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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 4028
1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 379/07-02-2018
ορθή επανάλ. (ΑΔΑ: 7ΧΟΤ7Λ7- Ψ0Ε) απόφασης
Ορισμού του «Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις
πλην Κρατικών Ενισχύσεων. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο:
«Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα” που κυρώθηκε
για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Το Μέρος Ι του ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ...» (Α΄ 265)
και ειδικότερα την παρ. 7α του άρθρου 13, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4465/
2017 (Α’ 47), καθώς και την παρ. 10 η οποία προστέθηκε
με την παρ. 1β του άρθρου 14 του ν. 4403/2016.
3. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το
άρθρο 72 (β) και την παρ. 6 του άρθρου 123.
4. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
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ακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.
5. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
6. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
7. Τον ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (Α΄ 133) - Ρυθμίσεις για
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.».
8. Τον ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (Α΄ 114), όπως ισχύει.
9. Την υπ’ αρ. 616/2019 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών για ανάδειξη Περιφερειάρχη.
10. Την υπ’ αρ. 37419/13479/08.05.2018 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
«Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 1661).
11. Την υπ’ αρ. 109290/39629 (Β’ 4251/2016) απόφαση
του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
«Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 66313/24553/25.08.2017 (Β’ 3051) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
12. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ
υπό στοιχεία C(2014) 10170 final/18.12.2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 (κωδ. CCI:
2014GR16Μ2ΟP012).
13. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ υπό στοιχεία
C(2017) 8401 final/06.12.2017, που αφορά την τεχνική
προσαρμογή του Ε.Π. “ATTIKH” 2014 - 2020.
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14. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό
στοιχεία C(2018) 8869 final/12.12.2018 και C(2019) 3088
final/16.04.2019, που αφορά στην έγκριση της 2ης Αναθεώρηση του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014- 2020.
15. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό στοιχεία C(2020) 90final/09.01.2020, που αφορά στην έγκριση της 3ης Αναθεώρηση του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.
16. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό
στοιχεία C(2020) 4741final/09.07.2020, που αφορά στην
έγκριση της 4ης Αναθεώρηση του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 20142020.
17. Την υπό στοιχεία 32670/ΕΥΘΥ 327/23-03-2015
(Β’ 715) υπουργική απόφαση με την οποία συστάθηκε/
αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
18. Την υπό στοιχεία137675/ΕΥΘΥ 1016/31.12.2018
(Β΄ 5968) υπουργική απόφαση με θέμα: «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
(Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο:«Τροποποίηση
και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ 712/
31.07.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015
υπουργική απόφαση (Β’ 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους
του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/
2014».
20. Την υπ’ αρ. 375/07-02-2018 ορθή επανάλ. απόφαση
έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
της “Αστικής Αρχής: Δήμος Πειραιά - ΚΟ.Δ.Ε.Π. - Ο.Π.Α.Ν.” με
τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. (ΑΔΑ: 6ΝΩΝ7Λ7-24Υ).
21. Την υπ’ αρ. 379/07-02-2018 ορθή επαναλ. (ΑΔΑ:
7ΧΟΤ7Λ7-Ψ0Ε) απόφασης ορισμού του ‘Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά’
ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014- 2020
για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων της Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/
ΒΑΑ) Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
22. Την υπ΄ αρ. 106654/12.10.2020 απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τροποποίηση
των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αττικής 2014-2020» (Β΄ 4646).
23. Το από 12-09-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής προς το ‘Αυτοτελές
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Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά’.
σχετικά με την τροποποίηση της εκχώρησης.
24. Το από 05-10-2020 απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ‘Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά’ σχετικά με την
πρόταση τροποποίησης της εκχώρησης.
25. Το από 27-10-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής προς το ‘Αυτοτελές
Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά’.
σχετικά με διορθώσεις επί της πρότασης τροποποίησης
της εκχώρησης.
26. Το από 16-11-2020 (ΑΠ ΕΥΔΕΠ υπ’ αρ. 3497/
20-11-2020) απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ‘Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά’ σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της εκχώρησης.
27. Την υπ’ αρ. 789/2212-2020 θετική εισήγηση του
Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής
για την 1η τροποποίηση της Απόφασης Ορισμού του
«Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για
πράξεις πλην Κρατικών ενισχύσεων.
28. Την υπ’ αρ. 4023/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΡΨ7Λ7-ΝΩΒ)
1η Τροποποίηση της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
29. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την 1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 379/07-02-2018 ορθή
επανάλ. (ΑΔΑ: 7ΧΟΤ7Λ7-Ψ0Ε) απόφασης ορισμού του
‘Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά’ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με
τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, που αφορά σε:
- Μεταφορές πόρων μεταξύ πεδίων παρέμβασης,
εντός ιδίων Αξόνων Προτεραιότητας.
- Μεταφορά πόρων από τον Άξονα Προτεραιότητας
ΑΠ11 στον ΑΠ12 και στον ΑΠ13 κατά 0,5% της αρχικής
εκχώρησης.
- Μεταφορά πόρων, συνολικού ύψους 9.166.000,00 €
(ΔΔ), από τους συνολικούς πόρους της αρχικής εκχώρησης σε δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων [2.166.000,00
(ΔΔ) από τον ΑΠ02 και 7.000.000,00 € (ΔΔ) από τον
ΑΠ03]. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο πλαίσιο της
διαχείρισης των δράσεων αυτών ρυθμίζονται από την
Απόφαση Ορισμού του ‘Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά’ ως Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
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«Αττική» 2014-2020 για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο:
«Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά».
Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση και κατανομή της ανά Άξονα Προτεραιότητας,
θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και πεδίο
παρέμβασης αποτυπώνεται στα Παραρτήματα Ι, II και III.
Η απόφαση με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και ΙΙΙ έχει πλέον
ως εξής:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες
διαχείρισης μέρους του ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 20142020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της Ανάθεσης
1. Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020
για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο:
«Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», όπως προσδιορίζονται
στο άρθρο 3.
2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση και η κατανομή της ανά Άξονα Προτεραιότητας,
θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και πεδίο
παρέμβασης αποτυπώνεται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και
ΙΙΙ της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες/Καθήκοντα που ανατίθενται
Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Δήμου Πειραιά. αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 και της υλοποίησης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», τα
ακόλουθα καθήκοντα:
1. Εξειδικεύει τις Δράσεις που διαχειρίζεται, όπου
απαιτείται, και καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό
