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Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης 
Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και 
δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη 
Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων, 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Ιουνίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο 
Συνοχής, 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Ιουνίου 2021, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και 
καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, 

4. Την με απ. C(2021) 5617 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 
για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελληνική Δημοκρατία, 

5. Την με αριθμό C(2022) 6507 final / 5.9.2022 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην 
Ελλάδα, 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
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6. Τις διατάξεις του ν. 4914/2022 (A’ 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων», 

7. Την με αριθμ. πρωτ. 85470/06.09.2022 (Φ.Ε.Κ. 4706/τ.Β΄/08.09.2022) κοινή υπουργική 
απόφαση για τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική 
Μακεδονία» όπως ισχύει, 

8. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 4109/13-10-2022 (Φ.Ε.Κ. 5551/τ.Β΄/27.10.2022)   Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021 - 2027,  

9. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 86884/12-9-2022 εγκύκλιο για την εξειδίκευση των προγραμμάτων 
της περιόδου 21-27, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 

10. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 4673/10 - 11 – 2022 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας για την 1η εξειδίκευση του Προγράμματος «Δυτική 
Μακεδονία» 2021-2027,  

 
Αποφασίζει 
 

την έγκριση της  1ης Εξειδίκευσης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, που 
περιλαμβάνει τις παρακάτω Δράσεις:  
 
 

2.01.01 Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών 

2.04.01 Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης των φυσικών 
κινδύνων 

2.05.01 Κατασκευή, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση των υποδομών ύδρευσης 

2.05.03 Δράσεις υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων 

4Α.02.02 Βελτίωση της προσβασιμότητας και της ισότιμης πρόσβασης στη σχολική εκπαίδευση 
μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

4Α.02.04 Βελτίωση προσβασιμότητας και της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση φοιτητών 
με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

4Β.09.01 Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας 

4Β.11.01 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση 
καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με 
αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 

4Β.11.02a Ενίσχυση Δομών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών / Υφιστάμενα Κέντρα Κοινότητας 

4Β.11.04a Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε τοπικό επίπεδο/Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(ΚΗΦΗ) 
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4Β.11.04b Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε τοπικό επίπεδο/Κέντρα 
Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ(ΚΔΗΦ/ΑμεΑ) 

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

Γεώργιος Δ. Κασαπίδης 

 

Συνημμένα:  

1. Έγγραφο Εξειδίκευσης του Προγράμματος 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών 
 
Α. Κοινοποίηση (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 
 Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Π-ΔΜ 2021-2027  
 
 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  
1. Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου  Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, κ. Δ. Σκάλκος,  hellaskps@mnec.gr  
2. Γενικός Διευθυντής ΕΑΣ, κ. Ι. Φίρμπας, firbas@mnec.gr  
 
 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  
1. Γραφείο Περιφερειάρχη, κ. Κασαπίδη Γ.,  info@pdm.gov.gr , gkasap@otenet.gr 

 
 
Β. Εσωτερική Διανομή  

1. Αναπληρωτή Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη  
2. Προϊστάμενο Μον. Α1 / ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ κ. Μουρατίδη Ηλία  
3. Προϊστάμενο Μον. Α2 / ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη 
4. Προϊστάμενο Μον. Β1 / ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ κ. Καραντίνο Χρήστο  
5. Προϊστάμενο Μον. Γ’  / ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ κ. Κοκκινίδη Παναγιώτη 
6. Χρονολογικό Αρχείο  
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Α. Πλαίσιο Εξειδίκευσης Προγράμματος  

 
Η εξειδίκευση του Προγράμματος αποτελεί το υποστηρικτικό εργαλείο για τον 
προγραμματισμό και την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη 
συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος, και συμβάλλει στην 
αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος.  

Η εξειδίκευση περιλαμβάνει ανά δράση/πρόσκληση, συνοπτική περιγραφή του 
φυσικού αντικειμένου, τους ενδεικτικούς δικαιούχους, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, 
τους σχετικούς δείκτες και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης του Προγράμματος «Δυτική 
Μακεδονία» έχει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική 
Μακεδονία» (ΕΥΔ ΠΔΜ) λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις προτεραιότητές του 
Προγράμματος. 

Κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης, η Διαχειριστική Αρχή συνεργάζεται και 
συνεπικουρείται από τις Επιτελικές Δομές και, ελλείψει αυτών, με τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες των Υπουργείων, οι οποίες υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη 
Διαχειριστική Αρχή αμελλητί και το αργότερο εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, από την 
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που τους απευθύνει η Διαχειριστική Αρχή. Όταν 
απαιτείται από τη φύση του έργου ή των δικαιούχων, η Διαχειριστική Αρχή 
συνεργάζεται με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τα Τομεακά Προγράμματα και 
με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων για τα Περιφερειακά Προγράμματα. 

Το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων δημοσιεύεται στον 
ιστότοπο της ΕΥΔ ΠΔΜ (www.pepdym.gr) όπου διατίθενται πληροφορίες σχετικά με το 
Πρόγραμμα και στον ιστότοπο www.espa.gr. 

Το χρονοδιάγραμμα αυτό επικαιροποιείται τρεις (3) τουλάχιστον φορές το έτος, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του Κανονισμού και οπωσδήποτε κάθε φορά 
που τροποποιούνται ή οριστικοποιούνται επιμέρους στοιχεία των προσκλήσεων και 
του χρονοδιαγράμματος σε άλλες χρονικές περιόδους. 

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος εισηγείται στο αρμόδιο όργανο που την 
εποπτεύει την έγκριση της εξειδίκευσης του Προγράμματος και του προγραμματισμού 
των προσκλήσεων, πριν τη δημοσίευσή τους κατά την παρ. 4, και μέχρι τα όρια της 
υπερδέσμευσης. 

Η εξειδίκευση του Προγράμματος και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων 
τροποποιούνται σε περιπτώσεις αναπρογραμματισμού του χρόνου δημοσίευσης 
κάποιας πρόσκλησης και σημαντικών αλλαγών στο περιεχόμενο του φυσικού 
αντικειμένου των δράσεων, στους δικαιούχους ή στη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ενημερώνεται από τη Διαχειριστική 
Αρχή για την εξέλιξη του προγραμματισμού των προσκλήσεων του Προγράμματος και 
τον βαθμό επίτευξης της εφαρμογής του σε κάθε συνεδρίασή της. 

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας 
προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η Διαχειριστική 
Αρχή έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της 
ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες 
Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
Προγράμματος. 

Στόχος είναι η Εξειδίκευση 

 να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης για τον εμπλουτισμό των 
κριτηρίων αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων και την έκδοση 
προσκλήσεων, 

 να διασφαλιστεί η υλοποίηση της στρατηγικής του εγκεκριμένου 
Προγράμματος, 

 να  υποστηριχθεί η  ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία 
των Δικαιούχων και εμπλεκόμενων φορέων, 

  να προσδιοριστούν οι φορείς οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις του 
Προγράμματος, 

 να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, 

 να υπάρξει καλύτερος χρονοπρογραμματισμός των σταδίων υλοποίησης του 
Προγράμματος (προσκλήσεις/ εντάξεις/ δαπάνες). 

 

Β. Διαδικασία Εξειδίκευσης Προγράμματος  

 
Η διαδικασία της εξειδίκευσης συνίσταται στις ακόλουθες ενέργειες: 

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)  με την υπ’ αριθμ. 86884/12-9-2022 Εγκύκλιο 
απέστειλε οδηγίες στις Διαχειριστικές Αρχές για την σύνταξη του Εγγράφου 
Εξειδίκευσης Προγραμμάτων 2021-2027. 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία»  εξειδικεύει το   
Πρόγραμμα 2021-2027 για το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την 
ΕΑΣ Εγγράφου, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα 
όπως είναι καταχωρημένο στην SFC και εγκρίθηκε με την με αριθμό C(2022) 6507 final 
/ 5.9.2022 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Η Διαχειριστική Αρχή προσδιορίζει τους αρμόδιους φορείς που σχετίζονται με τους 
τομείς στρατηγικής του προγράμματος και συνεργάζεται με αυτούς για τη διαμόρφωση 
του εγγράφου εξειδίκευσης. Ελλείψει Επιτελικών Δομών, η Διαχειριστική Αρχή 
συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και όταν απαιτείται από τη 
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φύση του έργου ή των δικαιούχων με την Κεντρική Ένωση Δήμων (άρθρο 35, παρ.3 του 
Ν.4914/2022). Ενημερώνει τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη της διαδικασίας 
εξειδίκευσης αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης του Παραρτήματος ΙΙ 
της Εγκυκλίου Εξειδίκευσης προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις και θέτει 
δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής των προτάσεων, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά 
του 2 μήνες (άρθρο 35, παρ.3 του Ν.4914/2022). Μετά την εξέταση των προτάσεων, 
διαμορφώνει το τελικό σχέδιο Εγγράφου Εξειδίκευσης λαμβάνοντας υπόψη το 
εγκεκριμένο Πρόγραμμα και τους κανόνες επιλεξιμότητας, την ιεράρχηση των αναγκών 
και τις ιδιαίτερες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί στη πορεία υλοποίησης του 
Προγράμματος. 

Η Διαχειριστική Αρχή εισηγείται το τελικό σχέδιο του Εγγράφου Εξειδίκευσης στον 
Περιφερειάρχη, ο οποίος και εγκρίνει με απόφασή του το Έγγραφο Εξειδίκευσης.  
Η Διαχειριστική Αρχή κοινοποιεί στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος τα εγκεκριμένα Έγγραφα Εξειδίκευσης, ανάλογα με την πρόοδο 
εξειδίκευσης των δράσεων του Προγράμματος. 

Βάσει του εγκεκριμένου κάθε φορά Εγγράφου, η Διαχειριστική Αρχή δύναται να προβεί 
στην έκδοση προσκλήσεων για εκείνες τις δράσεις οι οποίες έχουν εξειδικευτεί. 
Εξειδίκευση δράσεων στους Ειδικούς Στόχους που συνδέονται με αναγκαίους 
πρόσφορους όρους που δεν έχουν εκπληρωθεί, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από 
την Διαχειριστική Αρχή. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη πιθανοί 
κίνδυνοι/επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη μη εκπλήρωσή τους. 

Η εξειδίκευση του Προγράμματος τροποποιείται (Ν. 4914/2022, άρθρο 35 παρ.6) μόνο 
σε περιπτώσεις αναπρογραμματισμού του χρόνου δημοσίευσης κάποιας πρόσκλησης 
και σημαντικών αλλαγών στο περιεχόμενο του φυσικού αντικειμένου των δράσεων, 
στους δικαιούχους ή στη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης και μόνο κατά τα σημεία 
αυτά. 

Συνοπτικά τα βήματα κατάρτισης των Εγγράφων εξειδίκευσης δίνονται παρακάτω: 

1ο βήμα  

Αποστολή του τυποποιημένου εντύπου πρότασης του Παραρτήματος ΙΙ 
της Εγκυκλίου από τη Διαχειριστική Αρχή στους φορείς που  
εμπλέκονται στην εξειδίκευση προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις 
εντός δεσμευτικής ημερομηνίας  

2ο βήμα  

Υποβολή σχεδίου του τυποποιημένου εντύπου πρότασης του 
Παραρτήματος ΙΙ της εγκυκλίου από τους φορείς πρότασης της 
εξειδίκευσης στη Διαχειριστική Αρχή εντός της δεσμευτικής 
ημερομηνίας  

3ο βήμα  
Κατάρτιση και οριστικοποίηση των σχεδίων εξειδίκευσης από τη 
Διαχειριστική Αρχή  και εισήγηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής 
Μακεδονίας 

4ο βήμα  Έγκριση του περιεχομένου της εξειδίκευσης από τον Περιφερειάρχη 
Δυτικής Μακεδονίας. 

