2023)

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων
και νέων φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

122

ΝΑΙ
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/
Κατηγορίες Περιφέρειας
4.000.000

Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

4.000.000

3.200.0000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

800.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής
Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
667.000
0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Νέοι φορείς ΚΑΛΟ όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 1
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
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Δ/Α
Δ/Α
Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
ΝΑΙ, θα εφαρμοστεί
για τη Δράση.
Ιούνιος 2018
Μάιος 2018
Ιούνιος 2018
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Πίνακας 1: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)

ΔΔ (2)

Κωδ. ΘΣ
(3)

ΔΔ (4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ (6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

ΔΔ (8)

2α

89.850.410

9

84.525.410

9i

29.132.039

2α3.1

29.132.039

9i.2α3.1.1

6.535.905,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9i

29.132.039

2α3.1

29.132.039

9i.2α3.1.2

4.357.270,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9i

29.132.039

2α3.1

29.132.039

9i.2α3.1.3

3.355.098,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9i

29.132.039

2α3.1

29.132.039

9i.2α3.1.4

3.628.679,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9ii

9.050.000

2α4.1

8.150.000

9ii.2α4.1.1

1.831.680,00

2a

89.850.410

9

84.525.410

9ii

9.050.000

2α4.1

8.150.000

9ii.2α4.1.2

416.520,00

2a

89.850.410

9

84.525.410

9ii

9.050.000

2α4.1

8.150.000

9ii.2α4.1.3

355.680,00

2a

89.850.410

9

84.525.410

9ii

9.050.000

2α4.1

8.150.000

9ii.2α4.1.4

1.532.540,00

2a

89.850.410

9

84.525.410

9ii

9.050.000

2α4.1

8.150.000

9ii.2α4.1.5

518.400,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9iii

11.356.983

2α5.1

5.800.000

9iii.2α5.1.1

366.064,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9iii

11.356.983

2α5.1

5.800.000

9iii.2α5.1.2

562.000,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9iii

11.356.983

2α5.1

5.800.000

9iii.2α5.1.3

1.513.809,60

2α

89.850.410

9

84.525.410

9iii

11.356.983

2α5.1

5.800.000

9iii.2α5.1.4

945.000,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9iii

11.356.983

2α5.1

5.800.000

9iii.2α5.1.5

244.042,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9iii

11.356.983

2α5.1

5.800.000

9iii.2α5.1.6

1.124.000,00
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Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησ
ης (9)

ΔΔ (10)

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

109

6.535.905,00

109

4.357.270,00

109

3.355.098,00

109

3.628.679,00

110

1.831.680,00

110

416.520,00

110

355.680,00

110

1.532.540,00

110

518.400,00

111

366.064,00

111

562.000,00

111

1.513.809,60

111

945.000,00

111

244.042,00

111

1.124.000,00
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2α

89.850.410

9

84.525.410

9iii

11.356.983

2α5.1

5.800.000

9iii.2α5.1.7

187.913,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9iii

11.356.983

2α5.1

5.800.000

9iii.2α5.1.8

214.800,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9iii

11.356.983

2α5.1

5.800.000

9iii.2α5.1.9

583.354,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9iii

11.356.983

2α5.2

5.556.983

9iii.2α5.2.1

560.000,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9iv

19.896.425

2α6.1

10.396.425

9iv.2α6.1.1

410.000,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9iv

19.896.425

2α6.1

10.396.425

9iv.2α6.1.2

3.153.600,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9iv

19.896.425

2α6.1

10.396.425

9iv.2α6.1.3

980.000,00

2α

89.850.410

9

84.525.410

9iv

19.896.425

2α6.1

10.396.425

9iv.2α6.1.4

243.000,00

2a

89.850.410

9

84.525.410

9iv

19.896.425

2α6.2

9.500.000

9iv.2α6.2.1

1.095.000,00

2a

89.850.410

9

84.525.410

9iv

19.896.425

2α6.2

9.500.000

9iv.2α6.2.2

1.950.000,00

2a

89.850.410

9

84.525.410

9iv

19.896.425

2α6.2

9.046.425

9iv.2α6.2.3

5.221.125,00

2a

89.850.410

9

84.525.410

9v

6.339.963

2a7.1

6.339.963

9v.2α7.1.1

6.339.963,00
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Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη

111

187.913,00

111

214.800,00

111

560.000,00

111

560.000,00

112

410.000,00

112

3.153.600,00

112

980.000,00

112

243.000,00

112

1.095.000,00

112

1.950.000,00

112

5.221.125,00

113

6.339.963,00
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Πίνακας 2: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός
Δράσης
(1)

9i.2α3.1.1
9i.2α3.1.2
9i.2α3.1.3
9i.2α3.1.4
9ii.2α4.1.1
9ii.2α4.1.2
9ii.2α4.1.3
9ii.2α4.1.4
9ii.2α4.1.5
9iii.2α5.1.1
9iii.2α5.1.2
9iii.2α5.1.3
9iii.2α5.1.4
9iii.2α5.1.5

Χαρακτηρισμός
δράσης
(2)

Κατηγορία
περιφέρειας
(3)

Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου

Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη

ΔΔ
(4)

6.535.905,00
4.357.270,00
3.355.098,00
3.628.679,00
1.831.680,00
416.520,00
355.680,00
1.532.540,00
518.400,00
366.064,00
562.000,00
1.513.809,60
945.000,00
244.042,00

Τρόπος
υλοποίησης
δράσης
(5)

ΔΔ
(6)

Δεν εντάσσεται σε
ειδικό καθεστώς
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Δεν εντάσσεται σε
ειδικό καθεστώς
Επιχορήγηση /
ΒΑΑ
Επιχορήγηση /
ΒΑΑ
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
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ΔΔ
που συνεισφέρει
στο πλαίσιο
επίδοσης
(7)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
θεματικών
αιρεσιμοτήτων
(8)

6.535.905,00

6.535.905,00

4.357.270,00

4.357.270,00

3.355.098,00

3.355.098,00

3.628.679,00

3.628.679,00

1.831.680,00

1.831.680,00

416.520,00

416.520,00

355.680,00

355.680,00

1.532.540,00

1.532.540,00

518.400,00

518.400,00

366.064,00

366.064,00

562.000,00

0

1.513.809,60

0

945.000,00

945.000,00

244.042,00

244.042,00

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Κωδικός
Δράσης
(1)

9iii.2α5.1.6
9iii.2α5.1.7
9iii.2α5.1.8
9iii.2α5.1.9
9iii.2α5.2.1
9iv.2α6.1.1
9iv.2α6.1.2
9iv.2α6.1.3
9iv.2α6.1.4
9iv.2α6.2.1
9iv.2α6.2.2
9iv.2α6.2.3
9v.2α7.1.1

Χαρακτηρισμός
δράσης
(2)

Κατηγορία
περιφέρειας
(3)

Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου
Έργο Κοινωνικού
Ταμείου

Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη
Λιγότερο
Ανεπτυγμένη

Έργο Κοινωνικού
Ταμείου

ΔΔ
(4)

1.124.000,00
187.913,00
214.800,00
583.354,00
560.000,00
410.000,00
3.153.600,00
980.000,00
243.000,00
1.095.000,00
1.950.000,00
5.221.125,00
4.000.000,00

Τρόπος
υλοποίησης
δράσης
(5)

ΔΔ
(6)

Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Δεν εντάσσεται σε
ειδικό καθεστώς
Δεν εντάσσεται σε
ειδικό καθεστώς
Δεν εντάσσεται σε
ειδικό καθεστώς
Δεν εντάσσεται σε
ειδικό καθεστώς
Δεν εντάσσεται σε
ειδικό καθεστώς
Δεν εντάσσεται σε
ειδικό καθεστώς
Δεν εντάσσεται σε
ειδικό καθεστώς
Επιχορήγηση /
μέρος αφορά σε
ΒΑΑ
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ΔΔ
που συνεισφέρει
στο πλαίσιο
επίδοσης
(7)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
θεματικών
αιρεσιμοτήτων
(8)

1.124.000,00

1.124.000,00

187.913,00

187.913,00

214.800,00

214.800,00

583.354,00

583.354,00

560.000,00

560.000,00

410.000,00

410.000,00

3.153.600,00

3.153.600,00

980.000,00

980.000,00

243.000,00

243.000,00

1.095.000,00

0

1.950.000,00

0

5.221.125,00

0

4.000.000,00

4.000.000,00

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Άξονας Προτεραιότητας 2β: Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού.
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

09, 10

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

T.09.3
T.10.1
T.10.2
T.10.4

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)
% Κοινοτικής συμμετοχής

31.250.000 €
80%

1. Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:
Πίνακας πλαισίου επίδοσης άξονα 2β

Κωδικός
Δείκτη ή
βασικού
σταδίου
υλοποίησ
ης

Ορόσημο για το 2018
Δείκτης ή βασικό
στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης
κατά
περίπτωση

CO35

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

Άτομα

1.900

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Άτομα

210.000

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

F100

Ποσό πιστοποιημένων
δαπανών

ευρώ

8.656.916

Κατηγορία
περιφέρειας

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, οι ακόλουθες:
- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των
στόχων : 1) για τον πρώτο στόχο συμβάλει η εξειδίκευση της Δράσης που αφορά σε α)
υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – έργα phasing (εγκρίνεται μέσω 5ης γραπτής
διαδικασίας), β) υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νέα δράση
που προτείνεται για εξειδίκευση), 2) για τον δεύτερο στόχο συμβάλει η εξειδίκευση της
Δράσης που αφορά σε υποδομές υγείας (εγκρίθηκε μέσω 2ης γραπτής διαδικασίας) και
ήδη εκδόθηκε πρόσκληση και αποφάσεις ένταξης πράξεων.
- Προτεραιότητα στην έκδοση προσκλήσεων και στην αξιολόγηση των αιτημάτων των
αντίστοιχων δράσεων.
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- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.
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2. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9a
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και
υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική
φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές T.09.3

Ειδικοί στόχοι

2β1.1 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών
υγείας.
2β1.2 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών
πρόνοιας.

Δείκτες αποτελέσματος

Τ1409 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των
υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια)
Τ1410
Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της
Περιφέρειας.
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2.1 Δράση 9a.2β1.1.1: Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών όλων των
βαθμίδων υγείας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.09.3
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2β1.1 «Βελτίωση της
πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας» και στοχεύει στην ικανοποίηση του δείκτη
αποτελέσματος Τ1409 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)».
Η δράση αφορά παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα υγείας που συνάδουν με την εθνική
στρατηγική στον τομέα της υγείας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Περιφέρειας.
Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αναφέρονται σε:
Α) εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων όλων των βαθμίδων,
Β) εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και ειδικότερα
περιφερειακών ιατρείων ή ιατρείων αστικού τύπου, ή εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτει και
σε αναβάθμιση / επέκταση υφισταμένων ή δημιουργία νέων.
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Γ) εξοπλισμό ιατροτεχνολογικό ή και ξενοδοχειακό, όπου διαπιστωμένα υπάρχει έλλειψη ή ο
υφιστάμενος χρήζει εκσυγχρονισμού.
Το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων πρέπει να είναι σε πλήρη συνάφεια με την Εθνική
Στρατηγική του τομέα Υγείας. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες αρχές του
εγκεκριμένου ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, για την επιλογή των πράξεων, κάθε έργο / πράξη
υγείας προς ένταξη, θα είναι συνεπές προς την αντίστοιχη εθνική στρατηγική του Τομέα και
θα υπάρξουν οι αντίστοιχες διοικητικές πράξεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις συνεργούν ή/και υποστηρίζουν τις δράσεις ΕΚΤ του ΘΣ9 του
ΕΠ Θεσσαλίας.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

C036

Υγεία:
Πληθυσμός που
καλύπτεται από
βελτιωμένες
υπηρεσίες
υγείας

Μονάδα
μέτρησης

ΑΤΟΜΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Γυναίκες

Σύνολο

350.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧ
Ι)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
6.250.000

Συνολικό Κόστος (α)

11.250.000
11.250.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

9.000.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.250.000

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

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Υπουργείο Υγείας και Φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας.
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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

Έως 30.04.2016
Δεν αφορά

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης

Δ τρίμηνο 2015
Α τρίμηνο 2018
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2.2 Δράση 9α.2β.1.2.1: Επέκταση, αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: Νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

Δεν προβλέπεται η ανάληψη της δράσης από Ενδιάμεσο
Φορέα.

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 2.β.1.2 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των
υποδομών πρόνοιας και στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος Τ1410: Δυναμικότητα των
υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας.
Οι πράξεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν ανήκουν στην κατηγορία:
• Δημιουργία – αναβάθμιση υποδομών για ευάλωτες – ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως
ΑμεΑ, εξαρτημένα άτομα, ηλικιωμένοι, κ.α..
Η παρούσα εξειδίκευση της δράσης, αφορά σε έργα που διαθέτουν Νομική Δέσμευση για το
κύριο αντικείμενό τους κατά την υποβολή τους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης που θα εκδοθεί,
δεδομένης την ύπαρξης έργων της κατηγορίας αυτής που ξεκίνησαν στο ΕΣΠΑ 2007-2013 ,
απεντάσσονται από αυτό και μπορούν να συνεισφέρουν στους στόχους του ΠΕΠ.Θ 20142020, ή και άλλων έργων που πληρούν το υπόψη κριτήριο.
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Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ1411

Δείκτης
Πληθυσμός που
καλύπτεται από
βελτιωμένες
υπηρεσίες
πρόνοιας

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Δείκτης
πλαισίου
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/Ο
ΧΙ)

Τιμή-στόχος (2023)

1.500

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Προϋπολογισμός
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
3.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

3.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.400.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

600.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΤΑ Α΄ βαθμού της Περιφέρειας, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

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

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
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

Δεν αφορά
Οκτώβριος 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Οκτώβριος 2016
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2.3 Δράση 9α.2β.1.2.2: Δημιουργία - αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: Νέα έργα

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

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

Δεν προβλέπεται η ανάληψη της δράσης από Ενδιάμεσο
Φορέα.

Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 2β1.2 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των
υποδομών πρόνοιας» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9α «Επενδύσεις στις υποδομές
υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας,
προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την
ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας» και στοχεύει στην ικανοποίηση του
Δείκτη Αποτελέσματος Τ1410 «Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας» και
του Δείκτη Εκροών Τ1411«Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες
πρόνοιας».
Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις σε κοινωνικές υποδομές ώστε να εξυπηρετούνται
αποτελεσματικότερα οι κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας που χρήζουν υπηρεσιών
πρόνοιας και συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, με
στόχο τη θετική επίπτωση στον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και στη βελτίωση της
κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα με την παρούσα δράση προβλέπεται η χρηματοδότηση
πράξεων που αφορούν σε ομάδες του πληθυσμού που ορίζονται ως «ευάλωτες» ή
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«ειδικές», σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 4430/16 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία. Η δράση χρηματοδοτεί έργα που αφορούν σε :
 Δημιουργία – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό υποδομών για ευάλωτες – ειδικές
ομάδες πληθυσμού όπως τα εξαρτημένα άτομα, τα ΑμεΑ, κ.α.
 Δημιουργία κοινωνικών υποδομών για την κάλυψη βασικών αναγκών όπως η
στέγαση και η σίτιση , υποστήριξη κ.α. ομάδων πληθυσμού που πλήττονται από την
φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό, κοινωνικές υποδομές εκπαιδευτικού,
πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα
 Εξοπλισμούς για κοινωνικές υποδομές, για βελτίωση της λειτουργίας τους.
Για κάθε προτεινόμενη πράξη πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά της αναφορικά με
τον ωφελούμενο πληθυσμό, καθώς και η δυνατότητα κάλυψης του λειτουργικού κόστους και
η βιωσιμότητα της δομής πρόνοιας που αυτή εξυπηρετεί από τον φορέα της.
Εξαιρούνται από την παρούσα δράση, οι υποδομές που προορίζονται για την στέγαση δομών
των οποίων η λειτουργία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, οι υποδομές που
χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο έως και του Γ΄Κ.Π.Σ. με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. ,
έργα που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης. Επίσης, για κάθε προτεινόμενη
πράξη θα εξετάζεται η συνάφεια της με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την
Κοινωνική Ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας (ΠΕΣΚΕ). Σε αυτό το πλαίσιο, η δράση
δεν χρηματοδοτεί δημιουργία υποδομών που αφορούν σε :
 Κέντρα Κοινότητας και παραρτήματα Ρομά
 Κοινωνικά Παντοπωλεία και Κοινωνικά Φαρμακεία, καθόσον έχουν ήδη ενταχθεί στο
ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 οι πράξεις που αφορούν στη λειτουργία των δομών
αυτών στις 4 πρωτεύουσες Νομών όπως προβλέπονται στην ΠΕΣΚΕ.
 Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών
 ΚΗΦΗ ή ΚΑΠΗ
 Δομές στέγασης αστέγων
 Βρεφονηπιακοί , παιδικοί σταθμοί και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ή
και με αναπηρία
Αναλόγως του προτεινόμενου έργου, θα πρέπει να έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες
εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις και να τηρούνται οι σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές.
Σε εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου ανταγωνισμού, έργα υποδομών που προορίζονται να
αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και που συνιστούν άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας (που προκύπτει από την είσπραξη εισιτηρίων ή τελών) ενέχουν στοιχεία
κρατικής ενίσχυσης και θα εξετασθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων. Στις περιπτώσεις που τελικά κριθεί ότι προτεινόμενες πράξεις ή τμήμα
αυτών εμπίπτει στο ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει η δυνατότητα δημόσιας
χρηματοδότησης της μέχρι του ύψους της έντασης ενίσχυσης που προσδιορίζεται από το
εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο ανά περίπτωση.
Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις κρατικής ενίσχυσης, το ποσό που υπολείπεται της
εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης σε σχέση με το συνολικό κόστος
του έργου, καλύπτεται από ίδιους πόρους του δικαιούχου, οι οποίοι δεν εμπεριέχουν
στοιχεία κρατικής στήριξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα επέρχεται μείωση του ποσού της
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
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Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Τ1411