των προσκλήσεων και εντάξεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής. Παρέχει τα
στοιχεία εξειδίκευσης και προγραμματισμού στην ΕΥΔΕΠ, προκειμένου να ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της
εφαρμογής του ΕΠ» και στον ετήσιο προγραμματισμό
του ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014.
2. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για την εκπόνηση των αξιολογήσεων
του Προγράμματος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των εν λόγω
αξιολογήσεων σε συνεργασία με την ΕΥΔΕΠ.
3. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξεων
που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα
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ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις
προοπτικές εξέλιξής τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων και
εισηγείται στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής προτάσεις
αναθεώρησής τους.
4. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων
που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης για τις Πράξεις που διαχειρίζεται καθώς και για τη
διασφάλιση της πληρότητας και της ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και την
Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για την εφαρμογή των
ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης
των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Υποστηρίζει την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στη
σύνταξη των αιτημάτων εξαίρεσης από την εφαρμογή
της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που
δεν απορροφήθηκαν εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών
εμπλοκών ή και για λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω αιτήματα αφορούν στις πράξεις που
διαχειρίζεται.
6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται
από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή
των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την
προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος, κ.λπ.
7. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε
πληροφορία που ζητείται.
8. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε
συμφωνία με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και την ΕΑΣ.
9. Συντάσσει τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των
Πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
10. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις Δράσεις/Πράξεις που
διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής
επικοινωνίας του ΕΠ, με στόχο την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς
Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους
από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για
τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς
τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα
τη πολιτικής συνοχής των Ταμείων.
11. Προετοιμάζει και αποστέλλει στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για σύμφωνη γνώμη, τα σχέδια προσκλήσεων των Πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή
αιτήσεων χρηματοδότησης από τους Άξονες Προτεραιότητες του ΕΠ και τους θεματικούς στόχους που διαχειρίζεται. Μεριμνά για την έγκριση και υπογραφή των
προσκλήσεων από το νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΦΔ και
εν συνεχεία για την έκδοση και τη δημοσιοποίησή τους
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς Δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:
(α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο
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των Δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
της πρόσκλησης,
(β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες Πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο
του ΕΠ,
(γ) τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,
(δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς
χρηματοδότηση πράξεων,
(ε) τα αρμόδια στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα, τα
οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
την πρόσκληση,
(στ) την ευθύνη των Δικαιούχων για την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με το σκοπό της Πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της ΕΕ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στόχους και
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,
(ζ) την υποχρέωση του Δικαιούχου, εφόσον η πρότασή
του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της Πράξης
του, στον κατάλογο των Πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα
με το άρθρο 115, παρ. 2 του καν. υπ΄αρ. 1303/2013.
12. Αξιολογεί τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
13. Εισηγείται στον νόμιμο εκπρόσωπο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης την έκδοση της απόφασης
Ένταξης των Πράξεων στο ΕΠ και μετά την έκδοσή τους,
τις δημοσιοποιεί.
14. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση
των όρων της Απόφασης Ένταξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης των χρονικών προθεσμιών που
τίθενται για την ολοκλήρωση των επί μέρους δράσεων/
υποέργων των Πράξεων, καθώς και τη συμμόρφωσή
τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους.
Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης
των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την
έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των Δικαιούχων.
15. Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους Δικαιούχους
που οι Πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της
απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον νόμιμο
εκπρόσωπο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, την
ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των Πράξεων, για
τις οποίες οι Δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, ή εάν η
εκτέλεση των υποέργων τους που αφορούν ενέργειες
προετοιμασίας δεν ολοκληρώνεται εντός των χρονικών
προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση ένταξης.
16. Εισηγείται στον νόμιμο εκπρόσωπο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης την έκδοση τροποποιήσεων της
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Απόφασης Ένταξης ή ανάκλησης αυτής, και μεριμνά για
τη δημοσιοποίησή τους.
17. Εισηγείται στον νόμιμο εκπρόσωπο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης την έκδοση των Αποφάσεων
Ολοκλήρωσης των Πράξεων.
18. Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων
συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών.
19. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4314/2014
και στις Διαδικασίες του ΣΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση
των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, η τήρηση
χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
20. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο,
βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση Πράξεις ή οι συναλλαγές τους.
21. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη
παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις
Διαδικασίες του ΣΔΕ.
22. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για
την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα
πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου.
23. Εισηγείται στον νόμιμο εκπρόσωπο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης την ακύρωση μέρους ή του
συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης
ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης
και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε
ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης
της Πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται
στις αρμόδιες Αρχές/φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου.
24. Εισηγείται στη ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής την
έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί
βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη. Η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής παρακολουθεί
την ανάκτηση των σχετικών ποσών.
25. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους,
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. υπ’ αρ. 1303/2013.
26. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων που
διαχειρίζεται, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ.
1 έως 6 του άρθρου 61 και της παρ. 8 του άρθρου 65 του