5ο βήμα  Κοινοποίηση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του   
Προγράμματος των εγκεκριμένων Εγγράφων Εξειδίκευσης  
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Αναφορικά με τα πρώτα 2 βήματα, η Διαχειριστική Αρχή απέστειλε συμπληρωμένο το 
Τυποποιημένο Έντυπο Πρότασης Εξειδίκευσης Δράσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ 
της υπ’ αριθμ. 86884/12-9-2022 Εγκυκλίου, στους παρακάτω φορείς για τις 
συγκεκριμένες δράσεις εξειδίκευσης. 
 
 Το υπ.αριθμ.:4330/24-10-2022 έγγραφο στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας ενέργειας) για τη Δράση 2.01.01 
 Το υπ.αριθμ.:4328/24-10-2022 έγγραφο στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας περιβάλλοντος) για τις  Δράσεις 2.04.01, 
2.05.01 και 2.05.03. 

 Το υπ.αριθμ.:4327/24-10-2022 έγγραφο στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας παιδείας) για τις  Δράσεις 4Α.02.02 και 
4Α.02.04. 

 Το υπ.αριθμ.:4326/24-10-2022 έγγραφο στο Υπουργείο Μετανάστευσης & 
Ασύλου, Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δ/ση Κοινωνικής Ένταξης  για τη Δράση 
4Β.09.01 

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δ/ση 
Κοινωνικής Ένταξης, ανταποκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 63514/25.10.2022 έγγραφό του.  

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας ανταποκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 
4041/08.11.2022 έγγραφό της.  

 
 

Γ. Περιεχόμενο Εγγράφου Εξειδίκευσης Προγράμματος  

 
Η εξειδίκευση, όπως προαναφέρθηκε, είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο 
βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης 
που η Διαχειριστική Αρχή έχει στη διάθεσή της.  
 
Η εξειδίκευση θα γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης 
προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στις Προτεραιότητες και αφετέρου των 
αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος.  
 
Κατά συνέπεια, η ΕΥΔ Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» εξειδικεύει στα αρχικά 
στάδια ενεργοποίησης του προγράμματος, εκείνες τις δράσεις που:  
 
 αφορούν σε τμηματοποιημένα έργα,  
 σε έργα που η υλοποίησή τους ήδη έχει ξεκινήσει κατά την Προγραμματική 

Περίοδο 2014-2020 (εμπροσθοβαρή έργα),  
 σε δράσεις κοινωνικών δομών των οποίων η λειτουργία ξεκίνησε κατά την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και θα συνεχιστεί και σε αυτή την 
Προγραμματική Περίοδο και  
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 σε δράσεις που διαθέτουν ωριμότητα, δεν επηρεάζονται καθοριστικά από 
αναγκαίους όρους ή αυτοδεσμεύσεις και για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία 
ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων.  

 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας 1ης Εξειδίκευσης του Προγράμματος της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας  εξειδικεύονται  11 Δράσεις συνολικού π/υ 76,68 εκ. €, εκ των 
οποίων 6 Δράσεις συνολικού π/υ 42,58 εκ. € αφορούν σε  πόρους του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 5 Δράσεις συνολικού π/υ 34,1 εκ. € 
αφορούν σε πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).  

Η 1η Εξειδίκευση αντιστοιχεί  στο 19,5% του συνολικού π/υ  (Δημόσια Δαπάνη) του 
Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία». 

 
Στον παρακάτω Πίνακα  παρουσιάζονται οι Δράσεις της 1ης Εξειδίκευσης. 
 

Ταμείο Κωδ.  Προτεραιότητες Δράσεις Δημόσια 
Δαπάνη 

Αρ. 
Δρασ. 

Προϋπ/σμός 
Εξειδίκευσης 

%  
Π-ΔΜ 

% 
Προτερ, 
Δράσης 

    Σύνολο Π-ΔΜ 394.110.958 11 76.686.000 19,46   

    ΕΤΠΑ 292.008.159 6 42.586.000 10,81   

    ΕΚΤ+ 102.102.799 5 34.100.000 8,65   

ΕΤΠΑ 2 
Στήριξη της καθαρής 
ενέργειας και της πράσινης 
αειφόρου ανάπτυξης 

79.561.672 4 40.000.000 10,15 50,28 

ΕΤΠΑ 2.01.01 
Δράσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας των δημοσίων 
υποδομών 

15.000.000 1 12.000.000 3,04 80,00 

ΕΤΠΑ 2.04.01 

Ενίσχυση της πρόληψης, της 
αντιμετώπισης και της 
διαχείρισης των φυσικών 
κινδύνων 

27.000.000 1 10.000.000 2,54 37,04 

ΕΤΠΑ 2.05.01 
Κατασκευή, αναβάθμιση και 
ορθολογική διαχείριση των 
υποδομών ύδρευσης 

15.000.000 1 12.500.000 3,17 83,33 

ΕΤΠΑ 2.05.03 
Δράσεις υποδομών 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων  

16.061.672 1 5.500.000 1,40 34,24 

ΕΤΠΑ 4A 
Ενίσχυση της Κοινωνικής 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
(ΕΤΠΑ) 

57.746.375 2 2.586.000 0,66 4,48 

ΕΤΠΑ 4A.02.02 

Βελτίωση της 
προσβασιμότητας και της 
ισότιμης πρόσβασης στη 
σχολική εκπαίδευση μαθητών 
με αναπηρίες και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες  

1.000.000 1 1.386.000 0,35 138,60 

ΕΤΠΑ 4A.02.04 
Βελτίωση προσβασιμότητας 
και της ισότιμης πρόσβασης 
στην εκπαίδευση φοιτητών με 

2.000.000 1 1.200.000 0,30 60,00 
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Ταμείο Κωδ.  Προτεραιότητες Δράσεις 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Αρ. 
Δρασ. 

Προϋπ/σμός 
Εξειδίκευσης 

%  
Π-ΔΜ 

% 
Προτερ, 
Δράσης 

αναπηρίες και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

ΕΚΤ+ 4B 
Ενίσχυση της Κοινωνικής 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
(ΕΚΤ+) 

99.987.164 5 34.100.000 8,55 33,71 

ΕΚΤ+ 4B.09.01 
Ολοκληρωμένες δράσεις 
ένταξης υπηκόων τρίτων 
χωρών στην αγορά εργασίας 

2.600.000 1 2.600.000 0,56 85,00 

ΕΚΤ+ 4B.11.01 

Προώθηση και υποστήριξη 
παιδιών για την ένταξή τους 
στην προσχολική εκπαίδευση 
καθώς και για την πρόσβαση 
παιδιών σχολικής ηλικίας, 
εφήβων και ατόμων με 
αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης 

18.000.000 1 18.000.000 4,57 100,00 

ΕΚΤ+ 4B.11.02a 

Ενίσχυση Δομών Παροχής 
Κοινωνικών Υπηρεσιών / 
Υφιστάμενα Κέντρα 
Κοινότητας 

5.000.000 1 5.000.000 1,27 100,00 

ΕΚΤ+ 4B.11.04a 

Ενίσχυση δομών παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας σε 
τοπικό επίπεδο / Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

5.000.000 1 5.000.000 1,27 100,00 

ΕΚΤ+ 4B.11.04b 

Ενίσχυση δομών παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας σε 
τοπικό επίπεδο / Κέντρα 
Διημέρευσης, Ημερήσιας 
Φροντίδας ΑμεΑ 
(ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ) 

3.500.000 1 3.500.000 0,89 100,00 
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Δ. Παρουσίαση Εξειδίκευσης του Προγράμματος 

 

Προτεραιότητα 2. Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης  
 

Στόχος Πολιτικής (ΣΠ) 2 

Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ' οδόν προς μια 
οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων 
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και 
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

Ταμείο ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 2.01 Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

 
Δράση 2.01.01. Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών 
 

Περιγραφή Δράσης       [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημόσιων κτιρίων 
και υποδομών και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από δημόσια κτίρια, υποδομές και 
λειτουργίες. 

Ενδεικτικές ομάδες πράξεων: 

- Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτήρια Περιφερειακής και Τοπικής 
αρμοδιότητας σε τομείς όπως Υγεία, Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Πολιτισμός, Δημόσια Διοίκηση 
και Αυτοδιοίκηση κ.α. 

Η παρούσα φάση εξειδίκευσης αφορά τα εμπροσθοβαρή «μεταφερόμενα» έργα του ΕΠ ΠΔΜ 
2014-2020 στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων υποδομών. 

Πρόκειται για 31 έργα εκτιμώμενου π/υ: 11.222.814,00€ (στην ΠΠ 21-27) 

- Ενεργειακή αναβάθμιση  2ου Γυμνασίου - 2ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών 
(MIS5044897 / Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ/π/υ:287.641,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  1ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας 
(MIS 5130615 / Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 237.000,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας 
(MIS 5130616 / Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 108.000,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  3ου Γυμνασίου Φλώρινας 
(MIS 5130617 / Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 155.400,00€) 
- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Εκπαίδευσης 
και Διοίκησης του Πανεπιστημίου πρώην ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 
(MIS 5049914 / Δικαιούχος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ /π/υ:1.425.000,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  Γενικού  Νοσοκομείου Φλώρινας 
(MIS 5066772 / Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ /π/υ: 1.612.743,00€) 
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- Ενεργειακή  αναβάθμιση  Γενικού  Νοσοκομείου Καστοριάς 
(MIS 5067803 / Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ /π/υ: 1.109.552,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ Σερβίων 
(MIS 5056134 / Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ/π/υ: 427.377,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  1ου Γυμνασίου Φλώρινας  
(MIS 5068834 / Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 131.500,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  2ου Γυμνασίου Φλώρινας  
(MIS 5068835 / Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 202.000,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  1ου Λυκείου Φλώρινας 
(MIS 5068836/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 239.300,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  2ου Λυκείου Φλώρινας 
(MIS 5068837/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 219.600,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  3ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Φλώρινας 
(MIS 5068838/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 305.100,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας 
(MIS 5068839/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 55.350,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  6ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας 
(MIS 5068840/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 56.650,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  Γυμνασίου Βεύης 
(MIS 5068841/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 126.850,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  Γυμνασίου Μελίτης 
(MIS 5068842/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 154.050,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  Δημοτικού Νηπιαγωγείου Βεύης 
(MIS 5068843/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 96.800,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  Νηπιαγωγείου Καλλινίκης 
(MIS 5068844/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /π/υ: 28.500,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  Γυμνασίου Λυκείου Νεστορίου 
(MIS 5068970/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ /π/υ: 234.000,00€) 
- Ενεργειακή  αναβάθμιση  Σκαπέρδειου Δημοτικού Μεγάρου Καστοριάς 
(MIS 5092222/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /π/υ: 581.556,00€) 
-Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτ Μακεδονίας στα Γρεβενά 
(MIS 5092997/ Δικαιούχος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/π/υ: 910.000,00€) 
-Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτ Μακεδονίας στην Καστοριά 
(MIS 5092998/ Δικαιούχος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/π/υ: 850.000,00€) 
- Ενεργειακή Αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατην μονάδα Ιαματικής 
θεραπείας Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας του Δήμου Άργους Ορεστικού 
(MIS 5093165/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ /π/υ: 343.389,00€) 
- Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου α) αποθεραπείας και αναζωογόνησης λουόμενων Ιαματικών 
λουτρών Αμμουδάρας β)χώρου στέγασης του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι 
(MIS 5093169/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ /π/υ: 184.547,00€) 