Δείκτης
Πληθυσμός που
καλύπτεται από
βελτιωμένες
υπηρεσίες
πρόνοιας

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Δείκτης
πλαισίου
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/Ο
ΧΙ)

Τιμή-στόχος (2023)

1.500

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Προϋπολογισμός
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
7.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

7.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

5.600.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.400.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
 ΟΤΑ Α΄ βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας
 Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα

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

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
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
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2.4 Δράση 9α.ΒΑΑ.Λ: Βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων
στο πλαίσιο δράσεων αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και βελτίωση
της προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων
Χαρακτηρισμός δράσης

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

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα
Δεν αφορά

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Απόφαση ορισμού ΕΦΔ : α.π. 3033/10-10-2017
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 2β1.2 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των
υποδομών πρόνοιας» της Επενδυτικής Προτεραιότητας «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας
και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και
προώθησης της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού,
πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε
υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας» και στοχεύει στην ικανοποίηση του δείκτη
αποτελέσματος T1410 «Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας.» Επίσης
συμβάλει στον δείκτη εκροής Τ1411 «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες πρόνοιας».
Αφορά σε έργα που εντάσσονται στην με αρ. πρωτ. 3032/10-10-2017 εγκεκριμένη Στρατηγική
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ».
Η δράση αυτή συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων εντός της
Περιοχής Παρέμβασης, στη βελτίωση της συμμετοχής των ΑΜΕΑ στην κοινωνία καθώς και
στην κάλυψη των κενών σε υποδομές και υπηρεσίες πρόνοιας και αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της φτώχειας στην περιοχή παρέμβασης.
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Η συγκεκριμένη δράση περιέχει έργα δημιουργίας υποδομών για την εξυπηρέτηση κοινωνικά
ευπαθών/ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, καθώς και αναβάθμισης, όπου απαιτείται, ήδη
λειτουργούντων .
Ενδεικτικά έργα δράσης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ
Έργα για βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων
Εξοπλισμός ΚΔΑΠ ΑμεΑ
Μετατροπή παιδικών χαρών για λειτουργία και για παιδιά ΑμεΑ
Αναβάθμιση και εξοπλισμός δομής φιλοξενίας αστέγων
Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο DOWN

Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Τ1411

Πληθυσμός που
καλύπτεται από
βελτιωμένες
υπηρεσίες
πρόνοιας

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

ΑΤΟΜΑ

Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες Σύνολο

61.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/
ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)
998.000
Δημόσια Δαπάνη (β)
998.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
798.400
Εθνική Συμμετοχή (δ)
199.600
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα 0
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα 0
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
0
εκ της οποίας για Μέσα
0
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
998.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
0
Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Λαρισαίων
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Δεν αφορά
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Δεν αφορά
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
α.π. 3033/10-102017
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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3. Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9β
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική προτεραιότητα

9β - Παροχή στήριξης για φυσική, οικονομική και
κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων
εντός αστικών και αγροτικών περιοχών

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές Δ/Υ

Ειδικοί στόχοι

2β2.1 Άμβλυνση των προβλημάτων χαμηλής οικονομικής
και κοινωνικής ανάπτυξης υποβαθμισμένων κοινοτήτων
σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας

Δείκτες αποτελέσματος

Τ1412 Δυναμικότητα των υποδομών που δημιουργούνται
στο πλαίσιο Στρατηγικής Αστικής
Ανάπτυξης που
στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη
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3.1 Δράση 9β.ΒΑΑ.Β: Δράσεις δημιουργίας και αναβάθμισης κοινωνικών
υποδομών
Χαρακτηρισμός δράσης

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

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα
Δεν αφορά

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Απόφαση ορισμού ΕΦΔ : α.π. 3019/10-10-2017
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 2β2.1 «Άμβλυνση των προβλημάτων χαμηλής
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης υποβαθμισμένων κοινοτήτων σε αστικές περιοχές της
Περιφέρειας» της Επενδυτικής Προτεραιότητας «Παροχή στήριξης για φυσική, οικονομική
και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών
περιοχών» και στοχεύει στην ικανοποίηση του δείκτη αποτελέσματος T1412 «Δυναμικότητα
των υποδομών που δημιουργούνται στο πλαίσιο Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης που
στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη» και στον δείκτη εκροής CO37 «Αστική ανάπτυξη:
Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης» .
Αφορά σε έργα που εντάσσονται στην με αρ. πρωτ. 3032/10-10-2017 εγκεκριμένη Στρατηγική
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ».
Η δράση αυτή συμβάλει στη βελτίωση του εξοπλισμού της περιοχής σε αστικές υποδομές
κοινωνικού χαρακτήρα και στη βελτίωση της πρόσβασης των δυνητικά ωφελουμένων της
Περιοχής Παρέμβασης σε υπηρεσίες και δράσεις πρόνοιας και απασχόλησης με σκοπό την
κοινωνική ενσωμάτωση, την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την οικονομική και
κοινωνική αναζωογόνηση.
Ενδεικτικά έργα δράσης:
1. Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη
λειτουργία Κέντρου Κοινότητας
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2. Βελτίωση υποδομής γραφείου διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της
απασχόλησης (Job Center)
3. Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Κοινωνικών Δομών και Δομών Απασχόλησης του Δήμου
Βόλου στην περιοχή παρέμβασης
4. Ενιαιοποίηση Συστημάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Βελτίωση της προσβασιμότητας
στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

CO37

Αστική ανάπτυξη:
Πληθυσμός που ζει
σε περιοχές με
ολοκληρωμένες
στρατηγικές
αστικής ανάπτυξης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

ΑΤΟΜΑ

Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες Σύνολο

40.000

Δείκτης
Δείκτης
πλαισίου RIS3
επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)
1.180.000
Δημόσια Δαπάνη (β)
1.180.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)
944.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)
236.000
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα 0
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα 0
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
0
εκ της οποίας για Μέσα
0
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

1.180.000
0

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Λαρισαίων
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια
Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Δεν αφορά
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Δεν αφορά
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
α.π. 3019/10-102017
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
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4. Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10a
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές

10 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση
10α Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών
κατάρτισης και εκπαίδευσης
10.1
10.2
10.3
10.4

Ειδικοί στόχοι

Δείκτες αποτελέσματος

2β5.1
Αύξηση
της
ελκυστικότητας
και
της
προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού
πληθυσμού στις σχολικές και πανεπιστημιακές μονάδες.
Τ1415 Ωφελούμενοι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Τ1416 Ωφελούμενοι μαθητές Α' βάθμιας και Β' βάθμιας
εκπαίδευσης
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4.1 Δράση 10α.2β.5.1.1: Τμηματοποιημένα έργα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Η διαχείριση των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στην
βάση των α) Εγκυκλίου ΕΑΣ για την Ολοκλήρωση πράξεων
που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (Α.Π.
12755Β/ΕΥΘΥ 1227/09.12.15) και β) των οδηγιών της ΕΑΣ
με θέμα «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
και τακτοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2007 – 2013» (Α.Π. 18682 / 18.02.16).

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
10.2
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 2β5.1 «Αύξηση της ελκυστικότητας και της
προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές και
πανεπιστημιακές μονάδες» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10α «Επενδύσεις στην
εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης» και
στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1415 «Ωφελούμενοι φοιτητές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των συνθηκών μάθησης και εξ’ αυτού του
εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού της Περιφέρειας. Επίσης, συμβάλλει στην εθνική
στρατηγική για την εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης των αναγκαίων εκπαιδευτικών

151

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

υποδομών, καθώς και κατά το δυνατόν κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας σε υποδομές
εκπαίδευσης, με δεδομένο ότι δεν υφίσταται αντίστοιχο Τομεακό ΕΠ.
Μέσω της συγκεκριμένης δράσης χρηματοδοτούνται δύο (2) τμηματοποιημένα έργα με
Δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μεταξύ του ΕΣΠΑ / Θεσσαλία 2007-2013 και ΠΕΠ
Θεσσαλίας 2014-2020. Η τμηματοποίηση εξετάστηκε και προτάθηκε κατά την εξυγίανση του
Ε.Π. 2007-2013 και με βάση αφενός την πρόοδο του Ε.Π. αφετέρου την πρόοδο των έργων. Ο
επιμερισμός αντικειμένου μεταξύ των 2 προγραμματικών περιόδων θα γίνει σύμφωνα με τις
σχετικές οδηγίες του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα τα έργα είναι: 1) «Κτιριακές εγκαταστάσεις τμήματος
Μηχανικών Η/Υ, τηλεπικοινωνιών και δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο» και
2) «Αποκατάσταση τμήματος πρώην καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου και μετατροπή του σε
πανεπιστημιακό κτίριο για τις ανάγκες του τμήματος Οικονομικών επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο».
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις άλλες προβλεπόμενες δράσεις αναβάθμισης των
υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10α του ΠΕΠ
Θεσσαλίας.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CO35

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

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

2.000,00

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
7.300.000

Συνολικό Κόστος (α)

7.300.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

5.840.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.460.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα

7.300.000

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

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
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

Έχει εκπληρωθεί
Δεν αφορά

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Οκτώβριος 2016
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4.2 Δράση 10α.2β.5.1.2 : Αναβάθμιση των υποδομών α΄ βάθμιας και β΄
βάθμιας εκπαίδευσης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
10.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 2β5.1 «Αύξηση της ελκυστικότητας και της
προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές και
πανεπιστημιακές μονάδες» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10α «Επενδύσεις στην
εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης» και
στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1416 «Ωφελούμενοι μαθητές Α΄
βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης». Επίσης συμβάλλει στην εθνική στρατηγική για την
εκπαίδευση, μέσω της ανάπτυξης των αναγκαίων εκπαιδευτικών υποδομών, μέσω της
κάλυψης αναγκών που καταγράφονται στη Θεσσαλία σε υποδομές εκπαίδευσης.
Μέσω της δράσης χρηματοδοτείται η κάλυψη αναγκών κτιριακών υποδομών Α΄ βάθμιας και
Β’ θμιας εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν σε κτιριακή υποδομή για :
Α) σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε διπλοβάρδια.
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Β) μισθωμένα κτίρια (συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης κτιρίου έτερης χρήσης και μη
κατάλληλου).
Γ) προσθήκη που αφορά αποκλειστικά σε αίθουσες διδασκαλίας.
Οι κτιριακές απαιτήσεις θα προκύπτουν από εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα από το
Υπ. Παιδείας. Δεν εντάσσονται στη δράση εξοπλισμοί σχολικών μονάδων.
Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες αρχές του εγκεκριμένου ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, για την
επιλογή των πράξεων, κάθε έργο / πράξη, θα επιλέγεται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της
χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών και αναγκών της περιφέρειας, και θα είναι
συνεπές προς την αντίστοιχη εθνική στρατηγική του τομέα και θα υπάρξουν οι αντίστοιχες
διοικητικές πράξεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CO35

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

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Άτομα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

2.000,00

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
6.250.000

Συνολικό Κόστος (α)

6.250.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

5.000.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.250.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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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
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4.3 Δράση 10α.2β.5.1.3: Προσθήκες υποδομών α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας
εκπαίδευσης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

10.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 2β5.1 «Αύξηση της ελκυστικότητας και της
προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές και
πανεπιστημιακές μονάδες» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10α «Επενδύσεις στην
εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης» και
στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1416 «Ωφελούμενοι μαθητές Α΄
βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης». Επίσης συμβάλλει στην εθνική στρατηγική για την
εκπαίδευση, μέσω της ανάπτυξης των αναγκαίων εκπαιδευτικών υποδομών, μέσω της
κάλυψης αναγκών που καταγράφονται στη Θεσσαλία σε υποδομές εκπαίδευσης.
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Μέσω της δράσης χρηματοδοτείται η κάλυψη αναγκών κτιριακών υποδομών Α΄ βάθμιας και
Β’ θμιας εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν σε προσθήκες κτιριακών
υποδομών Α΄ και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
Οι κτιριακές απαιτήσεις θα προκύπτουν από εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα από το
Υπ. Παιδείας. Δεν εντάσσονται στη δράση εξοπλισμοί σχολικών μονάδων.
Η παρούσα εξειδίκευση της δράσης, αφορά σε έργα που διαθέτουν Νομική Δέσμευση για το
κύριο αντικείμενό τους κατά την υποβολή τους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης που θα εκδοθεί,
δεδομένης την ύπαρξης έργων της κατηγορίας αυτής που ξεκίνησαν στο ΕΣΠΑ 2007-2013,
απεντάχθηκαν από αυτό και μπορούν να συνεισφέρουν στους στόχους του ΠΕΠ.Θ 20142020, ή και άλλων έργων που πληρούν το υπόψη κριτήριο.
Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες αρχές του εγκεκριμένου ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, για την
επιλογή των πράξεων, κάθε έργο / πράξη, θα επιλέγεται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της
χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών και αναγκών της περιφέρειας, και θα είναι
συνεπές προς την αντίστοιχη εθνική στρατηγική του τομέα και θα υπάρξουν οι αντίστοιχες
διοικητικές πράξεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CO35

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

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

Άτομα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

250

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)

1.500.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.500.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

1.200.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

300.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0
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Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.

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

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

εκπληρώθηκε

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

Απρίλιος 2017
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4.4 Δράση 10α.2β.5.1.4: Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής Σχολικών
μονάδων
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

10.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 2β5.1 «Αύξηση της ελκυστικότητας και της
προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές και
πανεπιστημιακές μονάδες» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10α «Επενδύσεις στην
εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης» και
στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1416 «Ωφελούμενοι μαθητές Α΄
βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης». Επίσης συμβάλλει στην εθνική στρατηγική για την
εκπαίδευση, μέσω της ανάπτυξης των αναγκαίων εκπαιδευτικών υποδομών και της κάλυψης
των αναγκών που καταγράφονται στη Θεσσαλία σε υποδομές εκπαίδευσης.
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Μέσω της δράσης χρηματοδοτείται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής των σχολικών
μονάδων προσχολικής, Α΄ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την πρόταση
εξειδίκευσης που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων /
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας με την με α.π. 3096 / 07.08.17 επιστολή του.
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά την διδακτική
πράξη στην Προσχολική, Α΄ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευσης. Επιπλέον, επιδιώκεται η
δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην
αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όσους μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό και στην μείωση της σχολικής διαρροής.
Οι σχολικές μονάδες που αναμένεται να ωφεληθούν είναι 973 επί συνόλου 1004 σχολικών
μονάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (περιλαμβάνονται νηπιαγωγεία γενικής παιδείας,
σχολικές μονάδες γενικής παιδείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
σχολικές μονάδες Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Κατάρτισης). Οι υπόψη
μονάδες προέκυψαν μετά από χαρτογράφηση των αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.
Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες αρχές του εγκεκριμένου ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, για την
επιλογή των πράξεων, κάθε έργο / πράξη, θα επιλέγεται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της
χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών και αναγκών της περιφέρειας, και θα είναι
συνεπές προς την αντίστοιχη εθνική στρατηγική του τομέα και θα υπάρξουν οι αντίστοιχες
διοικητικές πράξεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Δείκτης

CO35

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

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Γυναίκες

Σύνολο

90.000

Δείκτης
Δείκτης
πλαισίου RIS3
επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

5.530.000
5.530.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

4.424.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.106.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0
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εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0
0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0

Δυνητικοί δικαιούχοι
Αυτοτελής Διεύθυνση Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής (ΑΔΙΚΤΥΥΠ) Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας

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

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

εκπληρώθηκε

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
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Πίνακας 1: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)

ΔΔ (2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ (4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ (6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

ΔΔ (8)

11.250.000

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

ΔΔ (10)

9α.2β1.1.1

11.250.000

2.β

31.250.000

9

18.750.000

9a

13.000.000

2β1.1

2.β

31.250.000

9

18.750.000

9a

13.000.000

2β1.2

6.750.000

9α.2β.1.2.1

3.000.000

2.β

31.250.000

9

18.750.000

9a

13.000.000

2β1.2

6.750.000

9α.2β.1.2.2

7.000.000

2.β

31.250.000

9

18.750.000

9α

13.000.000

2β1.2

6.750.000

9α.ΒΑΑ.Λ

998.000

2.β

31.250.000

9

18.750.000

9β

1.875.000

2β2.1

1.875.000

9β.ΒΑΑ.Β

1.180.000

2.β

31.250.000

10

12.500.000

10a

12.500.000

2β5.1

12.500.000

10α.2β.5.1.1

7.300.000

2.β

31.250.000

10

12.500.000

10a

12.500.000

2β5.1

12.500.000

10α.2β.5.1.2

6.250.000

2.β

31.250.000

10

12.500.000

10a

12.500.000

2β5.1

12.500.000

10α.2β.5.1.2

6.250.000

2.β

31.250.000

10

12.500.000

10a

12.500.000

2β5.1

12.500.000

10α.2β.5.1.2

6.250.000

2.β

31.250.000.

10.

12.500.000

10a

12.500.000

2β5.1

12.500.000

10α.2β.5.1.3

1.500.000

2.β

31.250.000.

10.