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καν. υπ’ αρ. 1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις Πράξεις που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν
εκ των προτέρων τα έσοδα, ο ΕΦΔ ενημερώνει σχετικά
την Αρχή Πιστοποίησης για τα έσοδα που παράγονται
εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή
έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για
το κλείσιμο του ΕΠ, προκειμένου τα εν λόγω έσοδα να
αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61, παρ. 6
του καν. υπ’ αρ. 1303/2013.
27. Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως
το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το Δικαιούχο, χωρίς
την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και
χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε
μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για
τους Δικαιούχους.
28. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των
πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.
29. Παρέχει στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο
άρθρο 125 του καν. υπ’ αρ. 1303/2013.
30. Παρέχει στη ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων πιστώσεων του ΕΠ και εισηγείται στις
αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΑΣ την έγκριση κατανομών
σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
31. Συνεργάζεται με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα
ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε πράξεις
που διαχειρίζεται, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα.
32. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη
διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του καν. υπ’ αρ. 1303/2013
και σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
33. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση
στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την
ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
34. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
αρμοδιοτήτων του (πλήρη φάκελο Πράξης, κ.λπ.) κατά
τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ,
σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
(ΕΦΔ)
Επιπροσθέτως, των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, το Αυτοτελές Τμήμα
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Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων που
ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των
καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής
και έγκρισης Πράξεων, επαληθεύσεων και πληρωμών.
Στην περίπτωση δε που ο ΕΦΔ είναι και Δικαιούχος στο
πλαίσιο των Πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση
των Πράξεων θα γίνεται από Μονάδα διαφορετική από
τη Μονάδα που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων. Υποβάλλει την ως άνω κατανομή αρμοδιοτήτων στη ΔΑ του ΕΠ.
2. Ορίζει στελέχη, τα οποία συνεπικουρούν την ομάδα
της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στο έργο της αξιολόγησης των κινδύνων απάτης σε σχέση με τις πράξεις που
διαχειρίζεται. Ο ορισμός των στελεχών γίνεται με απόφαση του νόμιμου εκπρόσωπου του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης και κοινοποιείται στη ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας
Αττικής και στην ΕΥΘΥ.
3. Κοινοποιεί στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, το νέο
οργανόγραμμά του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησής του, καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις στις διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.
4. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε
άλλους ΕΦ.
5. Κοινοποιεί στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, πρόγραμμα ενεργειών και περιοδικές αναφορές προόδου
στις προθεσμίες που ορίζει η ΔΑ και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών
ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.
6. Ενημερώνει συστηματικά το ΟΠΣ με τα στοιχεία
προόδου εκτέλεσης των Πράξεων που διαχειρίζεται.
7. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης
και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου, την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του
Καν. 1303/2013 για τις πράξεις που διαχειρίζεται.
8. Συμμετέχει σε ομάδες της ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας
Αττικής για τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.
9. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
10. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί,
η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που
έχουν ανατεθεί.
11. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών
ελεγκτικών αρχών στην έδρα του και διευκολύνει τον
έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που
αφορά στην εκτέλεση των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.
12. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/
και προληπτικών μέτρων που τον αφορούν.
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13. Το προσωπικό του ΕΦΔ, καθώς και τυχόν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, που απασχολούνται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξεων στις
επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και οι εξωτερικοί αξιολογητές/ελεγκτές που ενδεχομένως αξιοποιεί
για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται σε υποβολή
δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης
από τον ΕΦΔ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στον ΕΦΔ το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ
2014-2020, και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/αναθεώρησή τους.
2. Υποστηρίζει τον ΕΦΔ στην ορθή εφαρμογή των Διαδικασιών και τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις της,
συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις μεθοδολογίες και τις
διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών εκροών, για
την αξιολόγηση κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε
ειδικό θέμα που σχετίζεται με το ΣΔΕ.
3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων του ΕΦΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα Απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦΔ, η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής:
3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση
του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που
απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και
την επίτευξη των δεικτών, των ορόσημων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης, την αξιολόγηση, την παρα-
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κολούθηση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις λογιστικές
εγγραφές για κάθε πράξη που διαχειρίζεται.
3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, προκειμένου να επιβεβαιώσει την εφαρμογή του προγραμματισμού του ΕΦΔ, να αξιολογήσει ενδεχόμενες αποκλίσεις
και να διαμορφώσει προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη
διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.
3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που διενεργούνται από τον ΕΦΔ.
3.4. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στον ΕΦΔ από την Αρχή Ελέγχου και άλλα
εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/αρχές,
3.5. Παρακολουθεί την εφαρμογή διορθωτικών ή/και
προληπτικών μέτρων από τον ΕΦΔ.
3.6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
στον ΕΦΔ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση
της ικανότητας άσκησης των αρμοδιοτήτων που του
έχουν ανατεθεί, η διοικητική και δημοσιονομική ικανότητά του για τη διαχείριση του μέρους του ΕΠ που του
έχει εκχωρηθεί και ότι οι αρμοδιότητές του ασκούνται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
3.7. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας απόφασης, ιδίως ως προς την κατανομή της ενωσιακής στήριξης ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, και
πεδίο παρέμβασης.
3.8. Στις περιπτώσεις που η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του ΕΦΔ με τους όρους
της παρούσας απόφασης, εισηγείται την ανάκληση της.
4. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο
αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα
πληρωμής, αλλά και πριν την εκπόνηση των ετήσιων
λογαριασμών, την πληρότητα των πληροφοριών που
παρέχονται από τον ΕΦΔ στην Αρχή Πιστοποίησης.