ΑΔΑ: 9ΦΕΑ7ΛΨ-82Β
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- Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού 
(MIS 5093171/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ /π/υ: 212.892,00€) 
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου διοίκησης ΔΙΑΔΥΜΑ 
(MIS 5104516/ Δικαιούχος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ (ΔΙΑΔΥΜΑ 
ΑΕ)/π/υ: 300.830,00€) 
- Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού καταστήματος ΚΕΠ και πνευματικού κέντρου Διποταμίας 
(MIS 5109496/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ/π/υ: 136.500,00€) 
- Ενεργειακή αναβάθμιση του Επισκοπείου Τσοτυλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και 
Σιατίστης (MIS 5117392/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ /π/υ: 195.000,00€) 
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Καστοριάς 
(MIS 5117553/ Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ /π/υ: 139.088,00€) 
- Ενεργειακή αναβάθμιση τμήματος κτιρίου όπου στεγάζεται το ΤΕΕΤΔΜ 
(MIS 5123927/ Δικαιούχος: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ π/υ: 156.600,00€) 
 
Στο πλαίσιο παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνεται και η 
αξιοποίηση των ΑΠΕ. 
Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα θα είναι τουλάχιστον μεσαίας 
κλίμακας (αναβάθμιση τριών ή περισσοτέρων κλάσεων κατά ΚΕΝΑΚ ή μείωση τουλάχιστον 30% 
της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας) ή μείωση τουλάχιστον 30% των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου. 
Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής 
επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των 
παρεμβάσεων.  
Τα έργα που θα ενταχθούν θα περιλαμβάνουν εργασίες και εξοπλισμό υψηλής αποδοτικότητας 
ή και μηδενικών εκπομπών για την θέρμανση και την παραγωγή ΖΝΧ, θερμομόνωσης 
(παράθυρα, τοιχοποιία), βιοκλιματικών εφαρμογών που βελτιώνουν την παθητική 
αποδοτικότητα των κτηρίων όπως για παράδειγμα σκίαστρα, πέργκολες, πράσινα δώματα, 
έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας του κτιρίου. 
Σημειώνεται ότι οι δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων αφορούν κυρίως σε 
κτίρια εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και σε δημόσια κτίρια της αυτοδιοίκησης στην ΠΔΜ και 
άλλα δημόσια κτίρια.  
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 κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα, 
Η δράση συνάδει  με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που αποτελεί για 
την Ελλάδα ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα Κλίματος και Ενέργειας.  
 
 

Στοιχεία Δράσης 

Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

ΑΔΑ: 9ΦΕΑ7ΛΨ-82Β



Έγγραφο Εξειδίκευσης Π-ΔΜ 2021-2027 Σ ε λ .  12 / 59 
 

   
ΕΥΔ_ΠΔΜ 1η Εξειδ Π-ΔΜ 21-27 (2022-11) (10) 

 

ΤΑΠΤΟΚ 

Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: ………………… 

Αναγκαίοι 
Πρόσφοροι Όροι 

Α.Ο.:2.1 και  2.2   Εκπληρωμένοι    ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν αφορά  

Δικαιούχοι Δράσης 

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας, Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής 
Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) ΑΕ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα 
Δυτικής Μακεδονίας, Γενικό  Νοσοκομείο Καστοριάς, Γενικό  
Νοσοκομείο Φλώρινας  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ, 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 
 
Χρηματοδοτικός Πίνακας Δράσης 

 

Κατηγορία 
Περιφέρειας* 

Ενωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική  
Συνεισφορά σε € 

(β) 

Σύνολο  
 

γ=(α)+(β) 
Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 10.200.000 1.800.000 12.000.000 

% εξειδίκευσης ** 3,04% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων Δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της ονομασίας 
του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτε
ραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας Δράση Π/ΥΔράσης 

Δείκτης 

Μονά-
δα 

Μέτρη
σης 

Τιμή 
Βάσης

/ 
Αναφο

ράς 

Έτος 
Βάσης/ 
Αναφο

ράς 

Ορόση
μο  

(2024) 

Στόχος  
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή
Συνεισφορ
ά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ Εθνική 

Συνεισφορ
ά σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδι
κός  

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ** 

2 2/2.01 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

2.01.01 12.000.000 

RCO19 
 
 
 

Δημόσια κτίρια με 
βελτιωμένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

Τετραγ
ωνικά 
μέτρα 

- - 8.500 28.000 

45 

Ανακαίνιση για 
ενεργειακή απόδοση ή 
μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης 
σε δημόσια υποδομή, 
επιδεικτικά έργα και 
υποστηρικτικά μέτρα σε 
συμμόρφωση προς τα 
κριτήρια ενεργειακής 
απόδοσης 

10.200.000 1.800.000 

RCR26 

Ετήσια κατανάλωση 
πρωτογενούς 
ενέργειας (εκ της 
οποίας: κατοικίες, 
δημόσια κτίρια, 
επιχειρήσεις, άλλα) 

MWh/
έτος 

16.500 2021 - 9.900 

RCR29 
Εκτιμώμενες 
εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου* 

Τόννοι 
ισοδυν
άμου 

διοξειδ
ίου του 
άνθρακ
α ανά 
έτος 

8.300 2021 - 5.000 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος 
Πολιτικής 

Ταμείο Ειδικός 
Στόχος 

Δράση Κύριες Ομάδες Στόχου Συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

2 2 ΕΤΠΑ 2.01 2.01.01 

Κάτοικοι Περιφέρειας / ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας,Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διαχείριση 
Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) ΑΕ, Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 

RCO19 RCR26, RCR29 

ΑΔΑ: 9ΦΕΑ7ΛΨ-82Β
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Αναμενόμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στον εκτιμώμενο χρόνο 
συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

  
Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την Αρχή Μη 
Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης* 

Υπάρχει συμμόρφωση, όπως τεκμηριώνεται στο 
έγγραφο Εκτίμησης Συμμόρφωσης των Δράσεων 
του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ως προς 
την Αρχή «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» 
σύμφωνα με το Δελτίο Ελέγχου «16876»,που 
αφορά σε ομοειδείς δράσεις του ΤΑΑ. 

09/2022 

Προγραμματικές Δεσμεύσεις**  
Χαρτογράφηση υποδομών κοινωνικής πρόνοιας 
και υγειονομικής περίθαλψης. 

 

Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής 
Πράξης  11/2022 

Άλλο: ……………………………….***   

Εκτιμώμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων **** 
1ο Τρίμηνο 

2023 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος 
(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου 
που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το 
νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στον 
πίνακα που ακολουθεί  την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή  οι  
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Προτεραιότητα  2 Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου 
ανάπτυξης 

 

Στόχος Πολιτικής (ΣΠ)  2 

Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ' οδόν προς μια 
οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων 
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και 
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

Ταμείο  ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Ειδικός Στόχος (ΕΣ)  2.04 

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της 
πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο 
οικοσύστημα 

 

Δράση 2.04.01. Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης των 
φυσικών κινδύνων 
 

Περιγραφή Δράσης        [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η πρόληψη των κινδύνων (π.χ. αντιπλημμυρικά και 
αντιδιαβρωτικά έργα κλπ), προωθώντας και υιοθετώντας, όπου είναι εφικτό, προσεγγίσεις με 
βάση το οικοσύστημα (φιλικές προς το οικοσύστημα).  
 Ενδεικτικές ομάδες πράξεων: 
- Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων με 
βάση το οικοσύστημα. 
Η παρούσα φάση εξειδίκευσης αφορά τα τμηματοποιημένα «phasing» έργα του ΕΠ ΠΔΜ 2014-
2020 για την αντιπλημμυρική προστασία.  
- Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού 
(MIS 5008047 / Δικαιούχος: Δήμος Άργους Ορεστικού /π/υ: 3.489.132,00€) 
- Αντιπλημμυρική προστασία Νοτιοδυτικής πλευράς πόλης Κοζάνης 
(MIS 5076353 / Δικαιούχος: ΔΕΥΑ Κοζάνης /π/υ: 6.000.000,00€) 
Η δράση θα αυξήσει την ανθεκτικότητα της Περιφέρειας έναντι των κλιματικών καταστροφών 
και θα έχουν θετική επίπτωση στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων και 
των επισκεπτών. Ιδιαίτερα, θα μειώσει την έκθεση του πληθυσμού σε περιοχές πολύ υψηλής ή 
υψηλής τρωτότητας, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από το ΣΔΚΠ ΛΑΠ Δυτικής Μακεδονίας.  
Η δράση λαμβάνει υπόψη το  Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
και το 1ο Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου και βρίσκονται  σε 
συνάφεια με τις προτεινόμενες δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου 
Καταστροφών που αφορούν αρμοδιότητες περιφερειακών και τοπικών φορέων. Στο πλαίσιο 
του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών προβλέπεται οι δράσεις του 
προγράμματος να αναπτυχθούν σε συμπληρωματικότητα με δράσεις του Προγράμματος 
Πολιτικής Προστασίας 2021-2027, του ΠΔΑΜ 2021-2027 και του ΠΠΕΚΑ 2021-2027. 
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Στοιχεία Δράσης 

Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: ………………… 

Αναγκαίοι 
Πρόσφοροι Όροι 

Α.Ο.:  2.4     Εκπληρωμένος   ΝΑΙ        ΟΧΙ       Δεν αφορά   

Δικαιούχοι Δράσης ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 
 
Χρηματοδοτικός Πίνακας Δράσης 

 

Κατηγορία 
Περιφέρειας* 

Ενωσιακή  
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική  
Συνεισφορά σε € 

(β) 

Σύνολο  
 

γ=(α)+(β) 
Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 8.500.000 1.500.000 10.000.000 

% εξειδίκευσης ** 2,54% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων Δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της ονομασίας 
του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτε
ραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικής / 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση Π/Υ Δράσης 

Δείκτης 

Μονά-
δα 

Μέτρη
σης 

Τιμή 
Βάσης

/ 
Αναφο

ράς 

Έτος 
Βάσης/ 
Αναφο

ράς 

Ορόση
μο  

(2024) 

Στόχος  
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
Συνεισφορ
ά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ Εθνική 

Συνεισφορ
ά σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδι
κός  

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ** 

2 2/2.04 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

2.04.01 10.000.000 

RCO25 
 
 
 

Αντιπλημμυρικά 
έργα σε ακτές, 
όχθες ποταμών και 
λιμνών που 
κατασκευάστηκαν ή 
ενισχύθηκαν 
πρόσφατα 

Χιλιόμε
τρα 

- - 2,3 2,3 

58 

Προσαρμογή στα μέτρα 
για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής 
και πρόληψη και 
διαχείριση των 
κινδύνων που 
συνδέονται με το κλίμα: 
πλημμύρες και 
κατολισθήσεις 
(συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης, της 
πολιτικής προστασίας 
και των συστημάτων 
διαχείρισης 
καταστροφών, των 
υποδομών και των 
προσεγγίσεων με βάση 
το οικοσύστημα) 

8.500.000 1.500.000 PSO904 

Επιφάνεια 
αντιπλημμυρικών 
έργων μη 
γειτνιαζόντων με 
υδάτινο περιβάλλον 

Τετραγ
ωνικά 

Χιλιόμε
τρα 

- - 9 9 

RCR35 

Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά 
μέτρα 

Άτομα 0 2021 - 31.739 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο 

Ειδικός 
Στόχος 

Δράση Κύριες Ομάδες Στόχου Συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

2 2 ΕΤΠΑ 2.04 2.04.01 
Κάτοικοι Περιφέρειας / ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα. RCO25, PSO904 RCR35 
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Αναμενόμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στον εκτιμώμενο χρόνο 
συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

  
Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την Αρχή Μη 
Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης* 

Υπάρχει συμμόρφωση, όπως τεκμηριώνεται στο 
έγγραφο Εκτίμησης Συμμόρφωσης των Δράσεων 
του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ως προς 
την Αρχή «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» 
σύμφωνα με το Δελτίο Ελέγχου «041». 

09/2022 

Προγραμματικές Δεσμεύσεις**  

Καταγραφή των αναγκών πολιτικής προστασίας 
και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, πριν από 
την έκδοση των προσκλήσεων (Διαχειριστική Αρχή 
σε στενή διαβούλευση με την Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης 
Πολιτικής Προστασίας).  