12.500.000

10a

12.500.000

2β5.1

12.500.000

10α.2β.5.1.3

1.500.000

2.β

31.250.000.

10.

12.500.000

10a

12.500.000

2β5.1

12.500.000

10α.2β.5.1.4

5.530.000

2.β

31.250.000.

10.

12.500.000

10a

12.500.000

2β5.1

12.500.000

10α.2β.5.1.4

5.530.000
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Κατηγορία
περιφέρειας
(11)
Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Λιγότερο
Ανεπτυγμένες

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

053

11.250.000

055

3.000.000

055

7.000.000

055

998.000

055

1.180.000

049

7.300.000

050

1.250.000

051

3.750.000

052

1.250.000

051

1.000.000

052

500.000

051

1.830.000

052

3.700.000
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Πίνακας 2: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός
Δράσης
(1)

Χαρακτηρισμός
δράσης
(2)

Κατηγορία
περιφέρειας
(3)

9α.2β1.1.1

Νέα έργα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

9α.2β.1.2.1

Νέα έργα

9α.2β.1.2.2

Νέα έργα

9α.ΒΑΑ.Λ

Νέα έργα - ΒΑΑ

9β.ΒΑΑ.Β

Νέα έργα - ΒΑΑ

10α.2β5.1.1

Τμηματοποιημένα
έργα

10α.2β.5.1.2

Νέα έργα

10α.2β.5.1.3

Νέα έργα

10α.2β.5.1.4

Νέα έργα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

ΔΔ
(4)

Τρόπος
υλοποίησης
δράσης
(5)

ΔΔ
(6)

ΔΔ
που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης
(7)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
θεματικών
αιρεσιμοτήτων
(8)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)

11.250.000

Άλλο: δεν
εντάσσεται σε
ειδικό καθεστώς

11.250.000

11.250.000

0

0

3.000.000

Επιχορήγηση

3.000.000

0

0

0

7.000.000

Επιχορήγηση

7.000.000

0

0

0

998.000

0

0

0

1.180.000

0

0

0

998.000
1.180.000

Επιχορήγηση
(grant) / ΒΑΑ
Επιχορήγηση
(grant) / ΒΑΑ

7.300.000

Επιχορήγηση

7.300.000

7.300.000

0

0

6.250.000

Επιχορήγηση

6.250.000

6.250.000

0

0

1.500.000

Επιχορήγηση

1.500.000

1.500.000

0

0

5.530.000

Επιχορήγηση

5.530.000

0

0

0
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Άξονας Προτεραιότητας 3: Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια
οικονομία φιλική στο περιβάλλον
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

4, 5, 6

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

T.04.1
Τ.05.1
T.06.1
T.06.2

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

100.375.000 ευρώ (σε Δημόσια Δαπάνη)
103.151.033 ευρώ (σε Δημόσια Δαπάνη)

% Κοινοτικής συμμετοχής

80 %)

1. Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:
Πίνακας Πλαισίου επίδοσης άξονα προτεραιότητας 3
Κατηγορία
περιφέρειας

Κωδικός Δείκτη ή
βασικού σταδίου
υλοποίησης

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO18 (ύδρευση)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

K202

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

C032 (Μείωση
ετήσιας
κατανάλωσης
πρωτογενούς
ενέργειας)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

K202

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO20 (Πρόληψη &
Διαχ. κινδύνων /
αντιπλημμυρικά)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

K202

Δείκτης ή
βασικό
στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης
κατά
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άτομα

3.000

kWh/έτος

0

Άτομα

0

3 Έργα για τα
οποία έχει
υπογραφεί
τουλάχιστον
μια σύμβαση
τεχνικού έργου

5 Έργα για τα
οποία έχει
υπογραφεί
τουλάχιστον
μια σύμβαση
τεχνικού έργου

4 Έργα για τα
οποία έχει
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περιφέρειες

υπογραφεί
τουλάχιστον
μια σύμβαση
τεχνικού έργου

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO17 (Στερεά
απόβλητα)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

K202

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO09 (Αύξηση
επισκέψεων)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO38 (Ανάπλαση
υπαίθριων χώρων)

K202

K202

0

5 Έργα για τα
οποία έχει
υπογραφεί
τουλάχιστον
μια σύμβαση
τεχνικού έργου
Αριθμός
επισκέψεων

0

6 Έργα για τα
οποία έχει
υπογραφεί
τουλάχιστον
μια σύμβαση
τεχνικού έργου
0

3 Έργα για τα
οποία έχει
υπογραφεί
τουλάχιστον
μια σύμβαση
τεχνικού έργου

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.
- Κατάρτιση προσωπικού Ε.Υ.Δ., Δικαιούχων και εμπλεκόμενων φορέων, σε θέματα
μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών.
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών.
- Ενέργειες δημοσιότητας για τις δράσεις που προωθούνται, επίσης για την εξέλιξή τους
και αποτελέσματά τους.
- Προώθηση Ο.Χ.Ε. (και ΒΑΑ) που προβλέπεται να αντλήσουν πόρους του υπόψη Άξονα 3.
- Υποστήριξη ωρίμανσης έργων στοχευμένων κατηγοριών εφόσον απαιτηθεί (π.χ.
διαχείριση απορριμμάτων) για έγκαιρη υλοποίησή τους.
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2. Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4γ
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.

Επενδυτική προτεραιότητα

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας
στις
δημόσιες
υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον
τομέα της στέγασης.

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές 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.

Ειδικοί στόχοι
Δείκτες αποτελέσματος

3.1.1 - Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια της
Περιφέρειας.
Τ1511 - Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας
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2.1 Δράση 4γ.3.3.1.1: Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων
κτηρίων
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: Νέα έργα

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

Δεν αφορά

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:…………………………………………………

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Πλήρης κάλυψη αιρεσιμότητας 4.1 (κάλυψη κριτηρίου 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.)
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 3.1.1 «Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια
της Περιφέρειας» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4γ «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης,
της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της
στέγασης» και στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1511 «Ετήσια
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εξοικονόμηση τελικής ενέργειας» και του Δείκτη Εκροής CO32 «Μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων».
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, στοχεύει στην 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.
Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι όλα τα νομίμως υφιστάμενα δημόσια
κτίρια τα οποία έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ),
το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του
πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του
ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’
2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει
εκδοθεί πριν το 2010. Εξαιρούνται οι παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις πλην επί
κλειστών γυμναστηρίων εκπαιδευτικών μονάδων.
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.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της δράσης πριν την έκδοση της σχετικής
Πρόσκλησης και κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων αυτής:

Θα καθοριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των
δημοσίων κτιρίων στην κατηγορία Β και άνω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, με
στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα
ενεργειακής απόδοσης (B) ή, και εάν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό, την
αναβάθμισή τους σε ενεργειακή κατηγορία Β+, Α, Α+, ή σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης
Κτίρια.
Η αναβάθμιση σε κατηγορία μικρότερη της Β θα είναι αποδεκτή μόνο για κτίρια ειδικών
κατηγοριών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 του ΚΕΝΑΚ.


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.
Για την ενεργοποίηση της Δράσης είναι απαραίτητη η πλήρης ενεργοποίηση του νέου
ΚΕΝΑΚ.
Η μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον αποτελεί βασική αναπτυξιακή
προτεραιότητα της Περιφέρειας και η δράση συμβάλλει στο στόχο αυτό, καθότι η βελτίωση
της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων κτιρίων (ιδιαίτερα των παλαιών και πλέον
ενεργοβόρων) οδηγεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
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.
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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.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχουν σημαντικές ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης του
κτιριακού δυναμικού σε όλους τους τομείς (κατοικίες, αγροτικές και κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις, βιομηχανικός τομέας, κλπ.). Η μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς
το περιβάλλον αποτελεί βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα της Περιφέρειας και η
συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στο στόχο αυτό, καθότι η βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των δημοσίων κτιρίων (ιδιαίτερα των παλαιών και πλέον ενεργοβόρων)
οδηγεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Σε εθνικό επίπεδο η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων θα χρηματοδοτηθεί από
δράσεις όλων των ΠΕΠ, το ΕΠΑΝΕΚ και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Ενδεικτικά έργα δράσης :
Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων
(θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης –
θέρμανσης, κλπ.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CO32

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Μείωση της
ετήσιας
κατανάλωσης
kWh/έτος
πρωτογενούς
ενέργειας των
δημοσίων κτιρίων

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες Γυναίκες

Σύνολο

5.550.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ
)

ΟΧΙ

Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες
Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)

20.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

20.000.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

16.000.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

4.000.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0
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εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0

Δυνητικοί δικαιούχοι


Δημόσιες Υπηρεσίες και ΟΤΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας


Υπουργείο Υγείας και Υπηρεσίες του, λοιπά Υπουργεία και Υπηρεσίες του, για κτίρια
χωροθετημένα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
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

Απρίλιος 2018

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Μάιος 2018
Σεπτέμβριος 2018
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3. Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4ε
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.

Επενδυτική προτεραιότητα

Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις
αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης
της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των
μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των
επιπτώσεων.

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές Δ/Υ

Ειδικοί στόχοι
Δείκτες αποτελέσματος

3.2.1 - Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και
αναζωογόνησης αστικών περιοχών.
Τ1513 - Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ
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3.1 Δράση 4ε.ΒΑΑ.Β: Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Απόφαση ορισμού ΕΦΔ : α.π. 3019/09-10-2017
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 3.2.1 «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και
αναζωογόνησης αστικών περιοχών» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4ε «Προώθηση
στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών,
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον
περιορισμό των επιπτώσεων» και στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος
Τ1513 «Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ» και του Δείκτη Εκροής CO34 «Μείωση
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου».
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Αφορά σε έργα που εντάσσονται στην με αρ. πρωτ. 3018/09-10-2017 εγκεκριμένη
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)».
Η δράση αυτή συντελεί στη ενθάρρυνση ήπιων μορφών κυκλοφορίας στο εσωτερικό της
πόλης βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών,
συμβάλλοντας στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Τα έργα της δράσης αυτής αφορούν στη δημιουργία νέας μεταφορικής υποδομής ήπιας
κυκλοφορίας αυτοκινήτων και διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των πεζών, επεκτείνοντας
έτσι το υφιστάμενο δίκτυο. Χωροθετούνται στον κεντρικό αστικό ιστό του Δήμου Βόλου και
ενώνουν το εμπορικό κέντρο με το παραλιακό μέτωπο. Η δράση αυτή συντελεί στη
ενθάρρυνση ήπιων μορφών κυκλοφορίας στο εσωτερικό της πόλης βελτιώνοντας την
ποιότητα ζωής τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών, συμβάλλοντας στον περιορισμό
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Ενδεικτικά έργα δράσης :
- Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Κωδικός
δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Δείκτης

CO34

Μείωση εκπομπών
Τόνοι
αερίων θερμοκηπίου:
ισοδυνάμου
Εκτιμώμενη ετήσια
μείωση των εκπομπών
CO2
των αερίων θερμοκηπίου

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρ
ες

Γυναίκ
ες

Σύνολο

100

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/
ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

1.085.000
1.085.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

868.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

217.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

1.085.000

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Βόλου
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

Δεν αφορά

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Δεν αφορά

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

-

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)

α.π. 3019/09-102017

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Οκτώβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Νοέμβριος 2017

175

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

3.2 Δράση 4ε.ΒΑΑ.Λ: Δίκτυο δρόμων ήπιας κυκλοφορίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Απόφαση ορισμού ΕΦΔ : α.π. 3033/10-10-2017
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 3.2.1 «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και
αναζωογόνησης αστικών περιοχών» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4ε «Προώθηση
στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών,
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον
περιορισμό των επιπτώσεων» και στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος
Τ1513 «Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ» και του Δείκτη Εκροής CO34 «Μείωση
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου».
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Αφορά σε έργα που εντάσσονται στην με αρ. πρωτ. 3032/10-10-2017 εγκεκριμένη
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ».
Η δράση αυτή συντελεί στην αναζωογόνηση της περιοχής παρέμβασης, μετατρέποντάς την
σε πόλο έλξης πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων και χώρο δράσης και
επίσκεψης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
Περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με επιτρεπόμενη
διέλευση οχημάτων, χωροθετημένες θέσεις στάθμευσης, χώρους πρασίνου, δενδροστοιχίες
και καθιστικά, με διαμόρφωση ενός ενιαίου επιπέδου με επιστρώσεις πλακών και
κυβόλιθων. Η γεωμετρική διαμόρφωση τους θα γίνει με χρήση πρότυπων προδιαγραφών
γεωμετρικού σχεδιασμού με καθορισμό των υλικών επιστρώσεων (πλάκες, κυβόλιθοι,
σκυροδέματα) και των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, παγκάκια, πέργκολες,
τοπόσημα, κιόσκια πληροφόρησης, καλαθάκια απορριμμάτων κλπ), έτσι ώστε να
συνθέτουν ένα ενιαίο σύνολο, αρμονικό, χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις, απαραίτητο για
την αισθητική εικόνα της πόλης.
Ενδεικτικά έργα δράσης :
- Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Κωδικός
δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Δείκτης

CO34

Μείωση εκπομπών αερίων
Τόνοι
θερμοκηπίου:
ισοδυνάμου
Εκτιμώμενη ετήσια
CO2
μείωση των εκπομπών
των αερίων θερμοκηπίου

Δείκτης
πλαισίου
Άνδρ Γυναίκε
Σύνολο επίδοσης
ες
ς
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Τιμή-στόχος (2023)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

10

Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

3.300.000
3.300.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

2.640.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

660.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

3.300.000

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0

177

ΟΧΙ

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/
ΟΧΙ)

ΟΧΙ
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Λαρισαίων
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

Δεν αφορά

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Δεν αφορά

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

-

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)

α.π. 3033/10-102017

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Οκτώβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Νοέμβριος 2017
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4. Θεματικός στόχος 5 – Επενδυτική Προτεραιότητα 5α
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

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

Επενδυτική προτεραιότητα

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο
οικοσύστημα
θεματικές Τ.05.1

Ειδικοί στόχοι

3.3.1 Βελτίωση / αύξηση της προστασίας του πληθυσμού
της Περιφέρειας και της περιουσίας του από φυσικές
καταστροφές.

Δείκτες αποτελέσματος

Τ1514 Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα
προστασίας.
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4.1 Δράση 5α.3.3.1.1: Ολοκλήρωση Αντιπλημμυρικών Έργων στον Ποταμό
Μέγα
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο

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

Η διαχείριση του τμηματοποιημένου έργου θα γίνει στην
βάση των α) Εγκυκλίου ΕΑΣ για την Ολοκλήρωση πράξεων
που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (Α.Π.
12755Β/ΕΥΘΥ 1227/09.12.15) και β) των οδηγιών της ΕΑΣ
με θέμα «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
και τακτοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2007 – 2013» (Α.Π. 18682 / 18.02.16).

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση στοχεύει στον ειδικό στόχο 3.3.1 «Βελτίωση / αύξηση της προστασίας του
πληθυσμού της Περιφέρειας και της περιουσίας του από φυσικές καταστροφές» και
συμβάλει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1514 «Πληθυσμός που
επωφελείται από μέτρα προστασίας».
Αφορά σε «τμηματοποιημένο» έργο αντιπλημμυρικής προστασίας που ξεκίνησε στο ΕΣΠΑ
2007-2013 / Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα ‘ Ήπειρος 2007-2013» / Άξονας 4 (Θεσσαλία)
με τίτλο "Αντιπλημμυρικά Έργα στον Ποταμό Μέγα της ΠΕ Καρδίτσας" και για
διαχειριστικούς λόγους κατατάσσεται στην κατηγορία αυτή. Το μέρος του έργου που δεν
βαρύνει στην περίοδο 2007-2013, εντάσσεται στο ΠΕΠ.Θ 2014-2020, ως Β’ Φάση
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(Ολοκλήρωση). Τα υπόψη έργο συνάδει με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων
Πλημμύρας του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας και ειδικότερα με τον προσδιορισμό
των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, που έχει ολοκληρωθεί από την Ειδική
Γραμματεία Υδάτων και ως εκ τούτου με τον Θεματικό Στόχο 5.α του ΠΕΠ.Θ.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CO20

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων:
Πληθυσμός που ωφελείται από
αντιπλημμυρικά μέτρα

Άτομα

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Σύνολο

Γυναίκες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

2.780

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

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

6.200.000

Συνολικό Κόστος (α)

6.200.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

4.960.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.240.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής
Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
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

Έχει εκπληρωθεί
Έχει εκπληρωθεί
Δεν αφορά τους
Δικαιούχους
Δεν αφορά
Οκτώβριος 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Οκτώβριος 2016
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4.2 Δράση 5α.3.3.1.2: Περιφερειακός Σχεδιασμός για την προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 3.3.1 «Βελτίωση / αύξηση της προστασίας του
πληθυσμού της Περιφέρειας και της περιουσίας του από φυσικές καταστροφές» της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 5α «Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα» και στοχεύει στην
ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1514 «Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα
προστασίας».
Αφορά στην εκπόνηση περιφερειακού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, σε εξειδίκευση της εθνικής στρατηγική, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 του Ν.
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4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/09.08.2016) και εξειδικεύεται στην Υπουργική Απόφαση 11258
(ΦΕΚ 873/16-03-2017).
Ο περιφερειακός σχεδιασμός για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) θα
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα προσδιορίζει και θα ιεραρχεί τα απαραίτητα
μέτρα και δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής ενότητες :
- Ανάλυση στόχων με βάση τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).
- Σύντομη αναφορά στα στοιχεία και δεδομένα του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
- Εκτίμηση των αναμενόμενων στην Περιφέρεια κλιματικών μεταβολών και ανάλυση της
κλιματικής τρωτότητας επιμέρους τομέων και γεωγραφικών περιοχών.
- Εκτίμηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε
διάφορους τομείς του περιβάλλοντος και της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας
και καθορισμό των τομεακών και χωρικών προτεραιοτήτων.
- Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για τους τομείς και τις περιοχές προτεραιοτήτων.
Εκτίμηση του πιθανού κόστους υλοποίησής τους και αναφορά των πιθανών φορέων
υλοποίησης, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων.
- Εξέταση ενσωμάτωσης των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή σε άλλες υφιστάμενες πολιτικές (όπως πολιτικές διαχείρισης φυσικών
καταστροφών).
- Εξέταση συμβατότητας και συμπληρωματικότητας του ΠεΣΠΚΑ με άλλα Περιφερειακά
Σχέδια.
- Συνέργεια και μεταφορά τεχνογνωσίας ΠεΣΠΚΑ με άλλα ΠεΣΠΚΑ και ειδικότερα με όμορων
Περιφερειών.
- Τρόπος διαβούλευσης με κοινωνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με
στόχο τη διερεύνηση της δικής τους εκτίμησης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στις δραστηριότητές τους και την εκ μέρους τους λήψη μέτρων προσαρμογής.
- Αναφορά των ειδικότερων μέτρων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του
ενδιαφερόμενου κοινού και των κοινωνικών εταίρων.
- Παρακολούθηση της εφαρμογής και υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ.
- Μη τεχνική περίληψη.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
Δείκτης
δείκτη

Τ1472

Μελέτες,
εμπειρογνωμοσύνες,
έρευνες,
αξιολογήσεις

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
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Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
1 ΟΧΙ

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ
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Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)

100.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

100.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

80.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

20.000,00

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0

Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Θεσσαλίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού).