Κατηγορία Περιφέρειας
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Ταμείο

ΕΤΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

3

2

4
Ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά
Κατηγορία Περιφέρειας
(%)
80%

ΕΤΠΑ

Ταμείο

2

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Κατηγορία Περιφέρειας

3

4
Ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά
Κατηγορία Περιφέρειας
(%)
80%

1.672.000

1.296.800
1.296.800

1.621.000
1.621.000

6
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

5:6+7

1.672.000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

2.090.000

2.090.000

6
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

5:6+7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

324.200

324.200

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

7

418.000

418.000

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

7

ποσά σε ευρώ

(Περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες)

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4:
"Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε
όλους τους τομείς"

1

ΕΤΠΑ

Ταμείο

2

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Κατηγορία Περιφέρειας

3

4
Ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά
Κατηγορία Περιφέρειας
(%)
80%

800.000
800.000

1.000.000
1.000.000

6
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

5:6+7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Άξονας Προτεραιότητας 4: "Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές"

200.000

200.000

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

7

Άξονας Προτεραιότητας 3: "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας"
1
2
3
4
5:6+7
6
7
Ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά
ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
Ταμείο
Κατηγορία Περιφέρειας
Κατηγορία Περιφέρειας
"Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΝΩΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(%)
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού
ΕΤΠΑ
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
80%
12.200.000
9.760.000
2.440.000
τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)"
ΣΥΝΟΛΟ
12.200.000
9.760.000
2.440.000

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
"Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της
ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών
και των επικοινωνιών"

1

Άξονας Προτεραιότητας 2: "Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 01:
"Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της καινοτομίας"

1

Άξονας Προτεραιότητας 1: "Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 7/2/2018

Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 51/02

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ATT_OXE_02

Αυτοτελες Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά

η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στο:

"ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020

16 / CCI2014GR16M2OP012

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Κατηγορία Περιφέρειας

Ταμείο

ΕΤΠΑ

3

2

4
Ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά
Κατηγορία Περιφέρειας
(%)
80%

4
Ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά
Κατηγορία Περιφέρειας
(%)
80%

18.576.800
18.576.800

23.221.000
23.221.000

6
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

5:6+7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

240.000
240.000

300.000
300.000

6
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

5:6+7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

7

4.644.200

4.644.200

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

7

60.000

60.000

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΚΤ

Ταμείο

2

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Κατηγορία Περιφέρειας

3

4
Ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά
Κατηγορία Περιφέρειας
(%)
80%

2.504.000
2.504.000

3.130.000
3.130.000

6
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

5:6+7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

4
Ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά
Κατηγορία Περιφέρειας
(%)
80%

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10:
"Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και
την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση"

1

ΕΤΠΑ

Ταμείο

2

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Κατηγορία Περιφέρειας

3

Άξονας Προτεραιότητας 11: "Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης"

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Κατηγορία Περιφέρειας

Ταμείο

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9:
"Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης"

4
Ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά
Κατηγορία Περιφέρειας
(%)
80%

4
Ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά
Κατηγορία Περιφέρειας
(%)
80%

1.922.940
1.922.940

2.403.675
2.403.675

6
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

5:6+7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

5.936.000
5.936.000

7.420.000
7.420.000

6
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

5:6+7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

13.690.400
13.690.400

17.113.000
17.113.000

6
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

5:6+7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

7

480.735

480.735

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

7

1.484.000

1.484.000

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

7

3.422.600

3.422.600

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

7

626.000

626.000

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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ΕΤΠΑ

3

2

1

Άξονας Προτεραιότητας 10: "Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας"

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Κατηγορία Περιφέρειας

Ταμείο

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9:
"Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης"

ΕΚΤ

3

2

1

Άξονας Προτεραιότητας 9: "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8:
"Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού"

1

Άξονας Προτεραιότητας 8: "Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης"

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Κατηγορία Περιφέρειας

Ταμείο

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6:
"Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων"

ΕΤΠΑ

3

2

1

Άξονας Προτεραιότητας 6: "Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5:
"Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων"

1

Άξονας Προτεραιότητας 5: "Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων"
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Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Κατηγορία Περιφέρειας

Ταμείο

ΕΤΠΑ

3

2

1

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
ΣΥΝΟΛΟ

Κατηγορία Περιφέρειας

Ταμείο

ΕΚΤ

3

2

Άξονας Προτεραιότητας 13: "Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)"

1

Άξονας Προτεραιότητας 12: "Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)"

ΣΥΝΟΛΟ

4
Ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά
Κατηγορία Περιφέρειας
(%)
80%

4
Ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά
Κατηγορία Περιφέρειας
(%)
80%

71.299.325

57.039.460

160.520
160.520

200.650
200.650

6
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

5:6+7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

480.000
480.000

600.000
600.000

6
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

5:6+7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

7

14.259.865

40.130

40.130

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

7

120.000

120.000

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Το ποσό των 71.299.325,00 ευρώ συνολική χρηματοδότηση εκχωρείται για την υλοποίηση πράξεων που εντάσσονται στις παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες:

Άξονας Προτεραιότητας 1: "Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία"

Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

Τίτλος

Κωδικός

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και
της καινοτομίας

1

Τίτλος

Κωδικός

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία

1b

Άξονας Προτεραιότητας 2: "Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ"

Θεματικός Στόχος
Τίτλος

Επενδυτική Προτεραιότητα
Τίτλος

Κωδικός

Κωδικός

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της
ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της
ηλεκτρονικής υγείας

2c

Άξονας Προτεραιότητας 3: "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για
προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας"
Θεματικός Στόχος
Τίτλος