 

Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής 
Πράξης 

 11/2022 

Άλλο: ………………………………. ***   

Εκτιμώμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων **** 
1ο Τρίμηνο 

2023 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος 
(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου 
που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το 
νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στον 
πίνακα που ακολουθεί  την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή  οι  
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Προτεραιότητα  2 Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου 
ανάπτυξης 

 

Στόχος Πολιτικής (ΣΠ)  2 

Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ' οδόν προς μια 
οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων 
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και 
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

Ταμείο  ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Ειδικός Στόχος (ΕΣ)  2.05 Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης 
διαχείρισης του νερού 

 

Δράση  2.05.01. Κατασκευή, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση 
των υποδομών ύδρευσης 

 

Δράση 2.05.01. Κατασκευή, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση των υποδομών 
ύδρευσης 
 

Περιγραφή Δράσης        [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η βελτίωση, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός των δικτύων 
ύδρευσης και ο έλεγχος των διαρροών με στόχο την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των 
υδατικών πόρων, τον περιορισμό των απωλειών καθώς και την πρόσβαση των πολιτών σε 
επαρκές και καλής ποιότητας πόσιμο νερό, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Πόσιμο Νερό και την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184. 

 Ενδεικτικές ομάδες πράξεων: 

- Κατασκευή νέων και αποκατάσταση/ενίσχυση υφιστάμενων δικτύων και λοιπών υποδομών 
ύδρευσης 

Η παρούσα φάση εξειδίκευσης αφορά τα εμπροσθοβαρή «μεταφερόμενα» έργα του ΕΠ ΠΔΜ 
2014-2020 στις υποδομές ύδρευσης. 

Πρόκειται για 9 έργα εκτιμώμενου π/υ: 12.292.193,00€ (στην ΠΠ 21-27)  

- Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στη θέση ΑΗΛΙΑ ΤΚ Λιβαδερού (MIS 
5067517 / Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ / π/υ: 158.064,52 €) 
- ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (MIS 5069106 / Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ 
ΔΕΣΚΑΤΗΣ / π/υ: 780.000,00 €) 
- EΣΩΤΕΡΙΚΌ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΔΡΕΠΆΝΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΟΖΆΝΗΣ (MIS 5069246 
/ Δικαιούχος: ΔΕΥΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ / π/υ: 186,0875,14 €) 
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (MIS 5069247 / Δικαιούχος: ΔΕΥΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ / π/υ: 439,176,57 €) 
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- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ  ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (MIS 5069248 / Δικαιούχος: ΔΕΥΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ / π/υ: 175,000,00 €) 
- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (MIS 5069249 / 
Δικαιούχος: ΔΕΥΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ / π/υ: 245.000,00 €) 
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΗΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 
(MIS 5069384 / Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ / π/υ: 2.777.377,52 €) 
- ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (MIS 5093161 / Δικαιούχος: ΔΕΥΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ / π/υ: 3,429.279,82 €) 
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ (MIS 5107695 
/ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ / π/υ: 2,427,419,35 €).  
 
Η Δράση βρίσκεται σε εναρμόνιση με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό 
και την σχετική εξειδίκευση του για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα της δράσης αφορούν την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, την προστασία 
των πόρων (ποιοτικά και ποσοτικά) και την ασφάλεια χρήσης τους από τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες της περιοχής. 
 

 
 

Στοιχεία Δράσης 

Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: ………………… 

Αναγκαίοι 
Πρόσφοροι Όροι 

Α.Ο.:  2.5    Εκπληρωμένος   ΝΑΙ        ΟΧΙ       Δεν αφορά   

Η εκπλήρωση του ΑΟ παρουσιάζει πολυπλοκότητα, δεδομένου ότι 
περιλαμβάνει δύο διακριτούς τομείς (ύδατα – πόσιμο νερό και λύματα) 
και απαιτητικό χωρικό επίπεδο ανάλυσης. 
Αναμένεται αποστολή του επικαιροποιημένου εγγράφου 
αυτοαξιολόγησης που θα απαντάει και στις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
τον Νοέμβριο του 2022. 

Δικαιούχοι Δράσης ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, ΔΕΥΑ 

 
 
Χρηματοδοτικός Πίνακας Δράσης 

 

Κατηγορία 
Περιφέρειας* 

Ενωσιακή  
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική  
Συνεισφορά σε € 

(β) 

Σύνολο  
 

γ=(α)+(β) 
Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 10.625.000 1.875.000 12.500.000 

% εξειδίκευσης ** 3,17% 

ΑΔΑ: 9ΦΕΑ7ΛΨ-82Β
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*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων Δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της ονομασίας 
του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτε
ραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικής / 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση Π/Υ Δράσης 

Δείκτης 

Μονά-
δα 

Μέτρη
σης 

Τιμή 
Βάσης

/ 
Αναφο

ράς 

Έτος 
Βάσης/ 
Αναφο

ράς 

Ορόση
μο  

(2024) 

Στόχος  
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
Συνεισφορ
ά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ Εθνική 

Συνεισφορ
ά σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδι
κός  

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ** 

2 2/2.05 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

2.05.01 12.500.000 

RCO30 

Μήκος νέων ή 
αναβαθμισμένων 
σωλήνων για τα 
συστήματα 
διανομής των 
δημόσιων δικτύων 
ύδρευσης 

Χιλιόμε
τρα 

- - 142 142 

62 

Παροχή νερού για 
ανθρώπινη κατανάλωση 
(άντληση, επεξεργασία, 
υποδομές αποθήκευσης 
και διανομής, μέτρα 
αποδοτικότητας, 
παροχή πόσιμου νερού) 

10.625.000 1.875.000 

RCR41 

Πληθυσμός 
συνδεδεμένος σε 
βελτιωμένο 
δημόσιο δίκτυο 
ύδρευσης 

Άτομα 0 2021 - 64.877 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος 
Πολιτικής 

Ταμείο Ειδικός 
Στόχος 

Δράση Κύριες Ομάδες Στόχου Συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

2 2 ΕΤΠΑ 2.05 2.05.01 
Κάτοικοι Περιφέρειας / ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα 

RCO30 RCR41 
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Αναμενόμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στον εκτιμώμενο χρόνο 
συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

  
Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την Αρχή Μη 
Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης* 

Υπάρχει συμμόρφωση, όπως τεκμηριώνεται στο 
έγγραφο Εκτίμησης Συμμόρφωσης των Δράσεων 
του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ως προς 
την Αρχή «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» 
σύμφωνα με το Δελτίο Ελέγχου «16850» που 
αφορά σε ομοειδείς δράσεις του ΤΑΑ. 

09/2022 

Προγραμματικές Δεσμεύσεις**  
Ολιστικός σχεδιασμός επενδύσεων στον τομέα 
υδάτων (πόσιμο νερό, λύματα).  

Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής 
Πράξης 

 11/2022 

Άλλο: ………………………………. ***   

Εκτιμώμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων **** 
1ο Τρίμηνο 

2023 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος 
(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου 
που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το 
νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στον 
πίνακα που ακολουθεί  την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή  οι  
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Προτεραιότητα  2 Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου 
ανάπτυξης 

 

Στόχος Πολιτικής (ΣΠ)  2 

Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ' οδόν προς μια 
οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων 
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και 
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

Ταμείο  ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Ειδικός Στόχος (ΕΣ)  2.05 Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης 
διαχείρισης του νερού 

 

Δράση  2.05.03. Δράσεις υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων 
 

Δράση 2.05.03. Δράσεις υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων 
 

Περιγραφή Δράσης        [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η υλοποίηση των υποδομών για τη διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων και των δικτύων αποχέτευσης, καλύπτοντας κυρίως τις ανάγκες της Περιφέρειας 
για την προστασία των υδάτινων αποδεκτών (λίμνες, ποτάμια). 

Ενδεικτικές ομάδες πράξεων: 

- Κατασκευή, επέκταση ή αντικατάσταση / αναβάθμιση δικτύων και Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων.  

Η παρούσα φάση εξειδίκευσης αφορά τα εμπροσθοβαρή «μεταφερόμενα» και 
τμηματοποιημένα «phasing» έργα του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 για τη διαχείριση λυμάτων. 

- Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και 
Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου 
Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. 
Πτολεμαΐδας (phasing) 
(MIS 5022566 / Δικαιούχος: ΔΕΥΑ Εορδαίας /π/υ: 2.500.000,00€) 
- Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πεντάβρυσου και εξωτερικό δίκτυο 
μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού Πεντάβρυσου και Περδίκκα στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας, 
(MIS 5052246 / Δικαιούχος: ΔΕΥΑ Εορδαίας /π/υ: 3.000.000,00€) 
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Στοιχεία Δράσης 

Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: ………………… 

Αναγκαίοι 
Πρόσφοροι Όροι 

Α.Ο.:  2.5    Εκπληρωμένος   ΝΑΙ        ΟΧΙ       Δεν αφορά   
Η εκπλήρωση του ΑΟ παρουσιάζει πολυπλοκότητα, δεδομένου ότι 
περιλαμβάνει δύο διακριτούς τομείς (ύδατα – πόσιμο νερό και λύματα) 
και απαιτητικό χωρικό επίπεδο ανάλυσης. 
Αναμένεται αποστολή του επικαιροποιημένου εγγράφου 
αυτοαξιολόγησης που θα απαντάει (και) στις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
τον Νοέμβριο του 2022. 

 

Δικαιούχοι Δράσης ΔΕΥΑ Εορδαίας 

 
 
Χρηματοδοτικός Πίνακας Δράσης 

 

Κατηγορία 
Περιφέρειας* 

Ενωσιακή  
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική  
Συνεισφορά σε € 

(β) 

Σύνολο  
 

γ=(α)+(β) 
Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 4.675.000 825.000 5.500.000 

% εξειδίκευσης ** 1,39% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων Δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της ονομασίας 
του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτε
ραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικής / 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση Π/Υ Δράσης 

Δείκτης 

Μονά-
δα 

Μέτρη
σης 

Τιμή 
Βάσης

/ 
Αναφο

ράς 

Έτος 
Βάσης/ 
Αναφο

ράς 

Ορόση
μο  

(2024) 

Στόχος  
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
Συνεισφορ
ά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ Εθνική 

Συνεισφορ
ά σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδι
κός  

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ** 

2 2/2.05 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

2.05.03 5.500.000 

RCO31 

Μήκος νέων ή 
αναβαθμισμένων 
σωλήνων για το 
δημόσιο δίκτυο 
συλλογής λυμάτων 

Χιλιόμε
τρα - - 58,65 58,65 

65 
Συλλογή και 
επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων 

4.675.000 825.000 

RCR42 

Πληθυσμός 
συνδεδεμένος σε 
τουλάχιστον 
δευτερεύον 
δημόσιο σύστημα 
επεξεργασίας 
λυμάτων 

Άτομα 0 2021 - 5.026 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος 
Πολιτικής 

Ταμείο Ειδικός 
Στόχος 

Δράση Κύριες Ομάδες Στόχου Συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

2 2 ΕΤΠΑ 2.05 2.05.03 
Κάτοικοι Περιφέρειας / ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας και Νομικά Πρόσωπα 

RCO31 RCR42 
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Αναμενόμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στον εκτιμώμενο χρόνο 
συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

  
Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την Αρχή Μη 
Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης* 

Υπάρχει συμμόρφωση, όπως τεκμηριώνεται στο 
έγγραφο Εκτίμησης Συμμόρφωσης των Δράσεων 
του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ως προς 
την Αρχή «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» 
σύμφωνα με το Δελτίο Ελέγχου «16846» που 
αφορά σε ομοειδείς δράσεις του ΤΑΑ. 