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

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

εκπληρώθηκε

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
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4.3 Δράση 5α3.3.1.3: Ενίσχυση φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης
κινδύνων από φυσικές καταστροφές
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
T.05.1 (εκπληρωθείσα)
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της προστασίας του πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και της περιουσίας του από φυσικές καταστροφές, καθώς και την αντιμετώπιση των
φυσικών καταστροφών και συνεπώς και στον περιορισμό των περιβαλλοντικών τους
επιπτώσεων, μέσω της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών από αρμόδιους φορείς
πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο,
όπως είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ειδικότερα η δράση αφορά αποκλειστικά σε προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων, όπως
πυροσβεστικά οχήματα και ειδικός εξοπλισμός (υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, λοιπά
αγροτικά οχήματα 4 Χ 4) για την έγκαιρη επέμβαση και αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών (δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, κ.α.) από το Πυροσβεστικό Σώμα στη
Θεσσαλία, κατάλληλα μηχανήματα (προωθητές, εκσκαφείς, πολυμηχανήματα κ.α.)
αντίστοιχα από μονάδες Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλία, καθώς και συστήματα
παρακολούθησης και ειδοποίησης ή άλλο απαιτούμενο εξοπλισμό από την Περιφέρεια
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Θεσσαλίας για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας. Η λειτουργία των ανωτέρω συμβάλλει
στους στόχους του υπόψη Θεματικού Στόχου 5 και της Επενδυτικής Προτεραιότητας 5α.
Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει τεκμηριωμένα να συμβάλλουν στην προστασία του
πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας από φυσικές καταστροφές και να αποτιμούν τον
ωφελούμενο πληθυσμό από την υλοποίηση της πράξης.
Επιπλέον, οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να εντάσσονται σε αντίστοιχο σχέδιο του
φορέα ή μνημόνιο ενεργειών, κατάλληλα εγκεκριμένο από αρμόδιο όργανο σύμφωνα με
την ισχύουσα Νομοθεσία περί Πολιτικής Προστασίας.
Για την παρούσα εξειδίκευση λαμβάνεται υπόψη η επικοινωνία με την Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού / Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Εσωτερικών για το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
και την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 1: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO21

CO20

Δείκτης
Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από μέτρα δασικής
πυροπροστασίας
Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: Πληθυσμός που
ωφελείται από
αντιπλημμυρικά μέτρα
Πληθυσμός που ωφελείται
από έργα πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων
φυσικών καταστροφών

Μονάδα
μέτρησης

Άτομα

Άτομα

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
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Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

100.000,00

ΟΧΙ

ΟΧΙ

14.500

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

120.000

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 2: Προϋπολογισμός
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
8.000.000€ (με ΦΠΑ ο οποίος είναι
επιλέξιμος)

Συνολικό Κόστος (α)

8.000.000€

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

6.400.000€

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.600.000€

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Φορείς αρμοδιότητας εφαρμογής δράσεων πολιτικής προστασίας από φυσικές
καταστροφές και ειδικότερα πυρκαγιές και πλημμύρες σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπως Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, Περιφέρεια Θεσσαλίας
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

Δ/Α
Δ/Α
Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
Δ/Α
Σεπτέμβριος 2018

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Σεπτέμβριος 2018
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5. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6α
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

T.06.2

θεματικές

Ειδικοί στόχοι

3.4.1 Αύξηση της ανακύκλωσης ΑΣΑ για την επίτευξη των
στόχων της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ

Δείκτες αποτελέσματος

Τ1522 Κλάσμα χωριστά συλλεγέντων αστικών στερεών
αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα
& βιοαπόβλητα).

188

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

5.1 Δράση 6α3.4.1.1: Μονάδες επεξεργασίας βιοποβλήτων και Συστήματα
Χωριστής Συλλογής βιοαποβλήτων στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
T.06.2 - Τομέας αποβλήτων (εκπληρωθείσα)
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων (συμπεριλαμβάνοντας τα υπολείμματα τροφίμων
και τα πράσινα απόβλητα) στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Σκιάθος, Σκόπελος,
Αλόννησος), Συστήματα Διαλογής στην Πηγή των βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα
συλλογής και μεταφοράς), καθώς και οι απαιτούμενες τεχνικές και υποστηρικτικές Μελέτες.
Οι παραπάνω παρεμβάσεις αφορούν στα μέτρα ΑΣΑ7 και ΑΣΑ6 του Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
Για την επίτευξη των στόχων διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων, θα πρέπει να
κατασκευαστούν Μονάδες Κομποστοποίησης στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να
οργανωθεί Σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) με νέο δίκτυο καφέ κάδου. Σημειώνεται ότι,
σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ, για την επίτευξη του στόχου ΔσΠ των βιοαποβλήτων (40% κατά
βάρος (κ.β.), η εκτροπή υπολειμμάτων τροφίμων μέσω του εν λόγω δικτύου θα πρέπει να
καλύψει το 24% κ.β. των παραγόμενων βιοαποβλήτων και το 10% των παραγόμενων
πράσινων αποβλήτων, ενώ η παρούσα δράση αφορά στην Α’ Προτεραιότητα του
εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας.
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Ο αριθμός, η χωρητικότητα και η χωροθέτηση των εξωτερικών κάδων θα πρέπει να
βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τη δυναμικότητα και την λειτουργία της εκάστοτε
Μονάδας Κομποστοποίησης και να εξυπηρετούν την επίτευξη του παραπάνω στόχου, στο
βαθμό που αναλογεί στον κάθε Δήμο.
Επισημαίνεται ότι η προμήθεια βιοδιασπώμενων σάκων και οικιακών κάδων είναι επιλέξιμη
για τους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας του Συστήματος ΔσΠ. Η προμήθεια
απορριμματοφόρου οχήματος ή / και λοιπού εξοπλισμού για τη συλλογή / διαχείριση /
μεταφορά των βιοαποβλήτων στις Μονάδες Κομποστοποίησης θα πρέπει να τεκμηριώνεται
καταλλήλως.
Για την ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη προς τους πολίτες για τη χρήση του συστήματος
χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, ο Δήμος δύναται να λάβει χρηματοδότηση τεχνικής
υποστήριξης.
Οι προτεινόμενες για χρηματοδότηση πράξεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις δράσεις Α’
Προτεραιότητας του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. Η διαδικασία αξιολόγησης των
πράξεων θα είναι άμεση.

Μέρος της δράσης που αφορά σε μεταφερόμενα
Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν πόροι της δράσης για μεταφερόμενα έργα.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 3: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO17

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Στερεά
απόβλητα:
Πρόσθετη
δυναμικότητα
ανακύκλωσης
αποβλήτων

Τόνοι/έτος

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Σύνολο

29.600

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 4: Προϋπολογισμός
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
2.500.000€

Συνολικό Κόστος (α)

2.500.000€

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.000.000€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

500.000€

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα
εκ της οποίας για
τμηματοποιημένα έργα
εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ

0

0
0
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Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμοι νήσων Σποράδων Θεσσαλίας.
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

Δ/Α
Δ/Α
Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
Δ/Α
Νοέμβριος 2018

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δεκέμβριος 2018
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5.2 Δράση 6α3.4.1.2: Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων
ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
T.06.2 - Τομέας αποβλήτων (εκπληρωθείσα)
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α’
Προτεραιότητας σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) που εμπίπτουν στα μέτρα ΑΣΑ 2, ΑΣΑ 4, ΑΣΑ 6 και ΑΣΑ 8.
Αναλυτικότερα:
Στο Μέτρο ΑΣΑ 2 – Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων, προβλέπονται τέσσερα
κεντρικά Πράσινα Σημεία στις πρωτεύουσες των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.)
και από ένα τοπικό πράσινο σημείο στους λοιπούς δήμους Θεσσαλίας. Ειδικά για τις νήσους
Περιφέρειας Θεσσαλίας, προβλέπεται πέραν των Πράσινων Σημείων και η δημιουργία
Σταθμών Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ).
Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της νομοθεσίας
και να έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης εξασφαλίζοντας σε μια πρώτη φάση ένα
αραιό δίκτυο σε όλη την περιοχή της Θεσσαλίας με πρόβλεψη πύκνωσης και εξέλιξής του σε
επόμενη φάση σύμφωνα και με τα δεδομένα λειτουργίας.
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Σε συμφωνία με το Μέτρο ΑΣΑ 8 - Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος
συλλογής, επεξεργασίας των ογκωδών, προβλέπεται προμήθεια τεμαχιστών ογκωδών.
Στο πλαίσιο του Μέτρου ΑΣΑ 4 του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ, δύναται να χρηματοδοτείται ως
ξεχωριστό υποέργο η προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης προκειμένου να
καλυφθεί ποσοστό 4 - 5% των νοικοκυριών των Δήμων Θεσσαλίας.
Η Δράση προώθησης της οικιακής κομποστοποίησης αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση και
λειτουργία κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε νοικοκυριά που εκδηλώνουν ενδιαφέρον και
συμβάλλονται σχετικά με τον εκάστοτε Δήμο.
Ειδικότερα, με την υπόψη Δράση αναμένεται να καλυφθεί τουλάχιστον το 50% των τιμών
στόχου που τίθενται έως το 2020 στον ΠΕΣΔΑ και αφορούν σε εκτροπή παραγόμενων
βιοαποβλήτων μέσω του ΑΣΑ-4.
Η πρόταση του κάθε Δήμου για τη συγκεκριμένη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
ποσοστιαία κάλυψη του 5% των νοικοκυριών του Δήμου σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011).
Στο πλαίσιο του Μέτρου ΑΣΑ 6 του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ, δύνανται επίσης να
χρηματοδοτηθούν Συστήματα Διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα /
απορριμματοφόρα συλλογής καφέ κάδων) ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, με σκοπό
την προώθησή τους στις προς κατασκευή κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων
(ΜΕΑ) Τρικάλων – Καρδίτσας, Μαγνησίας και Λάρισας. Έως την λειτουργία των υπόψη
Μονάδων προϋπόθεση χρηματοδότησης αποτελεί η εξασφάλιση άλλου κατάλληλου
αποδέκτη.
Η προμήθεια βιοδιασπώμενων κάδων / σάκων και οικιακών κάδων είναι επιλέξιμη
προς χρηματοδότηση μόνον για τους πρώτους 2 μήνες λειτουργίας του συστήματος
συλλογής βιοαποβλήτων.
Η προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ή / και λοιπού εξοπλισμού για τη
συλλογή / διαχείριση / μεταφορά των βιοαποβλήτων στις ΜΕΑ θα πρέπει να τεκμηριώνεται
καταλλήλως και να δικαιολογείται από τον αριθμό των προμηθευόμενων κάδων.
Η επιλογή χωροθέτησης των κάδων θα πρέπει να λάβει υπόψη νοικοκυριά ή / και περιοχές
όπου έχει εφαρμοστεί ή πρόκειται να εφαρμοσθεί πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα δράση δεν αφορά τους νησιωτικούς Δήμους της Θεσσαλίας για
τους οποίους η διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων θα συμπεριληφθεί στην δράση «Μονάδες
Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων».
Για την ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη προς τους πολίτες για τη χρήση των κάδων
οικιακής κομποστοποίησης και βιοαποβλήτων, ο Δήμος δύναται να λάβει χρηματοδότηση
τεχνικής υποστήριξης.
Οι προτεινόμενες για χρηματοδότηση πράξεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις δράσεις Α’
Προτεραιότητας του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, να διαθέτουν εγκεκριμένη οριστική
μελέτη (ή εγκεκριμένες προδιαγραφές εάν πρόκειται για προμήθεια) και όλες τις
αδειοδοτήσεις που απαιτούνται. Το μέγεθος, ο αριθμός και ο προϋπολογισμός των
προτεινομένων παρεμβάσεων πρέπει να τεκμηριώνεται λαμβάνοντας υπόψη τον ΠΕΣΔΑ, τον
πληθυσμό κάθε Δήμου και παραγόμενες ποσότητες, καθώς και τυχόν πρότυπα κόστη ανά
είδος παρέμβασης. Η διαδικασία αξιολόγησης των πράξεων θα είναι άμεση, ενώ ειδικότερες
προϋποθέσεις θα οριστούν στην Πρόσκληση.
Μέρος της δράσης που αφορά σε μεταφερόμενα
Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν πόροι της δράσης για μεταφερόμενα έργα.
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Δείκτες εκροής
Πίνακας 5: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO17

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Στερεά
απόβλητα:
Πρόσθετη
δυναμικότητα
ανακύκλωσης
αποβλήτων

Τόνοι/έτος

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Σύνολο

29.600

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 6: Προϋπολογισμός
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
23.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

23.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

18.400.000€

Εθνική Συμμετοχή (δ)

4.600.000€

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

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

0

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμοι Περιφέρειας Θεσσαλίας.

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

Δ/Α
Δ/Α
Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
Δ/Α
Νοέμβριος 2018

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δεκέμβριος 2018
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6. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6β
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
T.06.1

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές

Ειδικοί στόχοι

3.5.1 Ενίσχυση της πρόσβασης σε επαρκές και ποιοτικό
νερό για ανθρώπινη κατανάλωση
3.5.2 Βελτίωση της κατάστασης του υδατικού αποθέματος
της Περιφέρειας

Δείκτες αποτελέσματος

Τ1525 Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό κατάλληλο
για ανθρώπινη κατανάλωση
Τ1524 Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε
τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική,
ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ.
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6.1 Δράση 6β.3.5.1.1: Έργα εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου
ύδατος
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα και εκτίμηση για 1 Μεταφερόμενο έργο

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
T.06.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3.5.1 «Ενίσχυση της
πρόσβασης σε επαρκές και ποιοτικό νερό για ανθρώπινη κατανάλωση» και στοχεύει στην
ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος : Τ1525 «Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό
κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση».
Αφορά σε έργα εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου ύδατος, τα οποία συνάδουν
με τις κατευθύνσεις του ΣΔΛΑΠ υδατικών διαμερισμάτων που αφορούν στη Θεσσαλία.
Ως πρώτη προτεραιότητα προτείνεται η αντιμετώπιση αναγκών για θέματα εξασφάλισης
επάρκειας και ποιότητας ύδατος με παρεμβάσεις στα εξωτερικά υδραγωγεία.
Εξ αυτών, ως προτεραιότητα ορίζεται η κάλυψη υδρευτικών αναγκών οικισμών που
παρουσιάζουν πρόβλημα ποιότητας ύδατος με αποδεδειγμένη υπέρβαση των χημικών και
μικροβιολογικών παραμέτρων της σχετικής Κ.Υ.Α. και δευτερευόντως η αντιμετώπιση
υδρευτικών αναγκών οικισμών που δεν διαθέτουν επάρκεια ποσότητας πόσιμου ύδατος,
σύμφωνα με τους υπολογισμούς και παραδοχές της σχετικής νομοθεσίας.
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Με αντίστοιχη προτεραιοποίηση αντιμετωπίζονται τα εσωτερικά δίκτυα όταν τα έργα
αποδεδειγμένα αφορούν σε θέματα εξασφάλισης ποιότητας πόσιμου ύδατος και επάρκειας
σύμφωνα με τις ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δράσεων θα αφορούν σε κάλυψη υφισταμένων αναγκών
των νόμιμων οικισμών στην περιφέρεια.
Ενδεικτικά έργα είναι αυτά που αφορούν σε αξιοποίηση / συγκέντρωση επιφανειακών ή
υπογείων υδάτων (π.χ. υδρομαστεύσεις, γεωτρήσεις, φράγματα κ.α.), έργα εξωτερικού
υδραγωγείου
(δεξαμενές,
αντλιοστάσια,
αγωγοί
μεταφοράς
ύδατος
κ.α.),
συμπεριλαμβανομένων και αυτών της επεξεργασίας του ύδατος (π.χ. ταχυδιυλιστήρια,
εγκαταστάσεις αφαλάτωσης ύδατος κ.α.), έργα εσωτερικού υδραγωγείου που
αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα προβλήματα επάρκειας ή ποιότητας ύδατος.
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τη δράση «β» της ίδιας
επενδυτικής προτεραιότητας, η οποία συμβάλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 3.5.2 «Βελτίωση της κατάστασης του υδατικού αποθέματος της
Περιφέρειας».
Μέρος της δράσης που αφορά σε μεταφερόμενα
Με τα σημερινά δεδομένα, μέρος των πόρων της δράσης θα διατεθούν για την υλοποίηση
του έργου του ΕΣΠΑ 2007-2013 / Θεσσαλία με τίτλο : "Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης
Αγίου Γεωργίου και μεταφορά νερού από τη γεώτρηση Αγίου Γεωργίου ", Δικαιούχος Δήμος
Φαρσάλων, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.900.000€, καθόσον το υπόψη έργο δεν
προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος 2015 και με δεδομένο ότι πληροί τις
προϋποθέσεις που τίθενται στην Π.Π. 2014-2020 / ΠΕΠΘ / Ε.Π. 6.β. Αντίστοιχα θα
αντιμετωπιστεί και όποιο άλλο τυχόν έργο του ΠΕΠΘ 2007-2013 δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα.
(σ.σ. κανόνες «εξυγίανσης Ε.Π. του ΕΣΠΑ).
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