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ)
και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
(για το ΕΤΘΑ)

Επενδυτική Προτεραιότητα
Τίτλος

Κωδικός

3

Κωδικός

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

3a

Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών

3c

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

3d

Άξονας Προτεραιότητας 4: "Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στις Αστικές Περιοχές"
Θεματικός Στόχος
Τίτλος
Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Επενδυτική Προτεραιότητα
Κωδικός

Τίτλος

Κωδικός

4

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

4c

Άξονας Προτεραιότητας 5: "Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων"

Θεματικός Στόχος
Τίτλος
Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Επενδυτική Προτεραιότητα
Κωδικός

Τίτλος

Κωδικός

5

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών
που βασίζονται στο οικοσύστημα

5a

Άξονας Προτεραιότητας 6: "Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον"

Θεματικός Στόχος
Τίτλος

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα
Κωδικός

6

Τίτλος

Κωδικός

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

6a

Διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

6c

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

6e
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Άξονας Προτεραιότητας 8: "Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης"

Θεματικός Στόχος
Τίτλος
Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

Επενδυτική Προτεραιότητα
Τίτλος

Κωδικός

Κωδικός

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

8iii

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

8v

8

Άξονας Προτεραιότητας 9: "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής"

Θεματικός Στόχος
Τίτλος

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα
Τίτλος

Κωδικός

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

9i

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση ίσων ευκαιριών

9iii

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

9iv

Κωδικός

9

Άξονας Προτεραιότητας 10: "Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας"

Θεματικός Στόχος
Τίτλος

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα
Τίτλος

Κωδικός

9

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

Κωδικός

9a

Άξονας Προτεραιότητας 11: "Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης"

Θεματικός Στόχος
Τίτλος
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου μάθηση

Επενδυτική Προτεραιότητα
Κωδικός

Τίτλος

Κωδικός

10

Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και
εκπαίδευσης

10a
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Η Στήριξη της Ένωσης, ύψους 57.039.460,00 ευρώ που εκχωρείται με την παρούσα Aπόφαση κατανέμεται στα πεδία παρέμβασης ως εξής:
Άξονας Προτεραιότητας 1: "Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία"

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πεδίο Παρέμβασης
Τίτλος

Κωδικός

Στήριξη της Ένωσης

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε ιδιωτικά ερευνητικά
κέντρα συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων

61

0,00

Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων επιχειρήσεων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ

62

1.672.000,00

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

ΣΥΝΟΛΟ

1.672.000,00

Άξονας Προτεραιότητας 2: "Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ"

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Πεδίο Παρέμβασης

Στήριξη της Ένωσης

Τίτλος

Κωδικός

Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το
ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα
και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες), ζωντανά
εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου, νεοσύστατες
επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ κλπ.)

82

0,00

ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ/υπολογιστές μεγάλης
κλίμακας/εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών
υποδομών, κέντρων δεδομένων και αισθητήρων· επίσης,
ενσωματωμένες σε άλλες υποδομές, όπως ερευνητικές
εγκαταστάσεις, περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποδομές)

48

1.296.800,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.296.800,00

Άξονας Προτεραιότητας 3: "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και
προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας"

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Πεδίο Παρέμβασης
Τίτλος

Κωδικός

Στήριξη της Ένωσης

Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών
δικτύων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ

63

800.000,00

Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και
σχεδιασμού)

66

5.402.068,80

Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)

001

2.720.000,00

Ανάπτυξη και προβολή των τουριστικών υπηρεσιών στις ΜΜΕ ή για
τις ΜΜΕ

75

465.517,60

Ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών και δημιουργικών στοιχείων
ενεργητικού στις ΜΜΕ

76

372.413,60

ΣΥΝΟΛΟ

9.760.000,00

Άξονας Προτεραιότητας 4: "Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές
Περιοχές"

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Πεδίο Παρέμβασης
Τίτλος
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα
επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

Κωδικός
13
ΣΥΝΟΛΟ

Στήριξη της Ένωσης
800.000,00
800.000,00

Άξονας Προτεραιότητας 5: "Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων"

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πεδίο Παρέμβασης
Τίτλος
Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση,
πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία,
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της
πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης
καταστροφών

Κωδικός

87

ΣΥΝΟΛΟ

Στήριξη της Ένωσης

240.000,00

240.000,00

Άξονας Προτεραιότητας 6: "Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον"

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Πεδίο Παρέμβασης
Τίτλος

Κωδικός

Στήριξη της Ένωσης

Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της
ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)

17

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών
κεφαλαίων

92

3.946.400,00

94

13.856.000,00

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς

ΣΥΝΟΛΟ

774.400,00

18.576.800,00
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Άξονας Προτεραιότητας 8: "Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης"

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΚΤ

Πεδίο Παρέμβασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Στήριξη της Ένωσης

Τίτλος

Κωδικός

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων

104

1.448.800,00

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στις αλλαγές

106

1.055.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.504.000,00

Άξονας Προτεραιότητας 9: "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής"

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΚΤ

Πεδίο Παρέμβασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Στήριξη της Ένωσης

Τίτλος

Κωδικός

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των
ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας

109

2.160.000,00

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

111

1.680.000,00

Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

112

9.850.400,00

ΣΥΝΟΛΟ

13.690.400,00

Άξονας Προτεραιότητας 10: "Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας"

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Πεδίο Παρέμβασης
Τίτλος

Κωδικός

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη

55
ΣΥΝΟΛΟ

Στήριξη της Ένωσης
5.936.000,00
5.936.000,00

Άξονας Προτεραιότητας 11: "Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης"