09/2022 

Προγραμματικές Δεσμεύσεις**  
Ολιστικός σχεδιασμός επενδύσεων στον τομέα 
υδάτων (πόσιμο νερό, λύματα).  

Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής 
Πράξης 

 11/2022 

Άλλο: ………………………………. ***   

Εκτιμώμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων **** 
2ο Τρίμηνο 

2023 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος 
(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου 
που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το 
νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στον 
πίνακα που ακολουθεί  την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή  οι  
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Προτεραιότητα 4Α. Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ) 

 

Στόχος Πολιτικής (ΣΠ)  4 
Μια πιο Κοινωνική  και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 
της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΤΠΑ) 

Ταμείο  ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Ειδικός Στόχος (ΕΣ)  4Α.02 

Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά βίου μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων της  ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 

Δράση  4Α.02.02 
Βελτίωση της προσβασιμότητας και της ισότιμης 
πρόσβασης στη σχολική εκπαίδευση μαθητών με 
αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Δράση 4Α.02.02. Βελτίωση της προσβασιμότητας και της ισότιμης πρόσβασης στη 
σχολική εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 

Περιγραφή Δράσης        [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

Με τη δράση αυτή επιδιώκεται να υποστηριχθεί η ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με 
αναπηρία στην εκπαίδευση μέσω της βελτίωσης των υποδομών εξυπηρέτησης των 
καθημερινών αναγκών των μαθητών αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού 
πλαισίου για την προσβασιμότητα.  
Ενδεικτικές ομάδες πράξεων: 
 Βελτίωση προσβασιμότητας στις υποδομές σχολικής εκπαίδευσης.   
Με  την παρούσα δράση επιδιώκεται η βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας των ατόμων 
με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις υποδομές 
σχολικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εξυπηρέτηση των 
καθημερινών αναγκών τους.  
Μέσω της συγκεκριμένης δράσης αναμένεται να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη προσβάσιμων 
υποδομών εισόδου για ΑμεΑ (ράμπες) καθώς και η δημιουργία ειδικής λειτουργίας WC. 
Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση του ΥΠΑΙΘ από το σύνολο των κτιρίων των σχολικών μονάδων 
της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας χωρίς ράμπα καταγράφθηκαν 322 κτίρια, ενώ χωρίς WC για ΑμεΑ 
καταγράφθηκαν 490 κτίρια,  σε σύνολο 470 σχολικών μονάδων. 
Σκοπό της δράσης αποτελεί η αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και της 
ισότιμης πρόσβασης στις υποδομές σχολικής εκπαίδευσης για μαθητές στο πλαίσιο της  
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Επισημαίνεται ότι θα δοθεί έμφαση στην προσαρμογή των γενικών σχολείων ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρίες κλπ για την ενίσχυση της 
συμπερίληψης.   
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Η Δράση λαμβάνει υπόψη την Εθνική Στρατηγική Παιδείας για τη Σχολική Εκπαίδευση καθώς 
και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και συμβάλουν στο στόχο της 
βελτίωσης της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης για όλους, μέσω της 
στήριξης της προσβασιμότητας και της ανθεκτικότητας της εκπαιδευτικής υποδομής, ώστε η 
παιδεία να αποτελέσει πραγματικό καταλύτη κοινωνικής κινητικότητας.   
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Στοιχεία Δράσης 

Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: ………………… 

Αναγκαίοι 
Πρόσφοροι Όροι 

Α.Ο.:  4.3       Εκπληρωμένος   ΝΑΙ        ΟΧΙ      Δεν αφορά   

Αναμένεται αξιολόγηση από ΕΕ και παροχή θετικής γνώμης για τον ΑΟ. 

Δικαιούχοι Δράσης ΟΤΑ Α' βαθμού  

 
 
Χρηματοδοτικός Πίνακας Δράσης 

 

Κατηγορία 
Περιφέρειας* 

Ενωσιακή  
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική  
Συνεισφορά σε € 

(β) 

Σύνολο  
 

γ=(α)+(β) 
Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 1.178.000 207.900 1.386.000 

% εξειδίκευσης ** 0,25% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων Δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της ονομασίας 
του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτε
ραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικής / 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση Π/Υ 
Δράσης 

Δείκτης 

Μονά-
δα 

Μέτρη
σης 

Τιμή 
Βάσης

/ 
Αναφο

ράς 

Έτος 
Βάσης/ 
Αναφο

ράς 

Ορόση
μο  

(2024) 

Στόχος  
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

Συνεισφορά 
σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ Εθνική 

Συνεισφορά 
σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικ

ός  
ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

4Α 4 / 4Α.02 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

4Α.02.02 1.386.000 

PSO909 
Δημόσιες υποδομές 
προσβάσιμες σε 
ΑμεΑ 

Υποδο
μές 

- -  490 

122 

Υποδομές για 
πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

1.178.000 1.386.000 

RCR71 

'Ετήσιος αριθμός 
χρηστών νέων ή 
εκσυγχρονισμένων 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων 

Χρήστε
ς / έτος 

0 2021 - 37.000 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο 

Ειδικός 
Στόχος 

Δράση Κύριες Ομάδες Στόχου Συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

4Α 4 ΕΤΠΑ 4Α.02 4Α.02.02 

Μαθητές με αναπηρίες, Εκπαιδευτικό-Διοικητικό 
προσωπικό και κηδεμόνες παιδιών με αναπηρίες / ΟΤΑ Α' 
βαθμού, Υπουργείο Παιδείας και εποπτευόμενα Νομικά 
Πρόσωπα, Δ/νσεις Εκπαίδευσης, Λοιποί φορείς καθ’ 
αρμοδιότητα 

PSO909 RCR71 
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Αναμενόμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στον εκτιμώμενο χρόνο 
συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

  
Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την Αρχή Μη 
Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης* 

Υπάρχει συμμόρφωση, όπως τεκμηριώνεται στο 
έγγραφο Εκτίμησης Συμμόρφωσης των Δράσεων 
του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ως προς 
την Αρχή «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» 
σύμφωνα με το Δελτίο Ελέγχου «046 –
Προσβασιμότητα» 

09/2022 

Προγραμματικές Δεσμεύσεις**  
Χαρτογράφηση αναγκών και ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων τομέα εκπαίδευσης / Υπ. 
Παιδείας   

4ο Τρίμηνο 
2022 

Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής 
Πράξης 

 11/2022 

Άλλο: ………………………………. ***   

Εκτιμώμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων **** 
1ο Τρίμηνο 

2023 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος 
(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου 
που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το 
νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στον 
πίνακα που ακολουθεί  την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή  οι  
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Προτεραιότητα  4Α Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ) 

 

Στόχος Πολιτικής (ΣΠ)  4 
Μια πιο Κοινωνική  και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 
της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΤΠΑ) 

Ταμείο  ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Ειδικός Στόχος (ΕΣ)  4Α.02 

Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά βίου μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων της  ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 

Δράση  4Α.02.04 
Βελτίωση προσβασιμότητας και της ισότιμης 
πρόσβασης στην εκπαίδευση φοιτητών με αναπηρίες 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Δράση 4Α.02.04. Βελτίωση προσβασιμότητας και της ισότιμης πρόσβασης στην 
εκπαίδευση φοιτητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 
 

Περιγραφή Δράσης        [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

Με τη δράση αυτή επιδιώκεται να υποστηριχθεί η ισότιμη πρόσβαση των σπουδαστών με 
αναπηρία στην εκπαίδευση μέσω της βελτίωσης των υποδομών εξυπηρέτησης των 
καθημερινών αναγκών των σπουδαστών αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού 
πλαισίου για την προσβασιμότητα.  

Ενδεικτικές ομάδες πράξεων: 

 Βελτίωση προσβασιμότητας στις υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.   

Σκοπό της δράσης αποτελεί η αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς 
αποκλεισμούς και εκπαιδευτικές ανισότητες και της ισότιμης πρόσβασης στις υποδομές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των φοιτητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Βάσει της υπό εκπόνηση χαρτογράφησης των αναγκών προσβασιμότητας, στις ενδεικτικές 
παρεμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνονται: 
Εργασίες στο Περιβάλλοντα χώρο 
• Δημιουργία προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης. 
• Εξασφάλιση ισόπεδων αντιολισθηρών διαδρομών προς τις προτεινόμενες προσβάσιμες 
εισόδους. Κατασκευή σκαφών/ραμπών με κατάλληλη κλίση για τη γεφύρωση ανισοσταθμιών 
στον περιβάλλοντα χώρο και στις εισόδους των κτηρίων. Εγκατάσταση απαραίτητου 
εξοπλισμού (χειρολισθήρες, απτικές ενδείξεις κλπ).  
• Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών στον περιβάλλοντα χώρο, για την πρόσβαση στις 
εισόδους των κτηρίων. 
Β. Εργασίες στα κτήρια: 
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• Τοποθέτηση αυτόματων θυρών με συρόμενα επάλληλα φύλλα στις κύριες εισόδους των 
κτηρίων. Τοποθέτηση ή/και ανανέωση εξοπλισμού στις εσωτερικές θύρες. Δημιουργία οπτικής 
αντίθεσης σε θύρες κάθε είδους. 
• Κατασκευή ραμπών σε εσωτερικές ανισοσταθμίες και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού 
στις ράμπες και τα κλιμακοστάσια του κτηρίου (χειρολισθήρες, απτικές ενδείξεις κλπ). 
Τοποθέτηση αντιολισθηρών λωρίδων στον εσωτερικό χώρο των κτηρίων, όπου εμφανίζεται 
μεγάλη κλίση. Σήμανση επί του δαπέδου και κάλυψη σταθερών εμποδίων. Τοποθέτηση 
προσβάσιμης σήμανσης στο εσωτερικό των κτηρίων κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές.  
• Δημιουργία προσβάσιμου δωμάτιου ΑΜΕΑ στις εστίες. 
• Δημιουργία νέων προσβάσιμων χώρων υγιεινής όπου δεν υπάρχουν και επαναδιάταξη και 
ανανέωση του εξοπλισμού σε υφιστάμενους προσβάσιμους χώρους. 
• Πρόβλεψη θέσεων για χρήστες τροχοκαθισμάτων στα αμφιθέατρα, τα  αναγνωστήρια και τα 
φοιτητικά Εστιατόρια. Βελτίωση της πρόσβασης στο χώρο παραλαβής γευμάτων. 
Αντικατάσταση των γκισέ εξυπηρέτησης στις γραμματείες των τμημάτων με νέα προσβάσιμα.  
• Εξοπλισμός προσβάσιμων ανελκυστήρων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, 
αντικατάσταση υφιστάμενων μη προσβάσιμων ανελκυστήρων ή σε περίπτωση αδυναμίας, 
εγκατάσταση αναβατορίων κλίμακας με πλατφόρμα σε εσωτερικά κλιμακοστάσια.  
Η Δράση λαμβάνει υπόψη την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση καθώς και το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και συμβάλουν στο στόχο της 
βελτίωσης της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης για όλους, μέσω της 
στήριξης της προσβασιμότητας και της ανθεκτικότητας της εκπαιδευτικής υποδομής, ώστε η 
παιδεία να αποτελέσει πραγματικό καταλύτη κοινωνικής κινητικότητας.  
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Στοιχεία Δράσης 

Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: ………………… 

Αναγκαίοι 
Πρόσφοροι Όροι 

Α.Ο.:  4.3       Εκπληρωμένος   ΝΑΙ        ΟΧΙ      Δεν αφορά   
Αναμένεται αξιολόγηση από ΕΕ και παροχή θετικής γνώμης για τον ΑΟ. 