CO18

Ύδρευση:
Πρόσθετος
πληθυσμός
που
εξυπηρετείται
από
βελτιωμένες
υπηρεσίες
ύδρευσης

Μονάδα
μέτρησης

Άτομα

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Γυναίκες

Σύνολο

38.000,00
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ΟΧΙ
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας

15.000.000
(πλέον ΦΠΑ που είναι μη επιλέξιμος και
βαρύνει στους φορείς)

Συνολικό Κόστος (α)

15.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

12.000.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

3.000.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΔΕΥΑ, Δήμοι, Υπηρεσίες της Περιφέρειας
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
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6.2 Δράση 6β.3.5.2.1: «Έργα για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων σε
οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, τουριστικές περιοχές και ζώνες πόσιμου
νερού με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους»
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς

Δεν αφορά

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3.5.2 «Βελτίωση της
κατάστασης του υδατικού αποθέματος της Περιφέρειας» και στοχεύει στην ικανοποίηση
του Δείκτη Αποτελέσματος : Τ1524 «Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε
τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας
2000/60/ΕΕ».
Αφορά σε έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης,
για προστασία της δημόσιας υγείας ή και αντιμετώπιση περιβαλλοντικής ρύπανσης σε
περιοχές ευαίσθητες οικολογικά.
Τα έργα σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορούν σε νόμιμους οικισμούς κάτω των 2.000
κατοίκων(μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού).
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Η χρηματοδότηση αφορά κατά προτεραιότητα στα έργα που αφορούν σε προστασία της
δημόσιας υγείας (συμπεριλαμβανομένων των υδάτων κολύμβησης), μετά από
διαπιστωμένο και καταγεγραμμένο πρόβλημα κινδύνου δημόσιας υγείας ή πρόβλεψη
αποτροπής του, λόγω έλλειψης διαχείρισης των αστικών λυμάτων, αντιστοιχιζόμενο με την
ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ακολουθούν σε προτεραιότητα τα έργα που
αφορούν σε αντιμετώπιση υποβάθμισης περιβάλλοντος / αποδέκτη σε χαρακτηρισμένες
προστατευόμενες περιοχές και ευαίσθητες οικολογικά.
Η προστασία των τουριστικών παραθαλάσσιων, παραποτάμιων ή παραθαλάσσιων
περιοχών και περιοχών με αναπτυξιακό χαρακτήρα, από αστικά λύματα, λαμβάνει επόμενη
προτεραιότητα.
Στα παραπάνω, χρηματοδοτούνται κύρια και κατά προτεραιότητα τα έργα που αφορούν σε
προστασία ζωνών πόσιμου ύδατος σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών(ΣΔΛΑΠ) Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ωφελούμενος από την εκτέλεση του έργου πληθυσμός, αποτελεί σημαντική παράμετρο
της αξιολόγησης των έργων, καθώς και η συνεκτίμηση πιθανής οικολογικής ευαισθησίας
του αποδέκτη (περιοχή Natura ή χαρακτηρισμένος ευαίσθητος αποδέκτης).
Στόχος για όλα τα έργα, είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, με δευτερεύοντα στόχο την
αντιμετώπιση προβλημάτων υποβάθμισης περιβάλλοντος / αποδέκτη ή/και αρνητικών
επιπτώσεων στον αναπτυξιακό χαρακτήρα περιοχών.
Τα έργα πρέπει να οδηγούν σε ολοκληρωμένη λύση αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με
υφιστάμενες υποδομές.
Πρέπει να υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας για το κάθε έργο που προτείνεται, με ανάλυση των
δεδομένων και συνθηκών σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν. Επίσης, η εκάστοτε προτεινόμενη
λύση – μέγεθος έργου, θα πρέπει να αποτελεί τη βέλτιστη τεχνικοοικονομικά, έναντι του
εξυπηρετούμενου πληθυσμού και του προβλήματος που αντιμετωπίζει.
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τη δράση «β» της ίδιας
επενδυτικής προτεραιότητας, η οποία συμβάλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 3.5.2 «Βελτίωση της κατάστασης του υδατικού αποθέματος της
Περιφέρειας».
Επίσης παρουσιάζει συνέργια / συμπληρωματικότητα το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ όπου οι
αντίστοιχες δράσεις στοχεύουν στην κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας για οικισμούς γ’
προτεραιότητας.
Μέρος της δράσης που αφορά σε μεταφερόμενα
Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν πόροι της δράσης για μεταφερόμενα έργα.
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Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

Τ1419

C019

Δείκτης
Πρόσθετος
αριθμός
υδατικών
σωμάτων, που
βελτιώνουν την
κατάστασή όχι
σε 1 τουλάχιστον
παράμετρο όχι
Οδηγίας
2007/60/ΕΕ
(οικολογική,
χημική,
ποσοτική)
Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται
από βελτιωμένη
επεξεργασία
λυμάτων

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Ισοδύναμο
πληθυσμού

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

2,00

ΟΧΙ

ΟΧΙ

2.000

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
15.375.000
5.375.000
(πλέον ΦΠΑ που είναι μη επιλέξιμος και
βαρύνει στους φορείς)

Συνολικό Κόστος (α)

15.375.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

12.300.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

3.075.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
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Δυνητικοί δικαιούχοι
ΔΕΥΑ, Δήμοι.
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

Δεν αφορά
Δεν αφορά
-

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης

Φεβρουάριος 2016
Σεπτέμβριος 2017
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6.3 Δράση 6β3.5.2.2: Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ
( εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο 3.5.2)
Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

Χαρακτηρισμός δράσης

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
T.06.1 - Τομέας υδάτων
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης


Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7.
 Ταυτότητες ακτών κολύμβησης και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού.
Οι παραπάνω δράσεις αφορούν στα προσδιορισμένα για παρακολούθηση ύδατα
κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κολυμβητική
περίοδο στην σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Μέρος της δράσης που αφορά σε μεταφερόμενα
Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν πόροι της δράσης για μεταφερόμενα έργα.
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Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Ενημερωμένες
ταυτότητες
παραλιών

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Σύνολο

103

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
220.000
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που
είναι επιλέξιμος)

Συνολικό Κόστος (α)

220.000€

Δημόσια Δαπάνη (β)

176.000€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

44.000€

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Δ/νση Υδάτων Απ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας *
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Δ/Α
Δ/Α
Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
Δ/Α
Ιανουάριος 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
Ιανουάριος 2016
* η μη εκπλήρωση της αιρεσιμότητας δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την έκδοση
της πρόσκλησης, με δεδομένο ότι η επίπτωση αφορά τις σχετικές δαπάνες.
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6.4 Δράση 6β3.5.2.3: Δράσεις Ορθολογικής και Αποδοτικής Διαχείρισης των
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, Αρμοδιότητας Δ/νσης
Υδάτων
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

Ενέργειες
που
θα
αναληφθούν
για
τα Δεν αφορά
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα
και τα τμηματοποιημένα
έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
T.06.1 - Τομέας υδάτων
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών που αφορούν στην Θεσσαλία, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Υδάτων
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Ενδεικτικά αφορά σε :
 Δράσεις ενημέρωσης κοινού για το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των
υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Οδηγία
2006/7/ΕΚ ως προς τη Σύνταξη Μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της
Περιφέρειας και την Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για την περίοδο 2016 –
2023.
 Επικαιροποίηση της μελέτης «Σχέδιο αντιμετώπισης φαινομένων Λειψυδρίας και
Ξηρασίας».
 Ανάπτυξη & Υποστήριξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων
των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής που αφορούν στην Θεσσαλία.
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Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Παρεμβάσεις των
Σχεδίων Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής
Ποταμών που
αφορούν στη
Θεσσαλία

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.000.000 €

Συνολικό Κόστος (α)

1.000.000 €

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

800.000 €

Εθνική Συμμετοχή (δ)

200.000 €

εκ της οποίας για τα
εμπροσθοβαρή έργα

0

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

0
0
0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ,
ΤΑΠΤΟΚ
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0
0

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δ/νση Υδάτων Απ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας *
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Δ/Α
Δ/Α
Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
Δ/Α
Οκτώβριος 2016

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
Νοέμβριος 2016
* η μη εκπλήρωση της αιρεσιμότητας δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την έκδοση
της πρόσκλησης, με δεδομένο ότι η επίπτωση αφορά τις σχετικές δαπάνες.
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7. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6γ
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
3.6.1 Βελτίωση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών και
φυσικών πόρων της Περιφέρειας

Ειδικοί στόχοι
Δείκτες αποτελέσματος

Τ1526 Αριθμός διανυκτερεύσεων στη Θεσσαλία
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7.1 Δράση 6γ.3.6.1.1: Επισκέψιμοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι (ΕΕΑΧ) στην
Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό
Χαρακτηρισμός δράσης

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

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα
Δεν αφορά

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Δεν αφορά

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3.6.1 «Βελτίωση
της ελκυστικότητας των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της Περιφέρειας» και στοχεύει
στην ικανοποίηση του δείκτη αποτελέσματος: Τ1526 «Αριθμός διανυκτερεύσεων στη
Θεσσαλία».
Αφορά στο μέρος του καινοτόμου και πρωτοποριακού για τον ελληνικό χώρο Έργου
«ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ & ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ & ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ
ΚΟΛΠΟ», που αναφέρεται στις ενέργειες για να καταστούν επισκέψιμοι 4 (τέσσερεις)
Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι (Ε.Ε.Α.Χ.) στην περιοχή των Δήμων Αλμυρού και Αλοννήσου
σύμφωνα με:
Α) την ΚΥΑ «Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων − όροι, προϋποθέσεις
λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές των
Νήσων Σποράδων και στον Δυτικό Παγασητικό, Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας»
(ΦΕΚ Β’ αρ. Φύλλου 119/21.01.15) (εφεξής «ΚΥΑ»),
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Β) το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ &
ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ» που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013» /
Θεσσαλία, μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Υπουργείου
Πολιτισμού, των Δήμων περιοχής αναφοράς και των λοιπών ενδιαφερομένων τοπικών
φορέων, στο πλαίσιο ανάδειξης και προστασίας του ενάλιου πολιτιστικού και φυσικού
πλούτου της περιοχής, μέσα από δομημένο πλέγμα δημόσιων παρεμβάσεων και
λειτουργίας του ως πιλοτικό και καινοτόμο έργο.
Η παρούσα Δράση αφορά σε έργα και δράσεις που τεκμηριωμένα εξυπηρετούν τη
δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (Ε.Ε.Α.Χ.) στις Νήσους Βόρειες
Σποράδες & στον Παγασητικό σύμφωνα με την παραπάνω σχετική ΚΥΑ. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
• Εκπόνηση μελετών των Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (Ε.Ε.Α.Χ.),
αρχαιολογικών επισκοπήσεων, τεκμηριώσεων και αντίστοιχων ερευνών όπου απαιτείται
• Κατασκευή ή δημιουργία φυλακίων στέγασης του ελεγκτικού προσωπικού, χώρων
επισκεπτών, με τις απαιτούμενες μελέτες – αδειοδοτήσεις - εγκρίσεις (στα προβλεπόμενα
του Επιχειρησιακού Σχεδίου σημεία απόπλου-κατάπλου)
• Προμήθεια και εγκατάσταση για κάθε Ε.Ε.Α.Χ. των ειδών που απαιτούνται για : τη
σήμανση και διευθέτηση των υποβρύχιων διαδρομών προς ανάδειξη των υποβρύχιων
αξιοθέατων, τη πόντιση ναύδετων πρόσδεσης των εντός των επισκέψιμων ενάλιων χώρων
νόμιμα εισερχόμενων σκαφών και τη πόντιση οριοδεικτικών σημαντήρων ή
φωτοσημαντήρων, την εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικής φύλαξης ή και για την
αναμετάδοση εικόνων κ.λπ.
• Εκπόνηση μελετών και έργο/προμήθεια για τη δημιουργία θαλάμων αποσυμπίεσης σε
σημεία απόπλου – κατάπλου
• Προμήθεια εξοπλισμού/σκαφών ελέγχου και διαχείρισης χώρων, μετάβασης σε ΕΕΑΧ,
καταδύσεων
• δράσεις ενημέρωσης και προβολής κ.α..
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν στη δράση.
Κωδικός
δείκτη

CO09

Δείκτης
Αειφόρος
τουρισμός: Αύξηση
του αναμενόμενου
αριθμού
επισκέψεων σε
ενισχυόμενες
τοποθεσίες
πολιτιστικής κ
φυσικής
κληρονομιάς κ
πόλους έλξης
επισκεπτών

Μονάδα μέτρησης

Επισκέψεις/έτος

Κατηγορία
Τιμή-στόχος (2023)
περιφέρειας
(κατά
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
περίπτωση)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
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Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Προϋπολογισμός
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας

4.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

4.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

3.200.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

800.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμοι Αλοννήσου και
Αλμυρού.
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
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Δεν αφορά
Δεν αφορά
Δεν αφορά τους
δικαιούχους
Δεν αφορά
Ιούνιος 2016
Νοέμβριος 2016
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7.2 Δράση 6γ.3.6.1.2: Αξιοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος διαδρομής
Πολιτισμού – Τουρισμού στην Θεσσαλία
Χαρακτηρισμός δράσης

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

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα
Δεν αφορά

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Δεν αφορά

Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3.6.1 «Βελτίωση
της ελκυστικότητας των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της Περιφέρειας» και στοχεύει
στην ικανοποίηση του δείκτη αποτελέσματος: Τ1526 «Αριθμός διανυκτερεύσεων στη
Θεσσαλία».
Αφορά στην χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας, με σκοπό την συμβολή της στην τουριστική
ανάπτυξη των περιοχών που εντάσσονται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της
διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΠΕΠ. Η υπόψη
διαδρομή καλύπτει τα σημαντικότερα αναγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλίας και
εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) ως την
Ανατολική (Μαγνησία). Περιλαμβάνει το σύνολο των αρχαίων θεάτρων της Θεσσαλίας,
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που είναι 4, και τα πλέον αξιόλογα μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων, κύρια τους
νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου και Διμηνίου, το σπήλαιο της Θεόπετρας και την περιοχή
των Μονών των Μετεώρων.
Η παρούσα δράση αφορά αποκλειστικά σε παρεμβάσεις που εντάσσονται στην κεντρική
διαδρομή της υπόψη ΟΧΕ και αφορούν στα μνημεία που ονοματίζονται στο ΠΕΠΘ (και
συνεπώς θα περιληφθούν στην υπό εκπόνηση ΟΧΕ) και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η υποστήριξη σε έργα Πολιτισμού περιορίζεται μόνον σε έργα μικρής κλίμακας. Σύμφωνα
με το εγκεκριμένο ΠΕΠ, μία επένδυση σε υποδομές Πολιτισμού θεωρείται μικρής κλίμακας
όταν το συνολικό κόστος της δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια €.
Για την παρούσα εξειδίκευση έχει ληφθεί υπόψη και το με α.π. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
14-20/1616π.ε./28.03.18 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Πολιτισμού.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν στη δράση.
Κωδικός
δείκτη

CO09

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
Τιμή-στόχος (2023)
περιφέρειας
(κατά
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
περίπτωση)

Αειφόρος τουρισμός:
Αύξηση του
αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε
Λιγότερο
Επισκέψεις/έτος
ενισχυόμενες τοποθεσίες
ανεπτυγμένες
πολιτιστικής κ φυσικής
περιφέρειες
κληρονομιάς κ πόλους
έλξης επισκεπτών

17.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης

Προϋπολογισμός
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας

7.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

7.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

5.600.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.400.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
7.000.000

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Υπουργείο Πολιτισμού & 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
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Δεν αφορά
Δεν αφορά
Δεν αφορά τους
δικαιούχους
Δεν αφορά
Απρίλιος 2018
Μάιος 2018
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8. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6δ
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του
εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος,
μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των
πράσινων υποδομών

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

και

θεματικές

Ειδικοί στόχοι

3.7.1 Βελτίωση του επιπέδου
προστατευόμενων περιοχών

Δείκτες αποτελέσματος

Τ1527 Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών (σύνολο
περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης
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8.1 Δράση 6δ.3.7.1.1: Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσεων
Οι προβλεπόμενες δράσεις εμπίπτουν στην Κατηγορία Παρέμβασης 086 «Προστασία,
αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000» και κατά συνέπεια οι
προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να αφορούν σε περιοχές Natura, που εμπίπτουν στα
αναφερόμενα του α.π. 145852/20-10-17 εγγράφου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ Τομέα
περιβάλλοντος, που είναι:
1. Δράσεις για την αποκατάσταση μικρών νησιωτικών υγροτόπων του σχετικού ΠΔ (ΦΕΚ 229
ΤΑΑΠΘ’ του 2012) ή και άλλων υγροτόπων της Περιφέρειας, στις περιπτώσεις που η
ανθρώπινη δραστηριότητα έχει υποβαθμίσει τα οικοσυστήματά τους.
2. Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων
οικοτόπων και ειδών (είδη και οικότοποι των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2007/147/ΕΚ), των
οποίων ο σημερινός βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός ή είναι άγνωστος,
βάσει των αποτελεσμάτων του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» (στην Πρόσκληση
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θα επισυναφθεί ο κατάλογος με τα είδη και τους οικοτόπους των δύο Οδηγιών, που έχουν
μη ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό διατήρησης σε κάθε περιοχή Natura της Θεσσαλίας).
3. Δράσεις που αφορούν σε είδη και τύπους οικοτόπων με ικανοποιητικό βαθμό
διατήρησης αλλά με ανάγκες επαναλαμβανόμενη ς διαχείριση ς ενδιαιτημάτων.
4. Δράσεις οι οποίες αφορούν στις περιοχές αρμοδιότητας των ΦΔ της Περιφέρειας
Θεσσαλίας (Κάρλας, Αλοννήσου και Ολύμπου):
- Μελέτες και δράσεις διαχείρισης επισκεπτών (παρατηρητήρια, σήμανση και
αποκατάσταση μονοπατιών, μελέτη φέρουσας ικανότητας επισκεπτών, οργάνωση εισόδων
και ελεγχόμενης πρόσβασης σε προστατευόμενες περιοχές κ.λπ.)
- Πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
- Δράσεις για την προστασία κινδυνευόντων ειδών ορνιθοπανίδας (π.χ. δημιουργία χώρων
φωλεοποίησης, δακτυλιώσεις κ.λπ.)
- Τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολιών σε νησίδες του ΕΘΠ Αλοννήσου.