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΠΑ

Πεδίο Παρέμβασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Τίτλος

Κωδικός

Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
και εκπαίδευση ενηλίκων

50
ΣΥΝΟΛΟ

Στήριξη της Ένωσης
1.922.940,00
1.922.940,00

Άξονας Προτεραιότητας 12: "Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)"

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Πεδίο Παρέμβασης
Τίτλος

Κωδικός

Στήριξη της Ένωσης

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

121

105.600,00

Αξιολόγηση και μελέτες

122

337.600,00

Πληροφόρηση και επικοινωνία

123
ΣΥΝΟΛΟ

36.800,00
480.000,00

Άξονας Προτεραιότητας 13: "Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)"

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΚΤ

Πεδίο Παρέμβασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Τίτλος

Κωδικός

Στήριξη της Ένωσης

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

121

32.000,00

Αξιολόγηση και μελέτες

122

121.060,00

Πληροφόρηση και επικοινωνία

123
ΣΥΝΟΛΟ

7.460,00
160.520,00

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

70774

Τεύχος B’ 6103/31.12.2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Το Αυτοτελες Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά στον οποίο εκχωρείται το ποσό των 80.465.325,00 ευρώ συνολικής χρηματοδότησης αναλαμβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης των παρακάτω δεικτών:
ΚΟΙΝΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Άξονας Προτεραιότητας 1: "Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία"
Θεματικός Στόχος 1: "Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας"
Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων
στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην
κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής
δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα
συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς
εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής,
ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής
εφαρμογής
Κωδικός
Δείκτη

Δείκτης

CO26

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται
με ερευνητικά ιδρύματα

Τιμή Στόχος (2023)
Μονάδα Μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Α
Επιχειρήσεις

Γ
-

Σ
0

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 1: "Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία"
Θεματικός Στόχος 1: "Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας"
Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: "Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και
ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή
καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων,
προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής"
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
Τ3211

Δείκτης
Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Μονάδα Μέτρησης
% (ως ποσοστό του
ΑΕΠ)

ΕΤΠΑ

Τιμή Στόχος
(2023)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,41

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 1: "Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία"
Τύπος
Δείκτη

Δείκτης ή Βασικό στάδιο υλοποίησης

O

CO26: Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

F

T3371: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Μονάδα Μέτρησης
Επιχειρήσεις

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Ευρώ

Κατηγορία Περιφέρειας
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Α

Ορόσημο για το 2018
Γ

Τελικός Στόχος (2023)
Γ

Σ

Α

-

-

-

-

-

0

Σ

-

-

-

-

-

2.090.000,00

ΚΟΙΝΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Άξονας Προτεραιότητας 2: "Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ"
Θεματικός Στόχος 2: "Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών"
Επενδυτική Προτεραιότητα 2c: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον
τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της
ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής
υγείας
Κωδικός
Δείκτη
SO007

Τιμή Στόχος (2023)
Μονάδα Μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

Αριθμός

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δείκτης
Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται /
αναβαθμίζονται

Α

Γ

Σ

-

-

0

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 2: "Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ"
Θεματικός Στόχος 2: "Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών"
Επενδυτική Προτεραιότητα 2c: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του
ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
Τ3222

Δείκτης
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από ηλεκτρονικές εφαρμογές
στον τομέα των μεταφορών

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

%

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 2: "Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ"
Τύπος
Δείκτη
F

Δείκτης ή Βασικό στάδιο υλοποίησης
T3371: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Μονάδα Μέτρησης
Ευρώ

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Α
-

Ορόσημο για το 2018
Γ
-

Σ

Α

-

-

Τελικός Στόχος (2023)
Γ
-

Σ

1.621.000,00

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 6103/31.12.2020

70775

ΚΟΙΝΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Άξονας Προτεραιότητας 3: "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας"
Θεματικός Στόχος 3: "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)"
Επενδυτική Προτεραιότητα 3a: Προώθηση της επιχειρηματικότητας,
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη
στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων
επιχειρήσεων
Κωδικός
Δείκτη

Δείκτης

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
μη οικονομική στήριξη

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της
επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών
Κωδικός
Δείκτη

Δείκτης

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
οικονομική στήριξη

Επενδυτική Προτεραιότητα 3d: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να
συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
Κωδικός
Δείκτη

Δείκτης

CO04

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
μη οικονομική στήριξη

Τιμή Στόχος (2023)
Μονάδα Μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας
Α

Γ

Σ

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

-

-

75

Επιχειρήσεις

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

-

-

60

Μονάδα Μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

Επιχειρήσεις

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Μονάδα Μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Επιχειρήσεις

Τιμή Στόχος (2023)

Α

Γ

Σ

-

-

0

Τιμή Στόχος (2023)

Επιχειρήσεις

Α

Γ

Σ

-

-

119

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 3: "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για
προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας"
Θεματικός Στόχος 3: "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)"
Επενδυτική Προτεραιότητα 3a: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
Τ3231

Δείκτης
Αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
υψηλής προστιθέμενης αξίας σε cluster - θερμοκοιτίδες

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

Αριθμός

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

370

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
Τ3232

Δείκτης
Απασχόλησης στις ΜΜΕ της Περιφέρειας (Β’γενή και Γ’ γενή
τομέα)

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

Αριθμός

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0

Επενδυτική Προτεραιότητα 3d: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
Τ3233

Δείκτης
Μεταβολή της αξία των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

εκατ. €, τρέχουσες
τιμές

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 3: "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου
Επιχειρηματικότητας"
Τύπος
Δείκτη

Δείκτης ή Βασικό στάδιο υλοποίησης

O

CO04: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη

F

T3371: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Μονάδα Μέτρησης
Επιχειρήσεις
Ευρώ