Δικαιούχοι Δράσης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 
 
Χρηματοδοτικός Πίνακας Δράσης 

 

Κατηγορία 
Περιφέρειας* 

Ενωσιακή  
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική  
Συνεισφορά σε € 

(β) 

Σύνολο  
 

γ=(α)+(β) 
Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 1.020.000 180.000 1.200.000 

% εξειδίκευσης ** 0,28% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων Δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της ονομασίας 
του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτε
ραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικής / 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση Π/Υ 
Δράσης 

Δείκτης 

Μονά-
δα 

Μέτρη
σης 

Τιμή 
Βάσης

/ 
Αναφο

ράς 

Έτος 
Βάσης/ 
Αναφο

ράς 

Ορόση
μο  

(2024) 

Στόχος  
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

Συνεισφορά 
σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ Εθνική 

Συνεισφορά 
σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικ

ός  
ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

4Α 4 / 4Α.02 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

4Α.02.04 1.200.000 

PSO909 
Δημόσιες υποδομές 
προσβάσιμες σε 
ΑμεΑ 

Υποδο
μές 

- -  17 

123 
Υποδομές για 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

1.020.000 1.200.000 

RCR71 

'Ετήσιος αριθμός 
χρηστών νέων ή 
εκσυγχρονισμένων 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων 

Χρήστε
ς / έτος 

0 2021 - 8.600 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο 

Ειδικός 
Στόχος 

Δράση Κύριες Ομάδες Στόχου Συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

4Α 4 ΕΤΠΑ 4Α.02 4Α.02.04 
Σπουδαστές με αναπηρίες, Εκπαιδευτικό-Διοικητικό 
προσωπικό / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

PSO909 RCR71 
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Αναμενόμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στον εκτιμώμενο χρόνο 
συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

  
Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την Αρχή Μη 
Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης* 

Υπάρχει συμμόρφωση, όπως τεκμηριώνεται στο 
έγγραφο Εκτίμησης Συμμόρφωσης των Δράσεων 
του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ως προς 
την Αρχή «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» 
σύμφωνα με το Δελτίο Ελέγχου «046 –
Προσβασιμότητα» 

09/2022 

Προγραμματικές Δεσμεύσεις**  
Χαρτογράφηση αναγκών και ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων τομέα εκπαίδευσης / Υπ. 
Παιδείας   

4ο Τρίμηνο 
2022 

Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής 
Πράξης 

 11/2022 

Άλλο: ………………………………. ***   

Εκτιμώμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων **** 
1ο Τρίμηνο 

2023 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος 
(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου 
που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το 
νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στον 
πίνακα που ακολουθεί  την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή  οι  
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 

 

 

  

ΑΔΑ: 9ΦΕΑ7ΛΨ-82Β



Έγγραφο Εξειδίκευσης Π-ΔΜ 2021-2027 Σ ε λ .  38 / 59 
 

   
ΕΥΔ_ΠΔΜ 1η Εξειδ Π-ΔΜ 21-27 (2022-11) (10) 

 

 

 

Προτεραιότητα 4Β. Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+) 

 

Στόχος Πολιτικής (ΣΠ)  4 
Μια πιο Κοινωνική  και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 
της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΚΤ+)  

Ταμείο  ΕΚΤ + Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4Β.09 Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων 
τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών 

 

Δράση 4Β.09.01. Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων 
χωρών στην αγορά εργασίας. 

 

Δράση 4Β.09.01. Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην 
αγορά εργασίας 
 

 

Περιγραφή Δράσης       [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

Η Πράξη επιδιώκει την υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και 
δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και προσωρινής προστασίας, για την ένταξή τους στην 
κοινωνικοοικονομική ζωή και την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
διευκολύνοντας παράλληλα την αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωσή τους και προάγοντας τον 
ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. 
Επιλέξιμοι/ες ως ωφελούμενοι/ες της Πράξης θεωρούνται οι Πολίτες; Τρίτων Χωρών (ΠTX) που 
είναι α) δικαιούχοι διεθνούς προστασίας-δδπ (ήτοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής 
προστασίας) και β) οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας - δππ (ήτοι τα εκπατρισμένα άτομα 
από την Ουκρανία που είναι είτε πολίτες Ουκρανίας είτε δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 
στους οποίους αναγνωρίστηκε το καθεστώς από την Ουκρανία). 
Η Πράξη θα υλοποιηθεί από τον ΔΟΜ σε συνεργασία με ΜΚΟ ή/και άλλους φορείς που θα 
επιλεγούν ως ανάδοχοι. 
Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν κυρίως: 
-Ενίσχυση και διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, μέσω ομαδικών και 
εξατομικευμένων συνεδριών εργασιακής συμβουλευτικής, παροχής επαγγελματικής 
κατάρτισης σε τομείς απασχόλησης που βρίσκονται σε ζήτηση, ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας των ωφελουμένων και ανάπτυξης δικτύων μεταξύ εργοδοτών και 
επαγγελματικών ενώσεων. 
-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στα διάφορα 
στάδια της διαδικασίας ένταξης για την αύξηση της αλληλεπίδρασης με τις τοπικές κοινωνίες 
και για την αυτόνομη πρόσβαση στις κοινωνικές και δημόσιες υπηρεσίες. 
-Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με έμφαση σε επαγγελματικό λεξιλόγιο και ενίσχυση ήπιων 
δεξιοτήτων. 
-Προσφορά προσιτών λύσεων στέγασης με σκοπό τη βελτίωση της ολοκληρωμένης ένταξης 
στην αγορά εργασίας, καθώς και παροχή στεγαστικής υποστήριξης. 
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-Ενίσχυση της ικανότητας για αυτόνομη διαβίωση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
-Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής και των εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο και στην ενημέρωση τους γύρω από τα οφέλη της ένταξης. 
-Εποπτεία της ένταξης των ωφελουμένων, προκειμένου να υποστηριχθεί συνολικά η 
αποτελεσματικότητα της Πράξης και να εφαρμοστούν επιτυχώς τα ενταξιακά έργα. 
Επιλέξιμες από την πράξη είναι και οι ενέργειες διαχείρισης, συντονισμού της πράξης, 
εντοπισμού, προσέγγισης και εγγραφής των ωφελουμένων. 
Αναμένεται να ωφεληθούν 820 άτομα. 
 
Οι δράσεις λαμβάνουν υπόψη την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη (προσφύγων, 
μεταναστών), την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (λαμβάνοντας υπόψη τις 
Ευρωπαϊκές Συστάσεις για το σεβασμό των Κοινωνικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πολιτών 
τρίτων χωρών). 
 

Στοιχεία Δράσης 

Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: …………………………. 

Αναγκαίοι 
Πρόσφοροι Όροι 

Α.Ο.: 4.4   Εκπληρωμένος ΝΑΙ     ΟΧΙ Δεν αφορά  

Δικαιούχοι Δράσης Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 

 
 
Χρηματοδοτικός Πίνακας Δράσης 

 

Κατηγορία 
Περιφέρειας* 

Ενωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική  
Συνεισφορά σε € 

(β) 

Σύνολο  
 

γ=(α)+(β) 
Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 2.110.000 490.000 2.600.000 

% εξειδίκευσης ** 0,66% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων Δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της ονομασίας 
του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτε
ραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση Π/ΥΔράσης 

Δείκτης 

Μονά-δα 
Μέτρηση

ς 

Τιμή 
Βάσης

/ 
Αναφο

ράς 

Έτος 
Βάσης/ 
Αναφο

ράς 

Ορόση
μο  

(2024) 

Στόχος  
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(ΕνωσιακήΣ
υνεισφορά 

σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ Εθνική 

Συνεισφορά 
σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικ

ός  
ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

4Β 4 / 4Β.09 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

4Β.09.01 2.600.000 

EECO13 
Υπήκοοι τρίτων 
χωρών 

Αριθμός 
ατόμων - - 80 820 

156 

Ειδικές δράσεις 
για την αύξηση 
της συμμετοχής 
των υπηκόων 
τρίτων χωρών 
στην 
απασχόληση 

2.210.000 2.600.000 
PSR790 

Υπήκοοι τρίτων 
χωρών που 
αναζητούν ή που 
βρίσκουν 
απασχόληση 
αμέσως μετά τη 
συμμετοχή τους 

Αριθμός 
ατόμων 

623 2020 - 650 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος 
Πολιτικής 

Ταμείο Ειδικός 
Στόχος 

Δράση Κύριες Ομάδες Στόχου Συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

4Β 4 ΕΚΤ+ 4Β.09 4Β.09.01 

Πολίτες τρίτων χωρών, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, 
δικαιούχοι προσωρινής προστασίας, / Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου,  Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ΜΚΟ, άλλοι εμπλεκόμενοι 
Φορείς. 

EECO13 PSR790 
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Αναμενόμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στον εκτιμώμενο χρόνο 
συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

  
Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την Αρχή Μη 
Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης* 

Υπάρχει συμμόρφωση, όπως τεκμηριώνεται στο 
έγγραφο Εκτίμησης Συμμόρφωσης των Δράσεων 
του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ως προς 
την Αρχή «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» 
σύμφωνα με το Δελτίο Ελέγχου «047». 

09/2022 

Προγραμματικές Δεσμεύσεις**    

Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής 
Πράξης 

 11/2022 

Άλλο: ……………………………….***   

Εκτιμώμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων **** 
1ο Τρίμηνο 

2023 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος 
(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου 
που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το 
νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στον 
πίνακα που ακολουθεί  την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή  οι  
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Προτεραιότητα  4Β Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+) 

 

Στόχος Πολιτικής (ΣΠ)  4 
Μια πιο Κοινωνική  και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 
της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΚΤ+)  

Ταμείο  ΕΚΤ + Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο  

Ειδικός Στόχος (ΕΣ)  4Β.11 

Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την 
πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον 
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 
περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση 
στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της 
προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με 
αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. 

 

Δράση 4Β.11.01. Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην 
προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, 
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 
 

Περιγραφή Δράσης        [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

Η δράση έχει ως στόχο την διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση των 
βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε 
ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία καθώς και 
την πρόσβαση παιδιών και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης. 
Η δράση έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πολιτικής «Εγγύηση για το Παιδί» 
(Child Guarantee) και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 104 του ν. 4941/2022 με τον οποίο 
καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση βρεφών και 
νηπίων σε υπηρεσίες σχολικής αγωγής και φροντίδας καθώς και για την πρόσβαση παιδιών, 
εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, με την εφαρμογή 
σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και δραστηριοτήτων εκτός σχολικού ωραρίου. 
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί: 
- η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας έως την 
ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 
- η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την 
ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών 
έως 6,5 ετών, 
- η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών 
και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 
- η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, 
αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και 
Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.), 

ΑΔΑ: 9ΦΕΑ7ΛΨ-82Β



Έγγραφο Εξειδίκευσης Π-ΔΜ 2021-2027 Σ ε λ .  43 / 59 
 

   
ΕΥΔ_ΠΔΜ 1η Εξειδ Π-ΔΜ 21-27 (2022-11) (10) 

 

σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς,  
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία 
(Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.)) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
Βασικό κριτήριο επιλογής αποτελεί η ένταση της φτώχειας των παιδιών, με βάση τον δείκτη EU 
SILC προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σχετική φτώχεια με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά ιδίως, 
μονογονεϊκών ή πολυμελών οικογενειών, παιδιών ΑμεΑ, και παιδιών ΑμεΑ σε αναδοχή. 
Συνεκτιμώνται κριτήρια, όπως ο βαθμός επίδρασης της υγειονομικής κρίσης στην απώλεια 
εισοδημάτων, ο βαθμός και έκταση επίδρασης της ενεργειακής κρίσης στα φτωχά νοικοκυριά. 
Η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης στο πλαίσιο της δράσης 
πραγματοποιείται με την παροχή «αξίας τοποθέτησης» (voucher) στους νόμιμους 
εκπροσώπους (αιτούντες) των βρεφών/παιδιών/ατόμων με αναπηρία στη βάση κριτηρίων και 
διαδικασιών που προβλέπονται / περιγράφονται στην οικεία Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(«Σύστημα Διαχείρισης») της δράσης με απ 77094/01.08.2022 (Β΄4094) και επίσης 
προβλέπονται /εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση του Δικαιούχου. 
Η υλοποίηση της δράσης είναι ετήσια και αφορά τον κύκλο (σχολικό έτος) 2022-2023 με 
διάρκεια από 01.09.2022-31.07.2023. 
Η δράση αφορά επίσης και σε βρέφη/παιδιά/ΑμεΑ, κλπ, που λόγω εισοδηματικών ή άλλων 
κριτηρίων δεν εμπίπτουν στην Πολιτική «Εγγύηση για το Παιδί». Επιλέξιμες όμως δαπάνες για 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + ( ΕΚΤ +) είναι μόνον οι περιπτώσεις 
πληρωμών οι οποίες αφορούν σε αξίες συμμετοχής που παρέχονται σε  βρέφη/παιδιά/ΑμεΑ, 
κλπ, τα οποία εμπίπτουν στο εισοδηματικό όριο που καθορίζει η προαναφερθείσα ΚΥΑ (στην 
παρ. 4 του άρθρου 13). 
Ο π/υ, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ, ανέρχεται σε 6.000.000 ευρώ (βλ συνημμένο 
αρχείο .xls), εκ των οποίων 3.900.000 ευρώ για αξίες τοποθέτησης σε βρεφικούς, 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς καθώς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 
ολοκληρωμένης φροντίδας, ενώ 2.100.000 ευρώ για αξίες τοποθέτησης σε Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 
Αναπηρία. 
Στον υπολογισμό των δεικτών ελήφθησαν υπόψη στοιχεία κόστους από την υλοποίηση της 
δράσης στην ΠΠ 2014-2020. 
Η δράση λαμβάνει υπόψη τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την εγγύηση για τα παιδιά, για την 
αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και  για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.   
 

Στοιχεία Δράσης 

Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: ………………………….. 

Αναγκαίοι 
Πρόσφοροι Όροι 

Α.Ο.:  4.4      Εκπληρωμένος   ΝΑΙ         ΟΧΙ       Δεν αφορά   
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Δικαιούχοι Δράσης  Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). 

 
 
Χρηματοδοτικός Πίνακας Δράσης 

 

Κατηγορία 
Περιφέρειας* 

Ενωσιακή  
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική  
Συνεισφορά σε € 

(β) 

Σύνολο  
 

γ=(α)+(β) 
Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 5.100.000 900.000 6.000.000 

% εξειδίκευσης ** 1,57% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
 

 

ΑΔΑ: 9ΦΕΑ7ΛΨ-82Β



Έγγραφο Εξειδίκευσης Π-ΔΜ 2021-2027 Σ ε λ .  45 / 59 
 

   
ΕΥΔ_ΠΔΜ 1η Εξειδ Π-ΔΜ 21-27 (2022-11) (10) 

 

Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων Δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της ονομασίας 
του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτε
ραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικής / 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση Π/Υ Δράσης 

Δείκτης 

Μονά-δα 
Μέτρηση

ς 

Τιμή 
Βάσης

/ 
Αναφο

ράς 

Έτος 
Βάσης/ 
Αναφο

ράς 

Ορόση
μο  

(2024) 

Στόχος  
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

Συνεισφορά 
σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ Εθνική 

Συνεισφορά 
σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικ

ός  
ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

4Β 4 / 4Β.11 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

4Β.11.01 6.000.000 

PSO792 

Αριθμός ληπτών 
voucher για την 
ένταξη παιδιών σε 
δομές φροντίδας 
και δημιουργικής 
απασχόλησης 

Αριθμός 
ατόμων 

- - 2.277 2.277 

148 

Στήριξη της  
προσχολικής 
εκπαίδευσης και 
φροντίδας 
(εξαιρουμένων 
των υποδομών) 

5.100.000 900.000 

PSR792 

Αριθμός παιδιών 
που ωφελούνται 
από την ένταξη σε 
δομές φροντίδας 
και δημιουργικής 
απασχόλησης 

Αριθμός 
ατόμων 

3.072 2021 - 3.072 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος 
Πολιτικής 

Ταμείο Ειδικός 
Στόχος 

Δράση Κύριες Ομάδες Στόχου Συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

4Β 4 ΕΚΤ+ 4Β.11 4Β.11.01 

Βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης και 
παιδιά σχολικής ηλικίας, παιδιά και άτομα  με αναπηρία, 
γονείς και κηδεμόνες παιδιών / φορείς προσχολικής 
εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ). 

PSO792 PSR792 
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Αναμενόμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στον εκτιμώμενο χρόνο 
συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

  
Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την Αρχή Μη 
Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης* 

Υπάρχει συμμόρφωση, όπως τεκμηριώνεται στο 
έγγραφο Εκτίμησης Συμμόρφωσης των Δράσεων 
του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ως προς 
την Αρχή «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» 
σύμφωνα με τα Δελτία Ελέγχου «001, 031, 045, 
και 048». 

09/2022 

Προγραμματικές Δεσμεύσεις**    

Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής 
Πράξης 

 11/2022 

Άλλο: ………………………………. ***   

Εκτιμώμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων **** 
1ο Τρίμηνο 

2023 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος 
(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου 
που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το 
νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στον 
πίνακα που ακολουθεί  την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή  οι  
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Προτεραιότητα  4Β Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+) 

 

Στόχος Πολιτικής (ΣΠ)  4 
Μια πιο Κοινωνική  και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 
της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΚΤ+)  

Ταμείο  ΕΚΤ + Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο  

Ειδικός Στόχος (ΕΣ)  4Β.11 

Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την 
πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον 
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 
περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση 
στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της 
προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με 
αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. 

 

Δράση 4Β.11.02a. Ενίσχυση δομών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών / Υφιστάμενα 
Κέντρα Κοινότητας  
 

Περιγραφή Δράσης        [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

Αφορά στην ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (ΚΚ) σε Δήμους της 
Περιφέρειας. 

Ενδεικτικές ομάδες πράξεων: 

- Κέντρα Κοινότητας με δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων υπηρεσιών  

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χρηματοδότηση της λειτουργίας των 10 υφιστάμενων ΚΚ 
(Αμυνταίου, Άργους Ορεστικού, Βοΐου, Γρεβενών, Δεσκάτης, Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης, 
Σερβίων και Φλώρινας) που χρηματοδοτήθηκαν κατά την ΠΠ 2014-2020.   

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) 
και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις 
ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). 

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την 
υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα προγράμματα και υπηρεσίες 
κοινωνικής προστασίας που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. 

Βασικές αρμοδιότητες των Κέντρων Κοινότητας αποτελούν ενδεικτικά: 

Α. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών 

Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

Γ. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα δια-
σφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. 

Η δράση ενισχύει τα υφιστάμενα Κέντρα Κοινότητας με δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων 
υπηρεσιών (υπηρεσίες ένταξης μεταναστών, διαπολιτισμική μεσολάβηση, κ.α.).  
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Τα Κέντρα Κοινότητας θα ενισχυθούν και θα παρέχουν διευρυμένες υπηρεσίες σύμφωνες με 
τις βασικές αρχές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων [Εγγύηση για το Παιδί, Στρατηγική 
Αποϊδρυματοποίησης, Μακροχρόνια Φροντίδα κλπ].  

Τα υφιστάμενα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 10 ΚΚ προβλέπεται να 
συγχρηματοδοτηθούν από Ευρωπαϊκούς πόρους έως το 2024. 

Εντός του 2024 θα επανεξεταστεί η λειτουργία και συγχρηματοδότηση των Κέντρων 
Κοινότητας, υπό το πρίσμα ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο από τη 
συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ και για τη θέσπιση ενός νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών 
στο επίπεδο της κοινότητας, το οποίο δύναται να ενσωματώνει περισσότερες υπηρεσίες (π.χ. 
δομές φτώχειας, υπηρεσίες παιδικής προστασίας, πρόληψης ιδρυματοποίησης παιδιών, 
αντιμετώπισης παιδικής φτώχειας, κλπ). Το εν λόγω σχέδιο θα στηριχθεί σε σχετική μελέτη 
αποτίμησης της λειτουργίας των κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας και Δομές 
αντιμετώπισης της φτώχειας), και την εξέταση περαιτέρω ανάπτυξης δικτύου κοινωνικών 
δομών σε επίπεδο κοινότητας βάσει νέου σχεδιασμού. Η μελέτη θα εκπονηθεί από το αρμόδιο 
Υπουργείο σε συνεργασία και με την Εθνική Αρχή Συντονισμού. 

Αλλαγές που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση 
Αναθεώρηση του Προγράμματος το 2025.  

Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των δομών υγείας και των κοινωνικών δομών αποτελεί βασική 
επιδίωξη της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας και επιδιώκεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των 
δράσεων να επιτευχθεί με την χαρτογράφηση των αναγκών και την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων. 

Το σύνολο των υποδομών κοινωνικής και υγειονομικής πρόνοιας θα καλύπτει ελλείψεις, 
βασισμένες στην χαρτογράφηση των υποδομών και υπηρεσιών και στην αποτίμηση 
εξατομικευμένων αναγκών.  

Επιδιώκεται συνέργεια μεταξύ των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ και το 
ΕΤΠΑ. 

 

Στοιχεία Δράσης 

Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: …………………………. 

Αναγκαίοι Πρόσφοροι 
Όροι 

Α.Ο.:  4.4      Εκπληρωμένος   ΝΑΙ          ΟΧΙ       Δεν αφορά   

Δικαιούχοι Δράσης Δήμοι της Περιφέρειας, Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των 
Δήμων 
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Χρηματοδοτικός Πίνακας Δράσης 

 

Κατηγορία 
Περιφέρειας* 

Ενωσιακή  
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική  
Συνεισφορά σε € 

(β) 

Σύνολο  
 

γ=(α)+(β) 
Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 4.250.000 750.000 5.000.000 

% εξειδίκευσης ** 1,27% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων Δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της ονομασίας 
του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτε
ραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικής / 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση Π/Υ Δράσης 

Δείκτης 

Μονά-
δα 

Μέτρη
σης 

Τιμή 
Βάσης

/ 
Αναφο

ράς 

Έτος 
Βάσης/ 
Αναφο

ράς 

Ορόση
μο  

(2024) 

Στόχος  
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

Συνεισφορά 
σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ Εθνική 

Συνεισφορά 
σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικ

ός  
ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

4Β 4 / 4Β.11 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

4Β.11.02 5.000.000 

PSO796 

Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών 
που υποστηρίζονται 

Αριθμό
ς 

δομών 
- - 10 10 

158 

Μέτρα για την 
αναβάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης 
πρόσβασης σε 
ποιοτικές, 
βιώσιμες και 
προσιτές 
υπηρεσίες. 

4.250.000 750.000 

PSR796 

Αριθμός 
επωφελουμένων 
των συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών 

Αριθμό
ς 

ατόμω
ν 

20.958 2021 - 22.000 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο 

Ειδικός 
Στόχος 

Δράση Κύριες Ομάδες Στόχου Συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

4Β 4 ΕΚΤ+ 4Β.11 4Β.11.02 

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Δικαιούχοι κοινωνικών 
επιδομάτων, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, ΥΤΧ, 
Ρομά κλπ,), γενικός πληθυσμός / Δήμοι της Περιφέρειας, 
Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων 

PSO796 PSR796 
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Αναμενόμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στον εκτιμώμενο χρόνο 
συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

  
Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την Αρχή Μη 
Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης* 

Υπάρχει συμμόρφωση, όπως τεκμηριώνεται στο 
έγγραφο Εκτίμησης Συμμόρφωσης των Δράσεων 
του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ως προς 
την Αρχή «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» 
σύμφωνα με το Δελτίο Ελέγχου «031». 