Δείκτες εκροής
Πίνακας 7: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

CO23

Δείκτης
Φύση και βιοποικιλότητα:
Επιφάνεια οικοτόπων που
λαμβάνουν ενίσχυση για να
αποκτήσουν καλύτερο
καθεστώς διατήρησης

Μονάδα
μέτρησης

Εκτάρια

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

70.000,00

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 8: Προϋπολογισμός
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες
Περιφέρειας
3.000.000€ (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ που είναι επιλέξιμος)

Συνολικό Κόστος (α)

3.000.000€

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.400.000€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

600.000€

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα

0
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Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι

Φορείς Διαχείρισης Περιοχών Νατούρα, Δήμοι Θεσσαλίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δασικές
Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Δ/Α
Δ/Α
Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
Δ/Α
Δεκέμβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιανουάριος 2018
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9. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των
προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για
τον περιορισμό του θορύβου
3.8.1 Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας
των αστικών κέντρων.

Ειδικοί στόχοι
Δείκτες αποτελέσματος
Δείκτες αποτελέσματος

Δείκτες αποτελέσματος

Τ1528 Αναβαθμισμένες περιβαλλοντικά περιοχές σε
αστικά και οικιστικά κέντρα
Τ1529 Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια
συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που
καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης στο αστικό κέντρο
Λάρισας
Τ1530 Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια
συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που
καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης στο αστικό κέντρο
Βόλου
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9.1 Δράση 6ε.3.8.1.1: Δημιουργία / Ανάπλαση Υπαίθριων Χώρων σε Αστικές
Περιοχές
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 3.8.1 «Αύξηση της λειτουργικότητας και
ελκυστικότητας των αστικών κέντρων» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ε «Ανάληψη
δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου»
και στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1528 «Αναβαθμισμένες
περιβαλλοντικά περιοχές σε αστικά και οικιστικά κέντρα» και του Δείκτη Εκροής CO38
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«Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές
περιοχές».
Λαμβάνοντας υπόψη το Δείκτη εκροής CO38 που ζητείται να ικανοποιηθεί και που
αναφέρεται σε αστικές περιοχές, καθώς και τον τύπο εδαφικής διάστασης ως προς τις
αστικές περιοχές, η υπόψη Δράση αφορά στους οικισμούς της Θεσσαλίας με πληθυσμό
μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2011 της ΕΛΣΤΑΤ,
από τους οποίους εξαιρούνται η Λάρισα, το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου – Νέας
Ιωνίας, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Στους εξαιρούμενους οικισμούς εφαρμόζονται ή
προγραμματίζεται να εφαρμοσθούν αντίστοιχες δράσεις μέσω των εν εξελίξει Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ως εκ τούτων, οι οικισμοί που αφορά η Δράση είναι οι
ένδεκα(11) ακόλουθοι : Τύρναβος, Φάρσαλα, Καλαμπάκα, Αλμυρός, Γιάννουλη, Ελασσόνα,
Αμπελώνας, Παλαμάς, Σοφάδες, Αγριά και Νέα Αγχίαλος.
Για κάθε οικισμό είναι δυνατή η υποβολή μίας (1) πρότασης (πράξης). Ο ελάχιστος
προϋπολογισμός κάθε πρότασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 300.000 € και ο μέγιστος να
μην υπερβαίνει το ποσό των 1.200.000 €. Οι παρεμβάσεις πρέπει να χωροθετούνται εντός
του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης του εκάστοτε Οικισμού ή, στην περίπτωση που αυτό δεν
υφίσταται, εντός των εγκεκριμένων Ορίων του.
Η υπόψη Δράση αφορά σε νέα έργα ή βελτιώσεις : αναπλάσεων χώρων - περιοχών,
διαμορφώσεις χώρων πρασίνου, πλατείες – κοινόχρηστους χώρους, ποδηλατόδρομους,
έργα βελτίωσης της κινητικότητας με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως
πεζόδρομοι και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση ο χώρος στον οποίο
αναπτύσσεται το έργο πρέπει να είναι κοινόχρηστος και ιδιοκτησίας του Δήμου, ενώ δεν
είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε προαύλια και δρόμους. Εφόσον έργα εκτείνονται κατά
μήκος οδού χωρίς να αλλάζει ο χαρακτήρας αυτής ως προς τις κυκλοφοριακές συνθήκες,
παρεμβάσεις επί του οδοστρώματος – ασφαλτικού δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.
Συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης δεν είναι επιλέξιμες. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες οι
παρεμβάσεις επί περιοχών / χώρων στις οποίες υλοποιήθηκαν συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 μέχρι και το ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
Δείκτης
δείκτη

CO38

Αστική ανάπτυξη:
Δημιουργία ή
ανάπλαση υπαίθριων
χώρων σε αστικές
περιοχές

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τετραγωνικά
μέτρα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
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Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

180.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/
ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

13.000.000
13.000.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

10.400.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

2.600.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμοι με οικισμούς άνω των 5.000 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή 2011 (στοιχεία
ΕΛΣΤΑΤ): Τύρναβος, Φάρσαλα, Ελασσόνα, Αμπελώνας, Γιάννουλη, Παλαμάς, Σοφάδες,
Αγριά, Αλμυρός, Νέα Αγχίαλος, Καλαμπάκα.
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

Νοέμβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Νοέμβριος 2017
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9.2 Δράση 6ε.ΒΑΑ.Β: Δράσεις βελτίωσης της κινητικότητας και αναβάθμισης
του αστικού περιβάλλοντος
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Απόφαση ορισμού ΕΦΔ : α.π. 3019/09-10-2017
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 3.8.1 «Αύξηση της λειτουργικότητας και
ελκυστικότητας των αστικών κέντρων» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ε «Ανάληψη
δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου»
και στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1528 «Αναβαθμισμένες
περιβαλλοντικά περιοχές σε αστικά και οικιστικά κέντρα» και του Δείκτη Εκροής CO38
«Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές».
Επίσης, συνεισφέρει και στον δείκτη CO09 «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του

222

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών».
Αφορά σε έργα που εντάσσονται στην με αρ. πρωτ. 3018/09-10-2017 εγκεκριμένη
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)».
Η δράση αυτή συντελεί στη δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων και στην αναβάθμιση
υφιστάμενων. Επίσης αυξάνεται η επιφάνεια πρασίνου και οι δημόσιοι χώροι βελτιώνονται.
Δημιουργούνται νέοι χώροι στάθμευσης, συμπληρώνεται το υφιστάμενο δίκτυο
ποδηλατοδρόμων και αυξάνονται οι χώροι κυκλοφορίας των πεζών, ενθαρρύνοντας έτσι
της βιώσιμης κινητικότητα. Συμπληρωματικά, η περιοχή εξοπλίζεται με σύστημα αυτόματης
διάθεσης ποδηλάτων, ώστε να ενισχυθούν και οι συνδυασμένες μετακινήσεις. Τελευταίο,
αλλά ιδιαίτερα σημαντικό, είναι το έργο της ανακαίνισης του Δημοτικού Θεάτρου στο
κέντρο της πόλης, ώστε να καταστεί σύγχρονο και λειτουργικό, αποτελώντας τον άξονα ενός
ολοκληρωμένου πολιτιστικού κέντρου.
Ενδεικτικά έργα δράσης :
1. Επισκευή – ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου
2. Ανάπλαση περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα «Παλαιά» του Βόλου
3. Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στη συμβολή των οδών Μαιάνδρου –Καισαρείας
4. Δημιουργία σύγχρονου χώρου στάθμευσης επί της οδού Γ. Αβέρωφ (πρώην
κινηματογράφος «Νίκη»)
5. Διαμόρφωση Πλατείας Πανεπιστημίου
6. Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση του
πεζοδρομίου
7. Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου – Νέας Ιωνίας
8. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CO38

CO09

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Αστική
ανάπτυξη:
Δημιουργία ή
Τετραγωνικά
ανάπλαση
μέτρα
υπαίθριων χώρων
σε αστικές
περιοχές
Αειφόρος Τουρισμός:
Αύξηση του
αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων
σε ενισχυόμενες
Επισκέψεις/
τοποθεσίες
έτος
πολιτιστικής και
φυσικής
κληρονομιάς και
πόλους έλξης
επισκεπτών

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρ
ες

Γυναίκ
ες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/
ΟΧΙ)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

24.100

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

500

ΝΑΙ

ΟΧΙ

223

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)

8.680.000
8.680.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

6.944.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.736.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα 0
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα 0
εκ της οποίας για μεγάλα έργα
εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0
0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

8.680.000

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0

Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Βόλου.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

Δεν αφορά

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Δεν αφορά

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

-

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)

α.π. 3019/10-102017

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Οκτώβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Νοέμβριος 2017
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9.3 Δράση 6ε.ΒΑΑ.Λ.1: Ανάπλαση της περιοχής παρέμβασης, άρση
ασυνεχειών και προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Απόφαση ορισμού ΕΦΔ : α.π. 3033/10-10-2017
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 3.8.1 «Αύξηση της λειτουργικότητας και
ελκυστικότητας των αστικών κέντρων» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ε «Ανάληψη
δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου»
και στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1528 «Αναβαθμισμένες
περιβαλλοντικά περιοχές σε αστικά και οικιστικά κέντρα» και του Δείκτη Εκροής CO38
«Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές».
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Αφορά σε έργα που εντάσσονται στην με αρ. πρωτ. 3032/10-10-2017 εγκεκριμένη
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ».
Η δράση αυτή συντελεί στην ανάπλαση της περιοχής παρέμβασης, και την προώθηση ήπιων
μορφών μετακίνησης με στόχο την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τον
περιορισμό του θορύβου.
Περιλαμβάνει έργα που αφορούν στην ανάπλαση της περιοχής παρέμβασης μέσω
κατασκευής δικτύου ποδηλατοδρόμων – πεζοδρόμων έτσι ώστε οι διαδρομές πεζών και
ποδηλάτου που δημιουργούνται να ενώνουν το κέντρο με τις συνοικίες που το περιβάλουν
και την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού και της Νέας Σμύρνης. Επίσης περιλαμβάνει
διαμόρφωση χώρων πρασίνου με καθίσματα και φωτιστικά.
Ενδεικτικά έργα δράσης :
1.
Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών
2.
Σύστημα διαχείρισης πεζοδρόμων
3.
Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1 και πεζογέφυρα Νέας Σμύρνης
Για την υλοποίηση των παραπάνω έργων θα συμβάλει και ο Δήμος Λαρισαίων με ίδιους
πόρους.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CO38

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Αστική ανάπτυξη:
Δημιουργία ή ανάπλαση
υπαίθριων χώρων σε
αστικές περιοχές

Τετραγωνικά
μέτρα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δείκτης
πλαισίου
Σύνολο επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρ
ες

Γυναίκ
ες

16.200

ΝΑΙ

Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες
Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)

4.000.000 (εκ των οποίων 1.150.000
ίδιοι πόροι Δήμου Λαρισαίων)
2.850.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

2.280.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

570.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 0
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

2.850.000

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0
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ΟΧΙ
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Λαρισαίων.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

Δεν αφορά

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Δεν αφορά

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

-

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)

α.π. 3033/10-102017

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Οκτώβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Νοέμβριος 2017
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9.4 Δράση 6ε.ΒΑΑ.Λ.2: Ολοκλήρωση υποδομών πολιτισμού και δημιουργία /
ανάδειξη τουριστικού προϊόντος
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης στο
πλαίσιο επίδοσης
Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Απόφαση ορισμού ΕΦΔ : α.π. 3033/10-10-2017
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η Δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 3.8.1 «Αύξηση της λειτουργικότητας και
ελκυστικότητας των αστικών κέντρων» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ε «Ανάληψη
δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου»
και στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1528 «Αναβαθμισμένες
περιβαλλοντικά περιοχές σε αστικά και οικιστικά κέντρα» και του Δείκτη Εκροής CO09
«Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών».
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Αφορά σε έργα που εντάσσονται στην με αρ. πρωτ. 3032/10-10-2017 εγκεκριμένη
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ».
Η δράση αυτή συντελεί στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυνατότητας και της οικονομικής
δραστηριότητας στη περιοχή παρέμβασης με τη δημιουργία ενός πόλου έλξης πολιτιστικών
και τουριστικών δραστηριοτήτων για τους κατοίκους και τους επισκέπτες που θα ενισχύει
την καλλιτεχνική δραστηριότητα, αλλά και θα συμβάλλει στη διατήρηση της μακράς
καλλιτεχνικής παράδοσης. Επίσης συντελεί στη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς και του συνόλου του φάσματος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της
περιοχής, τονώνοντας την τουριστική κίνηση και βελτιώνοντας θεαματικά την
πληροφόρηση των επισκεπτών.
Περιλαμβάνει έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση και αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού
καθώς και δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης.
Ενδεικτικά έργα δράσης :
1.
Ολοκλήρωση του προσκηνίου πολιτισμού
2.
Δημιουργία σημείου πολιτιστικού διασύνδεσης – Γενί Τζαμί
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Δείκτης

CO09

Αστική ανάπτυξη:
Δημιουργία ή ανάπλαση Τετραγωνικά
μέτρα
υπαίθριων χώρων
σε αστικές περιοχές

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρ
ες

Γυναίκ
ες

Σύνολο

5.000

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/
ΟΧΙ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)

5.300.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

5.300.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

4.240.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.060.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής 0
Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

5.300.000

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Δήμος Λαρισαίων.
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας

Δεν αφορά

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης

Δεν αφορά

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

-

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)

α.π. 3033/10-102017

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Οκτώβριος 2017

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Νοέμβριος 2017
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Πίνακας 1: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ. ΑΠ (1)

ΔΔ (2)

Κωδ. ΘΣ
(3)

ΔΔ (4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ (6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

ΔΔ
(8)

Κωδ.
Δράσης/ πρόσκλησης
(9)

ΔΔ
(10)

3

103.151.033

4

17.500.000

4γ

11.250.000

3.1.1

11.250.000

4γ.3.3.1.1

20.000.000

4

17.500.000

4ε

6.250.000

3.2.1

6.250.000

4ε.ΒΑΑ.Β

1.085.000

4

17.500.000

4ε

6.250.000

3.2.1

6.250.000

4ε.ΒΑΑ.Λ

3.300.000

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033

5

12.500.000

5α

12.500.000

3.3.1

12.500.000

5α 3.3.1.1

6.200.000

5

12.500.000

5α

12.500.000

3.3.1

12.500.000

5α 3.3.1.2

100.000

5

12.500.000

5α

12.500.000

3.3.1

12.500.000

5α 3.3.1.3

8.000.000

6

73.151.033

6α

25.375.000

3.4.1

10.375.000

6α3.4.1.1

2.500.000

6

73.151.033

6α

25.375.000

3.4.1

10.375.000

6α3.4.1.2

23.000.000

6

73.151.033

6β

25.375.000

3.5.1

15.000.000

6β.3.5.1.1

15.000.000

6β

25.375.000

3.5.2

10.375.000

6β.3.5.2.1

15.375.000

6β

25.375.000

3.5.2

220.000

6β.3.5.2.2

220.000

6β

25.375.000

3.5.2

1.000.000

6β.3.5.2.3

1.000.000

6γ

13.625.000

3.6.1

13.625.000

6γ.3.6.1.1

4.000.000

6γ

13.625.000

3.6.1

13.625.000

6γ.3.6.1.2

7.000.000

6δ

4.000.000

3.7.1

2.500.000

6δ.3.7.1.1

3.000.000

6
6
6
6
6
6

73.151.033
73.151.033
73.151.033
73.151.033
73.151.033
73.151.033
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Κατηγορία
περιφέρειας
(11)
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