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Α

Ορόσημο για το 2018
Γ

Σ

Α

Τελικός Στόχος (2023)
Γ

Σ

-

-

-

-

-

194

-

-

-

-

-

12.200.000,00

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

70776

Τεύχος B’ 6103/31.12.2020

Άξονας Προτεραιότητας 4: "Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές
Περιοχές"
Θεματικός Στόχος 4: "Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς"
Επενδυτική Προτεραιότητα 4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της
έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Κωδικός
Δείκτη

Τιμή Στόχος (2023)
Μονάδα Μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας
Α

Γ

Σ

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

-

-

400.000

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

-

-

99

Δείκτης

CO32

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων

CO34

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

kWh/έτος
Τόνοι Ισοδύναμου
CO2

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 4: "Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στις Αστικές Περιοχές"
Θεματικός Στόχος 4: "Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς"
Επενδυτική Προτεραιότητα 4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
Τ3242
Τ3244

Δείκτης
Κατανάλωσης ενέργειας στον οικιστικό και δημόσιο τομέα
Αριθμός Δημόσιων Κτηρίων με αναβάθμιση της ενεργειακής
κατηγορίας κατά δύο βαθμίδες

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος
(2023)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Μkwhpa
Αριθμός

150
1

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 4: "Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές"
Τύπος
Δείκτη

Δείκτης ή Βασικό στάδιο υλοποίησης

O

CO32: Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων

F

T3371: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Μονάδα Μέτρησης
kWh/έτος

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Ευρώ

Α

Ορόσημο για το 2018
Γ

Σ

Α

Τελικός Στόχος (2023)
Γ

Σ

-

-

-

-

-

400.000

-

-

-

-

-

1.000.000,00

Άξονας Προτεραιότητας 5: "Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων"
Θεματικός Στόχος 5: "Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων"
Επενδυτική Προτεραιότητα 5a: Στήριξη των επενδύσεων για
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται
στο οικοσύστημα
Κωδικός
Δείκτη
CO20

Τιμή Στόχος (2023)
Μονάδα Μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

Δείκτης
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται
από αντιπλημμυρικά μέτρα

Άτομα

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Α

Γ

Σ

-

-

0

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 5: "Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων"
Θεματικός Στόχος 5: "Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων"
Επενδυτική Προτεραιότητα 5a: Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη

Δείκτης

Τ3251

Ποσοστό πληθυσμού που προστατεύεται από μέτρα διαχείρισης
κινδύνων

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

%

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

79

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 5: "Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων"
Τύπος
Δείκτη
CO20
F

Δείκτης ή Βασικό στάδιο υλοποίησης

Μονάδα Μέτρησης

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται
από αντιπλημμυρικά μέτρα
T3371: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Ευρώ

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Α

Ορόσημο για το 2018
Γ

Σ

Α

Τελικός Στόχος (2023)
Γ

Σ

-

-

'-

-

-

0

-

-

-

-

-

300.000,00

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 6103/31.12.2020

70777

ΚΟΙΝΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Άξονας Προτεραιότητας 6: "Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον"
Θεματικός Στόχος 6: "Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων"
Επενδυτική Προτεραιότητα 6a: Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων,
ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της
Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα
κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Κωδικός
Δείκτη
SO017

CO09

Ποσότητα Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) που
εκτρέπονται από χώρους ταφής

CO37

Κατηγορία Περιφέρειας

Τόνοι/έτος

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Μονάδα Μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

Επισκέψεις/έτος

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Μονάδα Μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

Γ

Σ

-

-

300

Άτομα

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Α

Γ

Σ

-

-

20.000

Τιμή Στόχος (2023)

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

Α

Τιμή Στόχος (2023)

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

Επενδυτική Προτεραιότητα 6e: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και
την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του
θορύβου
Κωδικός
Δείκτη

Ταμείο

Δείκτης

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Κωδικός
Δείκτη

Τιμή Στόχος (2023)
Μονάδα Μέτρησης

Α

Γ

Σ

-

-

163.888

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 6: "Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον"
Θεματικός Στόχος 6: "Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων"
Επενδυτική Προτεραιότητα 6a: Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν
οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
Τ3261

Δείκτης
Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα
και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

%

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
Τ3263

Δείκτης
Αριθμός εισιτηρίων πολιτιστικών χώρων της Περιφέρειας

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

Αριθμός

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0

Επενδυτική Προτεραιότητα 6e: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
Τ3265

Δείκτης
Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση
ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό
μέτρησης

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

Αριθμός ημερών

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

50

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 6: "Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον"
Τύπος
Δείκτη

Δείκτης ή Βασικό στάδιο υλοποίησης

O

CO09: Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

F

T3371: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Μονάδα Μέτρησης

Επισκέψεις/έτος

Ευρώ

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Α

Ορόσημο για το 2018
Γ

Σ

Α

Τελικός Στόχος (2023)
Γ

Σ

-

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

-

23.221.000,00

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

70778

Τεύχος B’ 6103/31.12.2020

ΚΟΙΝΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Άξονας Προτεραιότητας 8: "Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης"
Θεματικός Στόχος 8: "Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού"
Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα
και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Κωδικός
Δείκτη
11304

CO23

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

Δείκτης

Yποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές
Κωδικός
Δείκτη

Τιμή Στόχος (2023)
Μονάδα Μέτρησης

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Μονάδα Μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

Γ

Σ

-

-

40

Τιμή Στόχος (2023)

Δείκτης
Aριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)

Α

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Α

Γ

Σ

-

-

100

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 8: "Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης"
Θεματικός Στόχος 8: "Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού"
Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
11305

Δείκτης
Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα
χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