09/2022 

Προγραμματικές Δεσμεύσεις**    

Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής 
Πράξης 

 11/2022 

Άλλο: ………………………………. ***   

Εκτιμώμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων **** 
1ο Τρίμηνο 

2023 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος 
(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου 
που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το 
νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στον 
πίνακα που ακολουθεί  την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή  οι  
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Προτεραιότητα  4Β Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+) 

 

Στόχος Πολιτικής (ΣΠ)  4 
Μια πιο Κοινωνική  και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 
της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΚΤ+)  

Ταμείο  ΕΚΤ + Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο  

Ειδικός Στόχος (ΕΣ)  4Β.11 

Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την 
πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον 
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 
περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση 
στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της 
προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με 
αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. 

 

Δράση  4Β.11.04. Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε 
τοπικό επίπεδο 

 

Δράση 4Β.11.04a. Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε τοπικό 
επίπεδο / Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 
 

Περιγραφή Δράσης        [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

Η δράση ενισχύει τις υφιστάμενες ανοιχτές δομές φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ (Εορδαίας, Κοζάνης, Πενταλόφου, Σερβίων, Σιάτιστας, 
Τσοτυλίου, Φλώρινας).  

Ενδεικτικές ομάδες πράξεων: 

- Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)  

Η συγχρηματοδότηση των δομών αυτών εστιάζει και στοχεύει στην εξατομικευμένη 
εξυπηρέτηση των ωφελούμενων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και συνάδει με τις 
πολιτικές αποϊδρυματοποίησης και της ενεργού διαβίωσης στην κοινότητα, αλλά και της 
πολιτικής για την μακροχρόνια φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας. Το 2024, η 
συγχρηματοδότηση των δομών ΚΗΦΗ θα επανεξεταστεί υπό το πρίσμα ενός σχεδίου 
βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο από τη συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ παράλληλα με 
ένα σχέδιο περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών σε άλλες κοινότητες. Αλλαγές που τυχόν 
προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση του 
Προγράμματος το 2025. 

Τα ΚΗΦΗ είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα τα οποία δεν τους επιτρέπουν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές 
δυσκολίες – άνοια κ.λπ.) και παράλληλα το περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή 
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αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και 
αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους. 

Λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε καθημερινή βάση και μπορούν να 
φιλοξενούν ηλικιωμένους για σημαντικό χρονικό διάστημα της ημέρας συνήθως από το πρωί 
έως το απόγευμα. Παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας στους ηλικιωμένους στη 
διάρκεια της παραμονής τους όπως νοσηλευτική φροντίδα, φροντίδα για την ικανοποίηση 
πρακτικών αναγκών διαβίωσης, ατομική υγιεινή, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης 
κλπ. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας.  

Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των δομών υγείας και των κοινωνικών δομών αποτελεί βασική 
επιδίωξη της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας και επιδιώκεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των 
δράσεων να επιτευχθεί με την χαρτογράφηση των αναγκών και την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων. 

Το σύνολο των υποδομών κοινωνικής και υγειονομικής πρόνοιας θα καλύπτει ελλείψεις, 
βασισμένες στην χαρτογράφηση των υποδομών και υπηρεσιών και στην αποτίμηση 
εξατομικευμένων αναγκών.  

Επιδιώκεται συνέργεια μεταξύ των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ και το 
ΕΤΠΑ. 

 

Στοιχεία Δράσης 

Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: …………………………… 

Αναγκαίοι Πρόσφοροι 
Όροι 

Α.Ο.:  4.4      Εκπληρωμένος   ΝΑΙ          ΟΧΙ       Δεν αφορά   

 

Δικαιούχοι Δράσης Δήμοι της Περιφέρειας, Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των 
Δήμων 

 
 
Χρηματοδοτικός Πίνακας Δράσης 

 

Κατηγορία 
Περιφέρειας* 

Ενωσιακή  
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική  
Συνεισφορά σε € 

(β) 

Σύνολο  
 

γ=(α)+(β) 
Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 4.250.000 750.000 5.000.000 

% εξειδίκευσης ** 1,27% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων Δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της ονομασίας 
του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτε
ραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικής / 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση Π/Υ Δράσης 

Δείκτης 

Μονά-
δα 

Μέτρη
σης 

Τιμή 
Βάσης

/ 
Αναφο

ράς 

Έτος 
Βάσης/ 
Αναφο

ράς 

Ορόση
μο  

(2024) 

Στόχος  
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

Συνεισφορά 
σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ Εθνική 

Συνεισφορά 
σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικ

ός  
ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

4Β 4 / 4Β.11 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

4Β.11.04 5.000.000 

PSO796 

Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών 
που υποστηρίζονται 

Αριθμό
ς 

δομών 
- - 7 7 

159 

Μέτρα για την 
αναβαθμισμένη 
παροχή 
υπηρεσιών 
φροντίδας που 
βασίζονται στην 
οικογένεια και 
την τοπική 
κοινότητα 

4.250.000 750.000 

PSR796 

Αριθμός 
επωφελουμένων 
των συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών 

Αριθμό
ς 

ατόμω
ν 

407 2021 - 490 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο 

Ειδικός 
Στόχος 

Δράση Κύριες Ομάδες Στόχου Συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

4Β 4 ΕΚΤ+ 4Β.11 4Β.11.04 
Ηλικιωμένοι / Δήμοι της Περιφέρειας, Δημοτικά ΝΠΔΔ, 
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων 

PSO796 PSR796 
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Αναμενόμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στον εκτιμώμενο χρόνο 
συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

  
Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την Αρχή Μη 
Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης* 

Υπάρχει συμμόρφωση, όπως τεκμηριώνεται στο 
έγγραφο Εκτίμησης Συμμόρφωσης των Δράσεων 
του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ως προς 
την Αρχή «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» 
σύμφωνα με το Δελτίο Ελέγχου «045». 

09/2022 

Προγραμματικές Δεσμεύσεις**    

Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής 
Πράξης 

 11/2022 

Άλλο: ………………………………. ***   

Εκτιμώμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων **** 
1ο Τρίμηνο 

2023 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος 
(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου 
που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το 
νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στον 
πίνακα που ακολουθεί  την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή  οι  
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Προτεραιότητα  4Β Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+) 

 

Στόχος Πολιτικής (ΣΠ)  4 
Μια πιο Κοινωνική  και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 
της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΚΤ+)  

Ταμείο  ΕΚΤ + Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο  

Ειδικός Στόχος (ΕΣ)  4Β.11 

Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την 
πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον 
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 
περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση 
στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της 
προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με 
αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. 

 

Δράση 4Β.11.04b. Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε τοπικό 
επίπεδο / Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ- ΚΔΗΦ/ΑμεΑ 
 

Περιγραφή Δράσης        [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

Η δράση ενισχύει τις υφιστάμενες ανοιχτές δομές φροντίδας ΑμεΑ, Κέντρα Διημέρευσης 
Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ- ΚΔΗΦ/ΑμεΑ (Κοζάνης, Πτολεμαΐδας).  

Ενδεικτικές ομάδες πράξεων: 

- Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ/ΑμεΑ) 

Η συγχρηματοδότηση των δομών αυτών εστιάζει στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των 
ωφελούμενων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και συνάδει με τις πολιτικές 
αποϊδρυματοποίησης και της ενεργού διαβίωσης στην κοινότητα, αλλά και της πολιτικής για 
την μακροχρόνια φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας.  

Ωφελούμενοι είναι άτομα με κινητικές αναπηρίες ή με αισθητηριακές αναπηρίες ή με νοητική 
υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία. 

Το 2024, η συγχρηματοδότηση των δομών (ΚΔΗΦ/ΑμεΑ θα επανεξεταστεί υπό το πρίσμα ενός 
σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο από τη συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ 
παράλληλα με ένα σχέδιο περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών σε άλλες κοινότητες. Αλλαγές 
που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση 
Αναθεώρηση του Προγράμματος το 2025. 

Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των δομών υγείας και των κοινωνικών δομών αποτελεί βασική 
επιδίωξη της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας και επιδιώκεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των 
δράσεων να επιτευχθεί με την χαρτογράφηση των αναγκών και την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων. 

ΑΔΑ: 9ΦΕΑ7ΛΨ-82Β



Έγγραφο Εξειδίκευσης Π-ΔΜ 2021-2027 Σ ε λ .  57 / 59 
 

   
ΕΥΔ_ΠΔΜ 1η Εξειδ Π-ΔΜ 21-27 (2022-11) (10) 

 

Το σύνολο των υποδομών κοινωνικής και υγειονομικής πρόνοιας θα καλύπτει ελλείψεις, 
βασισμένες στην χαρτογράφηση των υποδομών και υπηρεσιών και στην αποτίμηση 
εξατομικευμένων αναγκών.  

Επιδιώκεται συνέργεια μεταξύ των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ και το 
ΕΤΠΑ.  

 

Στοιχεία Δράσης 

Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: …………………………….. 

Αναγκαίοι Πρόσφοροι 
Όροι 

Α.Ο.:  4.4      Εκπληρωμένος   ΝΑΙ          ΟΧΙ       Δεν αφορά   

 

Δικαιούχοι Δράσης Δημοτικά ΝΠΔΔ, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων 

 
 
Χρηματοδοτικός Πίνακας Δράσης 

 

Κατηγορία 
Περιφέρειας* 

Ενωσιακή  
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική  
Συνεισφορά σε € 

(β) 

Σύνολο  
 

γ=(α)+(β) 
Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 2.975.000 525.000 3.500.000 

% εξειδίκευσης ** 0,89% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων Δράσης 

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της ονομασίας 
του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΑΣ. 

Προτε
ραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικής / 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση Π/Υ Δράσης 

Δείκτης 

Μονά-
δα 

Μέτρη
σης 

Τιμή 
Βάσης

/ 
Αναφο

ράς 

Έτος 
Βάσης/ 
Αναφο

ράς 

Ορόση
μο  

(2024) 

Στόχος  
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

Συνεισφορά 
σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ Εθνική 

Συνεισφορά 
σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικ

ός  
ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

4Β 4 / 4Β.11 
Λιγότερο 

Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

4Β.11.04 3.500.000 

PSO796 

Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών 
που υποστηρίζονται 

Αριθμό
ς 

δομών 
- - 2 2 

159 

Μέτρα για την 
αναβαθμισμένη 
παροχή 
υπηρεσιών 
φροντίδας που 
βασίζονται στην 
οικογένεια και 
την τοπική 
κοινότητα 

2.975.000 525.000 

PSR796 

Αριθμός 
επωφελουμένων 
των συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών 

Αριθμό
ς 

ατόμω
ν 

50 2021 - 70 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο 

Ειδικός 
Στόχος 

Δράση Κύριες Ομάδες Στόχου Συμμετεχόντων/ Φορείς   Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

4Β 4 ΕΚΤ+ 4Β.11 4Β.11.04 

Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Δήμοι της Περιφέρειας, 
Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων,  
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 

PSO796 PSR796 
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Αναμενόμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης 

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στον εκτιμώμενο χρόνο 
συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά». 

  
Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την Αρχή Μη 
Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης* 

Υπάρχει συμμόρφωση, όπως τεκμηριώνεται στο 
έγγραφο Εκτίμησης Συμμόρφωσης των Δράσεων 
του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ως προς 
την Αρχή «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» 
σύμφωνα με το Δελτίο Ελέγχου «045». 

09/2022 

Προγραμματικές Δεσμεύσεις**    

Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής 
Πράξης 

 11/2022 

Άλλο: ………………………………. ***   

Εκτιμώμενος Χρόνος Έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων **** 
1ο Τρίμηνο 

2023 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος 
(μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου 
που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το 
νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στον 
πίνακα που ακολουθεί  την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή  οι  
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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