013

20.000.000

023

1.085.000

023

3.300.000

087

6.200.000

087

100.000

087

8.000.000

017

2.500.000

017

23.000.000

020

15.000.000

022

15.375.000

021

220.000

021

1.000.000

094

4.000.000

094

7.000.000

086

3.000.000
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033
103.151.033

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

73.151.033
73.151.033
73.151.033
73.151.033
73.151.033
73.151.033
73.151.033
73.151.033
73.151.033
73.151.033

6ε
6ε
6ε
6ε
6ε
6ε
6ε
6ε
6ε
6ε

21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033

3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1

21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033
21.276.033
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6ε.3.8.1.1

13.000.000

6ε.3.8.1.1

13.000.000

6ε.3.8.1.1

13.000.000

6ε.ΒΑΑ.Β

8.680.000

6ε.ΒΑΑ.Β

8.680.000

6ε.ΒΑΑ.Β

8.680.000

6ε.ΒΑΑ.Β

8.680.000

6ε.ΒΑΑ.Λ1

2.850.000

6ε.ΒΑΑ.Λ1

2.850.000

6ε.ΒΑΑ.Λ2

5.300.000

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

023

6.000.000

090

3.000.000

083

4.000.000

023

1.597.000

034

311.000

090

1.772.000

094

5.000.000

023

1.150.000

090

1.700.000

094

5.300.000
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Πίνακας 2: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός
Δράσης
(1)

Χαρακτηρισμός
δράσης
(2)

4γ.3.3.1.1

Νέα έργα

4ε.ΒΑΑ.Β

Νέα έργα - ΒΑΑ

4ε.ΒΑΑ.Λ

Νέα έργα - ΒΑΑ

5α 3.3.1.1

Τμηματοποιημένη

5α 3.3.1.2

Νέα έργα

5α 3.3.1.3

Νέα έργα

6α.3.4.1.1

Νέα έργα

6α.3.4.1.2

Νέα έργα

6β.3.5.1.1

Νέα έργα

6β.3.5.2.1

Νέα έργα

6β.3.5.2.2

Νέα έργα

6β.3.5.2.3

Νέα έργα

6γ.3.6.1.1

Νέα έργα

Κατηγορία
περιφέρειας
(3)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

ΔΔ
(4)

20.000.000
1.085.000
3.300.000
6.200.000
100.000
8.000.000
2.500.000
23.000.000
15.000.000
15.375.000
220.000
1.000.000
4.000.000

Τρόπος
υλοποίησης
δράσης
(5)

ΔΔ
(6)

Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant) / ΒΑΑ
Επιχορήγηση
(grant) / ΒΑΑ
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
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ΔΔ
που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης
(7)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
θεματικών
αιρεσιμοτήτων
(8)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)

20.000.000

20.000.000

0

0

1.085.000

0

0

0

3.300.000

0

0

0

6.200.000

6.200.000

0

0

100.000

0

0

0

8.000.000

0

0

0

15.000.000

2.500.000

0

0

15.000.000

23.000.000

0

0

15.000.000

15.000.000

15.000.000

0

15.375.000

0

0

0

220.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

4.000.000

4.000.000

0

0
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6γ.3.6.1.2

Νέα έργα

6δ.3.7.1.1

Νέα έργα

6ε.3.8.1.1

Νέα έργα

6ε.ΒΑΑ.Β

Νέα έργα - ΒΑΑ

6ε.ΒΑΑ.Λ1

Νέα έργα - ΒΑΑ

6ε.ΒΑΑ.Λ2

Νέα έργα - ΒΑΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

7.000.000
3.000.000
13.000.000
8.680.000
2.850.000
5.300.000

Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant)
Επιχορήγηση
(grant) / ΒΑΑ
Επιχορήγηση
(grant) / ΒΑΑ
Επιχορήγηση
(grant) / ΒΑΑ
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7.000.000

7.000.000

0

0

3.000.000

0

0

0

13.000.000

13.000.000

0

0

8.680.000

6.597.000

0

0

2.850.000

1.150.000

0

0

5.300.000

5.300.000

0

0
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Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση υποδομών
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

07

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

Τ.07.1
Τ.07.2

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

130.250.000 ΕΥΡΩ (σε Δημόσια Δαπάνη)

% Κοινοτικής συμμετοχής

80%

1. Αποθεματικό Επίδοσης
Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:
Πίνακας Πλαισίου επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 4
Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Κωδικός Δείκτη
ή βασικού
σταδίου
υλοποίησης
CO13a

Δείκτης ή βασικό
στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης
κατά
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Συνολικό μήκος
νέων δρόμων εκ
των οποίων ΔΕΔ-Μ

χλμ

0

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

K202

Έργα για τα οποία
έχει υπογραφεί
τουλάχιστον μια
σύμβαση τεχνικού
έργου

αριθμός

2

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

CO12a

Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμέν
ων ή
αναβαθμισμένων
σιδηροδρομικών
γραμμών εκ των
οποίων ΔΕΔ-Μ

χλμ

0

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τ1417

χλμ

0

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Κ202

Συνολικό μήκος
σιδηροδρομικών
γραμμών ΔΕΔ-Μ
όπου εγκαθίσταται
σύστημα σήμανσης
Έργα για τα οποία
έχει υπογραφεί
τουλάχιστον μια
σύμβαση τεχνικού
έργου

αριθμός

1

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
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- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και
παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών κλπ.
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2. Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7α
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Επενδυτική προτεραιότητα

Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου
μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές Τ.07.1
Τ.07.2

Ειδικοί στόχοι

4.1.1 Συμβολή στην ολοκλήρωση έργων ΔΕΔ-Μ

Δείκτες αποτελέσματος

Τ1426 - Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)
Τ1427 - Χρονοαπόσταση (σε σιδηροδρομικό άξονα)
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2.1 Δράση 7α.4.1.1.1: Αναβάθμιση σιδηροδρομικών γραμμών που ανήκουν
στο ΔΕΔ-Μ
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.07.2
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4.1.1 «Συμβολή
στην ολοκλήρωση έργων ΔΕΔ-Μ» και στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη
Αποτελέσματος Τ1427 «Χρονοαπόσταση (σε σιδηροδρομικό άξονα)».
Στόχος της δράσης είναι η συμπλήρωση / βελτίωση / αναβάθμιση τμημάτων του βασικού
και αναλυτικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ ως ενίσχυση του αξιόπιστου και σύγχρονου
δικτύου του εθνικού συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έργα που αφορούν σε αναβάθμιση σιδηροδρομικών
γραμμών που ανήκουν στο ΔΕΔ-Μ με εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης,
σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και βελτιώσεις χάραξης. Λαμβάνοντας υπόψη τις
προβλέψεις του Τομεακού Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και σε συνέργεια αυτών, η δράση στοχεύει σε
τμήμα των καθέτων αξόνων ΔΕΔ-Μ του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ, προκειμένου να επιτευχθεί
ταχεία και ασφαλής σιδηροδρομική σύνδεση των περιοχών της δυτικής Θεσσαλίας με
αυτές της ανατολικής.
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Επισημαίνεται ότι το σύνολο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υπόψη
δράσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

Σιδηροδρομικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
CO12
αναβαθμισμένων
σιδηροδρομικών
γραμμών
Σιδηροδρομικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
CO12a αναβαθμισμένων
σιδηροδρομικών
γραμμών εκ των οποίων:
ΔΕΔ-Μ
Συνολικό μήκος
σιδηροδρομικών
Τ1417
γραμμών ΔΕΔ-Μ όπου
εγκαθίσταται σύστημα
σήμανσης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Μονάδα
μέτρησης

χλμ.

χλμ.

χλμ.

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

80,00

ΟΧΙ

ΟΧΙ

80,00

ΝΑΙ

ΟΧΙ

80,00

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
47.500.000

Συνολικό Κόστος (α)

47.500.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

38.000.000 *

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

9.500.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

* Ο συντελεστής ελλείμματος χρηματοδότησης θα υπολογιστεί κατά την υποβολή
Αιτήσεων Χρηματοδότησης .
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Δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΡΓΟΣΕ (Ν3710/23-10-2008).
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
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Δεν αφορά
Δεν αφορά

Δεν αφορά
Ιούνιος 2015
Μάιος 2017
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2.2 Δράση 7α.4.1.1.2: Αναβάθμιση οδικών τμημάτων που ανήκουν στο ΔΕΔ-Μ
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.07.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4.1.1 «Συμβολή
στην ολοκλήρωση έργων ΔΕΔ-Μ» και στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη
Αποτελέσματος Τ1426 «Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)».
Στόχος της δράσης είναι η συμπλήρωση / βελτίωση / αναβάθμιση τμημάτων του βασικού
και αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ που ανήκουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ενίσχυση του
αξιόπιστου και σύγχρονου δικτύου του εθνικού οδικού συστήματος μεταφορών.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έργα που αφορούν σε αναβάθμιση οδικών τμημάτων που
ανήκουν στο ΔΕΔ-Μ με κατασκευή έργων που αφορούν στη βελτίωση των τεχνικών και
γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, διαπλατύνσεις, κατασκευή παράπλευρων οδών,
κατασκευή ισόπεδων – ανισόπεδων κόμβων, έργα ασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού κ.α..
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υπόψη
δράσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).
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Η δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις προβλεπόμενες δράσεις της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 7β του ΠΕΠ Θεσσαλίας καθώς και με αντίστοιχες δράσεις της
συγκεκριμένης Επενδυτικής Προτεραιότητας του τομεακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

CO13

Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος νέων
οδών

CO13a

Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος νέων
οδών εκ των οποίων:
ΔΕΔ-Μ

Μονάδα
μέτρησης

χλμ.

χλμ.

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

7,00

ΟΧΙ

ΟΧΙ

7,00

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Σύνολο

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
37.000.000 53.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

37.000.000 53.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

29.600.000 42.400.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

7.400.000 10.600.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών .
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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
Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης
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Δεν αφορά
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Απρίλιος 2017
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2.3 Δράση 7α.4.1.1.3: Παράκαμψη Λάρισας (Κατασκευή οδού Καράγιωργα,
Τεχνικού Τ1 & οδού αεροδρομίου)
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Η διαχείριση του τμηματοποιημένου έργου θα γίνει στην
βάση των α) Εγκυκλίου ΕΑΣ για την Ολοκλήρωση πράξεων
που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (Α.Π.
12755Β/ΕΥΘΥ 1227/09.12.15) και β) των οδηγιών της ΕΑΣ
με θέμα «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
και τακτοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2007 – 2013» (Α.Π. 18682 / 18.02.16).

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.07.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4.1.1 «Συμβολή
στην ολοκλήρωση έργων ΔΕΔ-Μ» και στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη
Αποτελέσματος Τ1426 «Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)».
Μέσω της συγκεκριμένης δράσης χρηματοδοτείται ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 20072013 / Θεσσαλία, που στο πλαίσιο διαχείρισης και εξυγίανσης του Ε.Π. 2007-2013 με βάση
την πρόοδο όλων των έργων του, επιμερίζεται μεταξύ των 2 προγραμματικών περιόδων,
σύμφωνα με τις σχετικούς κανόνες και οδηγίες διαχείρισης και ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ. Το
υπόψη έργο είναι σύμφωνο με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) και αφορά σε Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών.
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Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

CO13

Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος νέων
οδών

CO13a

Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος νέων
οδών εκ των οποίων:
ΔΕΔ-Μ

Μονάδα
μέτρησης

χλμ.

χλμ.

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

7,00

ΟΧΙ

ΟΧΙ

7,00

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Σύνολο

Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες
Περιφέρειας
3.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

3.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.400.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

600.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

3.000.000

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικός δικαιούχος
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
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
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Δεν αφορά

Δεν αφορά
Οκτώβριος 2016
Οκτώβριος 2016

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

2.4 Δράση 7α.4.1.1.4: Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της
Περιφέρειας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4.1.1 «Συμβολή
στην ολοκλήρωση έργων ΔΕΔ-Μ».
Στόχος της δράσης είναι η συμπλήρωση / βελτίωση / αναβάθμιση των λιμένων του
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της Θεσσαλίας, ως ενίσχυση του αξιόπιστου
και σύγχρονου δικτύου του εθνικού συστήματος μεταφορών.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έργα που αφορούν σε αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό και
εγκαταστάσεις ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας.
Ενδεικτικά αφορά σε έργα ενίσχυσης ασφάλειας λιμένων, επέκτασης λιμενικών έργων
(κυματοθραύστες, μόλοι κ.α.), ενίσχυσης δυναμικότητας και χωρητικότητας λιμένων,
βελτίωσης επίγειων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών, χώρων στάθμευσης,
δημιουργίας/επέκτασης δικτύων εξυπηρέτησης σκαφών, έργα πυρασφάλειας,
ηλεκτροφωτισμού και σημάνσεων, περιβαλλοντικής αναβάθμισης, εξοπλισμού και
συστημάτων λειτουργίας και με χρήση ΤΠΕ κ.α., σύμφωνα με τις ανάγκες και σχεδιασμό του
εκάστοτε λιμένα.
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Επισημαίνεται ότι το σύνολο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υπόψη
δράσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

Τ1429

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες Σύνολο

Λιγότερο
ανεπτυγμένε
ς
περιφέρειες

Επιφάνεια λιμένων Τετρ.
που αναβαθμίζεται μέτρα

600,00

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ
)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ
)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
3.500.000

Συνολικό Κόστος (α)

3.500.000

Δημόσια Δαπάνη (β)

2.800.000

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

700.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0
0

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής
Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
ΟΛΒ, Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου
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
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3. Θεματικός στόχος 7– Επενδυτική Προτεραιότητα 7β
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές Τ.07.1

Ειδικοί στόχοι

4.2.1. Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών
οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το διαπεριφερειακό
δίκτυο.
4.2.2. Σύνδεση οικιστικών κέντρων και τουριστικώνπολιτιστικών περιοχών και πυλών εισόδου-εξόδου της
Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και διευρωπαϊκούς
άξονες.
4.2.3. Εκσυγχρονισμός και αναβαθμίσεις λιμένων στην
Περιφέρεια

Δείκτες αποτελέσματος

Τ1426 Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)
Τ1426 Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)
Τ1428 Αριθμός κατάπλων σε λιμένες της Περιφέρειας
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3.1 Δράση 7β.4.2.1.1: Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών
οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το διαπεριφερειακό δίκτυο
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.07.2
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4.2.1 «Λειτουργική
αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το
διαπεριφερειακό δίκτυο» και στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1426
«Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)».
Στόχος της δράσης είναι η ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση
διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών μεταφορικών υποδομών που αποτελούν
δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνδέσεις με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ, καθώς και η υποστήριξη
προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος
μεταφορών και η βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών στα τμήματα αυτά. Αυτά
μπορούν να επιτευχθούν με έργα αναβάθμισης τμημάτων του οδικού δικτύου, που
αφορούν σε κατασκευή έργων βελτίωσης των γεωμετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών
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των οδών, διαπλατύνσεις, κατασκευή παράπλευρων οδών, κατασκευή ισόπεδων ή και
ανισόπεδων κόμβων όπου απαιτείται, σημάνσεις, σηματοδοτήσεις, ηλεκτροφωτισμό, αλλά
και με άλλα έργα οδικής ασφάλειας σε τμήματα που λειτουργούν με αναγνωρισμένη
επικινδυνότητα κ.α..
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υπόψη
δράσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).
Έργα τοπικής οδοποιίας είναι επιλέξιμα μόνον στο πλαίσιο χωρικής παρέμβασης με
συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα.
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 7α του ΠΕΠ Θεσσαλίας και του τομεακού Προγράμματος
ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

Δείκτης

CO13

Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος νέων
οδών

CO14

Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων
ή αναβαθμισμένων
οδών

Μονάδα
μέτρησης

χλμ.

χλμ.

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

7,00

ΟΧΙ

ΟΧΙ

7,00

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
58.000.000 67.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

58.000.000 67.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

46.400.000 53.600.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

11.600.000 13.400.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
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Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
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
Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης
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Δεν αφορά
Δεν αφορά

Δεν αφορά
Ιούνιος 2015
Φεβρουάριος 2016
Απρίλιος 2017
Φεβρουάριος 2018
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3.2 Δράση 7β.4.2.1.2: Δυτική παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Η διαχείριση του τμηματοποιημένου έργου θα γίνει στην
βάση των α) Εγκυκλίου ΕΑΣ για την Ολοκλήρωση πράξεων
που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (Α.Π.
12755Β/ΕΥΘΥ 1227/09.12.15) και β) των οδηγιών της ΕΑΣ
με θέμα «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
και τακτοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2007 – 2013» (Α.Π. 18682 / 18.02.16).

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
Τ.07.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4.2.1 «Λειτουργική
αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το
διαπεριφερειακό δίκτυο» και στοχεύει στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1426
«Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)».
Μέσω της συγκεκριμένης δράσης χρηματοδοτείται ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 20072013 / Θεσσαλία, που στο πλαίσιο διαχείρισης και εξυγίανσης του Ε.Π. 2007-2013 με βάση
την πρόοδο όλων των έργων του, επιμερίζεται μεταξύ των 2 προγραμματικών περιόδων,
σύμφωνα με τις σχετικούς κανόνες και οδηγίες διαχείρισης και ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ. Το
υπόψη έργο είναι σύμφωνο με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) και αφορά σε λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών
οδικών συνδέσεων.
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Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

CO13

Δείκτης

Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος νέων
οδών

Μονάδα
μέτρησης

χλμ.