Αριθμός

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

6

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη

Δείκτης

Τ3282

Επιχειρήσεις που βελτίωσαν την επιχειρησιακής τους λειτουργία
ένα έτος μετά την ενίσχυσή τους

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

Αριθμός

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

33

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 8: "Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης"
Τύπος
Δείκτη

Δείκτης ή Βασικό στάδιο υλοποίησης

O

11304: Yποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων
επιχειρήσεων

F

T3371: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Μονάδα Μέτρησης
Αριθμός
Ευρώ

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Α

Ορόσημο για το 2018
Γ

Σ

Α

Τελικός Στόχος (2023)
Γ

Σ

-

-

-

-

-

40

-

-

-

-

-

3.130.000,00

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 6103/31.12.2020

70779

ΚΟΙΝΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Άξονας Προτεραιότητας 9: "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής"
Θεματικός Στόχος 9: "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης"
Επενδυτική Προτεραιότητα 9i: Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής
και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης
Κωδικός
Δείκτη
10902

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

Αριθμός

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Μονάδα Μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Δείκτης
Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων
και προώθηση των ίσων ευκαιριών
Κωδικός
Δείκτη

Τιμή Στόχος (2023)
Μονάδα Μέτρησης

Γ

Σ

-

-

200

Τιμή Στόχος (2023)

Δείκτης

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

05503

Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων
των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Κωδικός
Δείκτης
Δείκτη

Α

Α

Γ

Σ

-

-

0

-

-

0

Τιμή Στόχος (2023)
Μονάδα Μέτρησης

CO22

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

Αριθμός

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

05503

Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

Ταμείο

EKT

Κατηγορία Περιφέρειας

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Α

Γ

Σ

-

-

1

-

-

0

-

-

0

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 9: "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής"
Θεματικός Στόχος 9: "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης"
Επενδυτική Προτεραιότητα 9i: Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
10903

Δείκτης

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

Αριθμός

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

60

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

Αριθμός

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0

Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη
συμμετοχής τους

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
05504

Δείκτης
Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες
υπηρεσίες

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
05504

Δείκτης

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

Αριθμός

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0

Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες
υπηρεσίες

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 9: "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής"
Τύπος
Δείκτη

Δείκτης ή Βασικό στάδιο υλοποίησης

Μονάδα Μέτρησης

O

05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός

F

T3371: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Ευρώ

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΚΤ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Α

Ορόσημο για το 2018
Γ

Σ

Α

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

17.113.000,00

Άξονας Προτεραιότητας 10: "Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας"
Θεματικός Στόχος 9: "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης"

CO35
SO031

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

Μονάδα Μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός
Αριθμός

Τιμή Στόχος (2023)

-

-

80

-

-

200

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 10: "Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας"
Θεματικός Στόχος 9: "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης"
Επενδυτική Προτεραιότητα 9a: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις
ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα
και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
Τ3301

Δείκτης
Πληθυσμός που καλύπτεται από κοινωνικές υποδομές

Σ

-

ΚΟΙΝΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

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

Τελικός Στόχος (2023)
Γ

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

Αριθμός

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

6.832

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

70780

Τεύχος B’ 6103/31.12.2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 10: "Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας"
Τύπος
Δείκτη

Δείκτης ή Βασικό στάδιο υλοποίησης

Μονάδα Μέτρησης

CO35

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

Αριθμός

F

T3371: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Ευρώ

Α

Ορόσημο για το 2018
Γ

Σ

Α

Τελικός Στόχος (2023)
Γ

Σ

-

-

-

-

-

80

-

-

-

-

-

7.420.000,00

ΚΟΙΝΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Άξονας Προτεραιότητας 11: "Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης"
Θεματικός Στόχος 10: "Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση"
Επενδυτική Προτεραιότητα 10a: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την
κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και
εκπαίδευσης
CO35

Μονάδα Μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

Άτομα

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

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

Τιμή Στόχος (2023)

-

-

180

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 11: "Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης"
Θεματικός Στόχος 10: "Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση"
Επενδυτική Προτεραιότητα 10a: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την
ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης
Ειδικός Στόχος
Κωδικός
Δείκτη
T3311

Δείκτης

Μονάδα Μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

Τιμή Στόχος
(2023)

%

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,01

Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από εκπαιδευτικές
υποδομές

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άξονας Προτεραιότητας 11: "Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης"
Τύπος
Δείκτη

Δείκτης ή Βασικό στάδιο υλοποίησης

Μονάδα Μέτρησης

O

CO35: Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα
ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Άτομα

F

T3371: Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

Ευρώ

Ταμείο

Κατηγορία Περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Α

Ορόσημο για το 2018
Γ

Σ

Α

Τελικός Στόχος (2023)
Γ

Σ

-

-

-

-

-

180

-

-

-

-

-

2.403.675,00

ΚΟΙΝΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Άξονας Προτεραιότητας 12: "Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)"
Μονάδα Μέτρησης
12103

Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

Αριθμός

12301

Επικοινωνιακά σχέδια δράσης

Αριθμός

12302

Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστρήριξης

Αριθμός

Τ3393

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις

Αριθμός

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Τιμή Στόχος (2023)

Κατηγορία Περιφέρειας

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

-

-

3

-

-

1

-

-

6

-

-

2

ΚΟΙΝΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Άξονας Προτεραιότητας 13: "Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)"
Μονάδα Μέτρησης
12103

Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

Αριθμός

12301

Επικοινωνιακά σχέδια δράσης

Αριθμός

12302

Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστρήριξης

Αριθμός

Τ3393

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις

Αριθμός

Ταμείο

EKT

Τιμή Στόχος (2023)

Κατηγορία Περιφέρειας

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

-

-

1

-

-

1

-

-

3

-

-

1

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02061033112200020*