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

7,00

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
5.800.000

Συνολικό Κόστος (α)

5.800.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

4.640.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.160.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα

5.800.000

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
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
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Δεν αφορά
Δεν αφορά

Δεν αφορά
Οκτώβριος 2016
Οκτώβριος 2016
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3.3 Δράση 7β.4.2.1.3: Ενεργητική Οδική ασφάλεια
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: νέα έργα

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Δεν αφορά
Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
T.07.1 - Μεταφορές
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση στοχεύει στην βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών των ενδοπεριφερειακών
οδικών συνδέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και των συνδέσεων τους με το
διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο μέσω της ενίσχυσης της ενεργητικής οδικής ασφάλειας. Η
Ελληνική Αστυνομία μέσω των κατά τόπους υπηρεσιών Τροχαίας συμβάλλει στην παροχή
ενεργητικής οδικής ασφάλειας μέσω της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, της
ρύθμισης της κυκλοφορίας και άλλων μέτρων.
Ειδικότερα η δράση αφορά στην ενίσχυση του εξοπλισμού των Υπηρεσιών Τροχαίας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την παροχή ενεργητικής ασφάλειας στους χρήστες οδικού
δικτύου μέσω της προμήθειας:
 αστυνομικών αυτοκινήτων και δικύκλων για την μετάβαση τροχονόμων στα σημεία
ελέγχου της τροχαίας,
 οχημάτων τύπου SUV για την πρόσβαση τροχονόμων σε οδούς περιορισμένης
βατότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή κακής κατάστασης
οδοστρώματος
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 λοιπού εξοπλισμού (συσκευές ελέγχου – μέτρησης ταχύτητας, ασύρματοι
πομποδέκτες για τα αναφερόμενα οχήματα).
Επισημαίνεται ότι για την παρούσα εξειδίκευση λήφθηκε υπόψη το με α.π. 8000/1/36η/23.05.18 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού /
Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Αποστολή
Πρότασης Εξειδίκευσης», ως απάντηση στο με α.π. 1232/11.05.18 σχετικό έγγραφο της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Μέρος της δράσης που αφορά σε μεταφερόμενα
Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν πόροι της δράσης για μεταφερόμενα έργα.
Δείκτες εκροής
Πίνακας 9: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

SO003

Δείκτης

Πλήθος Οχημάτων/
Εξοπλισμού

Μονάδα
μέτρησης

Αριθμός

Κατηγορία
περιφέρειας
(κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 10: Προϋπολογισμός
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.500.000€ (με ΦΠΑ ο οποίος είναι
επιλέξιμος)

Συνολικό Κόστος (α)

1.500.000€

Δημόσια Δαπάνη (β)

1.200.000€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

300.000€

Εθνική Συμμετοχή (δ)
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0
0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Ελληνική Αστυνομία
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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

Δ/Α
Δ/Α
Δεν αφορά στους
Δικαιούχους
Δ/Α
Σεπτέμβριος 2018

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Σεπτέμβριος 2018
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Πίνακας 1 : Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ. ΑΠ
(1)

ΔΔ (2)

Κωδ. ΘΣ
(3)

ΔΔ (4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ (6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

ΔΔ (8)

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

ΔΔ (10)

4

130.250.000

07

130.250.000

7α

73.125.000

4.1.1.

73.125.000

7α.4.1.1.1

47.500.000

4

130.250.000

07

130.250.000

7α

73.125.000

4.1.1.

73.125.000

7α.4.1.1.2

4

130.250.000

07

130.250.000

7α

73.125.000

4.1.1.

73.125.000

7α.4.1.1.3

4

130.250.000

07

130.250.000

7α

73.125.000

4.1.1.

73.125.000

7α.4.1.1.4

4

130.250.000

07

130.250.000

7β

57.125.000

4.2.1.

25.000.000

4

130.250.000

07

130.250.000

7β

57.125.000

4.2.1.

4

130.250.000

07

130.250.000

7β

57.125.000

4

130.250.000

07

130.250.000

7β

57.125.000

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

Λιγότερο
Ανεπτυγμένη

024

47.500.000

37.000.000
53.000.000

Λιγότερο
Ανεπτυγμένη

029

37.000.000
53.000.000

3.000.000

Λιγότερο
Ανεπτυγμένη

029

3.000.000

3.500.000

Λιγότερο
Ανεπτυγμένη

039

3.500.000

7β.4.2.1.1

67.000.000

Λιγότερο
Ανεπτυγμένη

031

54.000.000

25.000.000

7β.4.2.1.1

67.000.000

Λιγότερο
Ανεπτυγμένη

034

13.000.000

4.2.1.

25.000.000

7β.4.2.1.2

5.800.000

Λιγότερο
Ανεπτυγμένη

031

5.800.000

4.2.1.

25.000.000

7β.4.2.1.3

1.500.000

Λιγότερο
Ανεπτυγμένη

034

1.500.000
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Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Πίνακας 2: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός
Δράσης
(1)

Χαρακτηρισμός
δράσης
(2)

7α.4.1.1.1

Αφορά νέα έργα

7α.4.1.1.2

Αφορά νέα έργα

7α.4.1.1.3

Τμηματοποιημένη

7α.4.1.1.4

Αφορά νέα έργα

7β.4.2.1.1

Αφορά νέα έργα

7β.4.2.1.2

Τμηματοποιημένη

7β.4.2.1.3

Αφορά νέα έργα

Κατηγορία
περιφέρειας
(3)

Λιγότερο
ανεπτυγμένη
Λιγότερο
ανεπτυγμένη
Λιγότερο
ανεπτυγμένη
Λιγότερο
ανεπτυγμένη
Λιγότερο
ανεπτυγμένη
Λιγότερο
ανεπτυγμένη
Λιγότερο
ανεπτυγμένη

ΔΔ
(4)

Τρόπος
υλοποίησης
δράσης
(5)

ΔΔ
(6)

ΔΔ
που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης
(7)

47.500.000

Επιχορήγηση

47.500.000

47.500.000

37.000.000

Επιχορήγηση

37.000.000
53.000.000

37.000.000 53.000.000

3.000.000

Επιχορήγηση

3.000.000

3.000.000

3.500.000

Επιχορήγηση

3.500.000

0

67.000.000

Επιχορήγηση

67.000.000

0

5.800.000

Επιχορήγηση

5.800.000

0

1.500.000

Επιχορήγηση

1.500.000

0
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μη εκπληρούμενων
θεματικών
αιρεσιμοτήτων
(8)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)
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Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

-

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

5.000.000 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

80%

1. Αποθεματικό Επίδοσης
Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 δεν συμμετέχει στο Πλαίσιο Επιδόσεων.

2. Θεματικός στόχος – Επενδυτική Προτεραιότητα
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

-

Επενδυτική προτεραιότητα

-

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές -

Ειδικοί στόχοι

5.1 Υποστήριξη, σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης,
προβολής του προγράμματος και των έργων του.

Δείκτες αποτελέσματος

-
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2.1 Δράση ΤΒ.5.1.1 : Τεχνική Βοήθεια υποστήριξης ΕΤΠΑ
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: έργα Τεχνικής Βοήθειας

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: Δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου του Άξονα Προτεραιότητας 5.1
«Υποστήριξη, σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης, προβολής του προγράμματος και των
έργων του» με την χρηματοδότηση των εξής κατηγοριών δράσεων:
α) Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης
όπως ανάπτυξη / αναβάθμιση συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών
συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη
λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών
εφαρμογών κλπ. Οι προβλεπόμενες ενέργειες είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση
ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των
παρεμβάσεων του ΠΕΠ, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από τον αντίστοιχο Ειδικό
Στόχο του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» για όλα τα Ε.Π. Στο πλαίσιο αυτό, και σε
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συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού θα
υποστηριχθεί η εγκατάσταση και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης συστημάτων
δεικτών του ΠΕΠ, σύμφωνα με τις διαμορφούμενες ανάγκες.
β) Πληροφόρηση και Δημοσιότητα όπως:
 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους
παρεμβάσεών του που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές,
τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές
οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ).
 Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες
τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, την δυνατότητα
πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής
σχέσης κλπ.
 Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων
Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της Περιφέρειας του ρόλου και των
επιτευγμάτων του ΠΕΠ ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία
και κοινωνία.
 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.
γ) Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι όπως:
 Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και
το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ.
 Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με
την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας /
ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των
παρεμβάσεων του ΠΕΠ.
 Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά
περίπτωση δύναται να απαιτηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠ.
 Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και
εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής
Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.
 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών.
δ) Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων όπως ενίσχυση της
διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων / ΕΦΔ του ΠΕΠ, 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 την ενίσχυση των δικαιούχων του
ΠΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης. Οι δράσεις
ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα διαμορφώνονται κατά
περίπτωση, ανάλογα με το είδος του φορέα, τις ειδικές του ανάγκες και την φύση και το
μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων που υλοποιεί ή διαχειρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό
μπορούν να περιληφθούν και ενέργειες υποστήριξης λειτουργίας τους ή και μελέτες, σχέδια
κ.α. εφόσον απαιτηθούν για την υλοποίηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων και ομάδων
δράσεων του ΕΤΠΑ, τα οποία δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 201420».
ε) Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου όπως δράσεις νομικής, τεχνικής ή/και επιστημονικής
υποστήριξης της ΔΑ, ΕΦΔ ή δικαιούχων για την επίλυση προβλημάτων καταγγελιών και
ελέγχου που αφορούν ειδικά στο ΠΕΠ Θεσσαλίας / έργα του.
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Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

T1471

Τ1472

-

-

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μονάδα
μέτρησης

Δείκτης

Επικοινωνιακά
Σχέδια Δράσης
Μελέτες,
εμπειρογνωμοσύν
ες, έρευνες,
αξιολογήσεις.
Δυνητικοί
Δικαιούχοι –
Φορείς πράξεων
ΕΤΠΑ που
υποστηρίζονται
Υποστηρικτικά
εργαλεία για την
οργάνωση της
διαχείρισης - ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
5.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

5.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

4.000.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.000.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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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) 3
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Δεν αφορά
Ιούνιος 2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούλιος 2015
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Πίνακας 1: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)
5
5
5

ΔΔ (2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

6.012.350,00
6.012.350,00
6.012.350,00

-/-/-/-

ΔΔ (4)

6.012.350,00
6.012.350,00
6.012.350,00

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)
-/-/-/-

ΔΔ (6)

6.012.350,00
6.012.350,00
6.012.350,00

Κωδ.
Ειδικού
στόχου (7)
5.1
5.1
5.1

ΔΔ (8)

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

6.012.350,00
6.012.350,00
6.012.350,00

ΔΔ (10)

ΤΒ.5.1.1

5.000.000

ΤΒ.5.1.1

5.000.000

ΤΒ.5.1.1

5.000.000

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

ΔΔ
(13)

121

1.650.000

122

1.675.000

123

1.675.000

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Πίνακας 2: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός
Δράσης
(1)

Χαρακτηρισμός
δράσης
(2)

Κατηγορία
περιφέρειας
(3)

ΤΒ.5.1.1

Νέα έργα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

ΔΔ
(4)

5.000.000

Τρόπος
υλοποίησης
δράσης
(5)

ΔΔ
(6)

Δεν εντάσσεται σε
ειδικό καθεστώς
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5.000.000

ΔΔ
που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης
(7)
0

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
θεματικών
αιρεσιμοτήτων
(8)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)
0

0
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Άξονας Προτεραιότητας 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)

-

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Σύνδεση με θεματικές
αιρεσιμότητες

-

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)

1.000.000 €

% Κοινοτικής συμμετοχής

80%

1. Αποθεματικό Επίδοσης
Ο Άξονας Προτεραιότητας δεν συμμετέχει στο Πλαίσιο Επιδόσεων.

2. Θεματικός στόχος – Επενδυτική Προτεραιότητα
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

-

Επενδυτική προτεραιότητα

-

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες

θεματικές -

Ειδικοί στόχοι

6.1 Υποστήριξη, σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης,
προβολής του προγράμματος και των έργων του.

Δείκτες αποτελέσματος

-
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2.1 Δράση ΤΒ.6.1.1: Τεχνική Βοήθεια υποστήριξης ΕΚΤ
Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο: έργα Τεχνικής Βοήθειας

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

Δεν αφορά

Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο: Δεν εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς

Συνεισφορά δράσης
πλαίσιο επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

στο

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης
Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου του Άξονα Προτεραιότητας 6.1
«Υποστήριξη, σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης, προβολής του προγράμματος και των
έργων του» με την χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν σε :
α) Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης
όπως ανάπτυξη / αναβάθμιση συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών
συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη
λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών
εφαρμογών κλπ. Οι προβλεπόμενες ενέργειες είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση
ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των
παρεμβάσεων του ΠΕΠ, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από τον αντίστοιχο
Ειδικό Στόχο του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» για όλα τα Ε.Π. Στο πλαίσιο αυτό, και σε
συνεννόηση με το ΥΠΑΝ θα υποστηριχθεί η εγκατάσταση και ανάπτυξη συστημάτων
παρακολούθησης συστημάτων δεικτών του ΠΕΠ.
β) Πληροφόρηση και Δημοσιότητα όπως:
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 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους
παρεμβάσεών του που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές,
τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές
οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ).
 Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες
τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, την δυνατότητα
πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής
σχέσης κλπ.
 Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων
Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της Περιφέρειας του ρόλου και των
επιτευγμάτων του ΠΕΠ ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία
και κοινωνία.
 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.
γ) Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι όπως:
 Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και
το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ.
 Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με
την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας /
ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των
παρεμβάσεων του ΠΕΠ.
 Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά
περίπτωση δύναται να απαιτηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠ.
 Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και
εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής
Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.
 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών.
δ) Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων όπως δράσεις για την
ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων / ΕΦΔ του ΠΕΠ, 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 την ενίσχυση των
δικαιούχων του ΠΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της
υλοποίησης. Οι δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα
διαμορφώνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του φορέα, τις ειδικές του ανάγκες
και την φύση και το μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων που υλοποιεί ή διαχειρίζεται. Στο
πλαίσιο αυτό μπορούν να περιληφθούν και ενέργειες υποστήριξης λειτουργίας τους ή και
μελέτες, σχέδια κ.α. εφόσον απαιτηθούν για την υλοποίηση των επενδυτικών
προτεραιοτήτων και ομάδων δράσεων του ΕΤΠΑ, τα οποία δεν θα χρηματοδοτηθούν από το
ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20».
ε) Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου όπως δράσεις νομικής, τεχνικής ή/και επιστημονικής
υποστήριξης της ΔΑ, ΕΦΔ ή δικαιούχων για την επίλυση προβλημάτων καταγγελιών και
ελέγχου που αφορούν ειδικά στο ΠΕΠ Θεσσαλίας / έργα του.
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Δείκτες εκροής
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής που αφορούν στη δράση
Κωδικός
δείκτη

T1471

Τ1472

-

-

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αριθμός

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αριθμός

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μονάδα
μέτρησης

Δείκτης

Επικοινωνιακά
Σχέδια Δράσης
Μελέτες,
εμπειρογνωμοσύν
ες, έρευνες,
αξιολογήσεις.
Δυνητικοί
Δικαιούχοι Φορείς πράξεων
ΕΚΤ που
υποστηρίζονται
Υποστηρικτικά
εργαλεία για την
οργάνωση της
διαχείρισης - ΕΚΤ

Κατηγορία
περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Χρηματοδοτικό σχήμα
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης
Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
1.000.000

Συνολικό Κόστος (α)

1.000.000

Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

800.000

Εθνική Συμμετοχή (δ)

200.000

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή
έργα

0

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα
έργα

0

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0

εκ της οποίας για Μέσα
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0

0

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)
Δυνητικοί δικαιούχοι
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας .
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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) 3
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης

Δεν αφορά
Ιούνιος 2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Ιούλιος 2015
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Πίνακας 1: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)
Κωδ.
ΑΠ
(1)

ΔΔ (2)

Κωδ.
ΘΣ
(3)

ΔΔ (4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

ΔΔ (6)

Κωδ.
Ειδικού
στόχου
(7)

ΔΔ (8)

Κωδ.
Δράσης/
πρόσκλησης
(9)

ΔΔ (10)

6

1.368.323,75

-/-

1.368.323,75

-/-

1.368.323,75

6.1

1.000.000

ΤΒ.6.1.1

1.000.000

6

1.368.323,75

-/-

1.368.323,75

-/-

1.368.323,75

6.1

1.000.000

ΤΒ.6.1.1

1.000.000

6

1.368.323,75

-/-

1.368.323,75

-/-

1.368.323,75

6.1

1.000.000

ΤΒ.6.1.1

1.000.000

Κατηγορία
περιφέρειας
(11)

Κωδ.
πεδίου
παρέμβασης
(12)

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

ΔΔ
(13)

121

300.000

122

300.000

123

400.000

Πίνακας 2: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων
Κωδικός
Δράσης
(1)

Χαρακτηρισμός
δράσης
(2)

Κατηγορία
περιφέρειας
(3)

ΤΒ.6.1.1

Νέα έργα

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

ΔΔ
(4)

1.000.000

Τρόπος
υλοποίησης
δράσης
(5)

ΔΔ
(6)

Δεν εντάσσεται σε
ειδικό καθεστώς
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1.000.000

ΔΔ
που συνεισφέρει στο
πλαίσιο επίδοσης
(7)
0

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
θεματικών
αιρεσιμοτήτων
(8)

ΔΔ
μη εκπληρούμενων
αυτοδεσμεύσεων
(9)
0

0

