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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Με βάση την υπ’ αρ. 86884 / 12-09-2022 Eγκυκλίου με θέμα : «Εγκύκλιος για την εξειδίκευση 
των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027» της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, η επιλογή των δράσεων που περιλαμβάνονται κάθε φορά στην 
εξειδίκευση ενός Προγράμματος θα πρέπει να βασίζεται σε μία σειρά κριτηρίων, τα οποία 
μεταξύ άλλων θα πρέπει να εστιάζουν στο κατά πόσο είναι δυνατό κάθε φορά να:  

- εξειδικευθούν οι δράσεις, να προσδιοριστεί η σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πεδία 
παρέμβασης και δείκτες και να αναλυθεί ο π/υ, 

- διαμορφωθεί σαφής και ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός ενεργοποίησης μίας 
δράσης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά με τις δράσεις ζητήματα (π.χ. για νέες δράσεις 
να έχει διερευνηθεί η συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης), 

- προσδιοριστούν οι δικαιούχοι μίας δράσης, 

- προσδιοριστούν ενδεχόμενοι ενδιάμεσοι φορείς, οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν 
μία ή περισσότερες δράσεις. 

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται 
ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η Δ.Α. έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση 
κάθε Προγράμματος γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων 
για την επιλογή πράξεων στις Προτεραιότητες και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της 
υλοποίησης κάθε Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία εξειδίκευσης θα πρέπει να 
είναι συστηματική καθώς βάσει του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (άρθρο 49, παρ.2) το 
χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
επικαιροποιείται κατά την ΠΠ 2021-2027 τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος.  

Η εξειδίκευση του Προγράμματος τροποποιείται (Νόμος 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. 

Αρμοδιότητα κατάρτισης του εγγράφου εξειδίκευσης του Προγράμματος έχει η Δ.Α., η οποία 
εισηγείται στο αρμόδιο όργανο που την εποπτεύει (όπως ορίζεται κατά περίπτωση στο Άρθρο 
7 του Ν.4914/2022) και το οποίο εγκρίνει το περιεχόμενό της. Η έγκριση εξειδίκευσης δεν 
αποτελεί αυτοδίκαιη αξιολόγηση μιας δράσης, ούτε δέσμευση χρηματοδότησης, καθώς οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες για την αξιολόγηση και ένταξή τους σύμφωνα με το ΣΔΕ 
ακολουθούνται υποχρεωτικά στη συνέχεια υποβολής των προτάσεων από τους δικαιούχους. 

Κατά τη διαδικασία της εξειδίκευσης, Επιτελικές Δομές ή οι αρμόδιες υπηρεσίες των 
Υπουργείων, ή/και κατά περίπτωση η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τα 5 Τομεακά 
Προγράμματα και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων για τα Περιφερειακά Προγράμματα, μέσω 
των προτάσεών τους, συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου του εγγράφου 
εξειδίκευσης που καταρτίζεται από τη Δ.Α. Οι φορείς αυτοί έχουν την ευθύνη οι προτάσεις που 
υποβάλλουν να: 

- καλύπτουν τις προδιαγραφές της Eγκυκλίου για την εξειδίκευση 

- συνάδουν πλήρως με τη στρατηγική και τη στοχοθεσία του Προγράμματος 

- συνάδουν με τα βασικά στοιχεία του Προγράμματος (π.χ. κατανομή πόρων σε Στόχους 
Πολιτικής και κατηγορίες περιφερειών για τα Τομεακά Προγράμματα, ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων, δείκτες κλπ). 
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- συνάδουν με τα όρια του π/υ που ενδεχομένως τίθεται από τη Δ.Α. προσυμπληρωμένος στο 
έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της Εγκυκλίου 

Σχετικά με τον τιθέμενο ανά δράση π/υ, η Δ.Α. οφείλει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη άμεσης 
ενεργοποίησης και την εξέλιξη του Προγράμματος, την ανάγκη επιχειρησιακής επίτευξης των 
στόχων του και την ενδεχόμενη ανάγκη υπερδέσμευσης των εντάξεων που θα προβλεφθεί στις 
προσκλήσεις. 

Για την εξειδίκευση του Προγράμματος, κάθε Δ.Α. οφείλει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες 
με βάση το τυποποιημένο έγγραφο εξειδίκευσης του Παραρτήματος Ι της Εγκυκλίου: 

- 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 Δ.Α. μπορεί να συνεργάζεται με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και όταν απαιτείται από τη φύση του έργου ή των 
δικαιούχων με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τα Τομεακά Προγράμματα και 
τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων για τα Περιφερειακά Προγράμματα (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 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. 

- Εισηγείται το τελικό σχέδιο του εγγράφου εξειδίκευσης στο αρμόδιο όργανο που την 
εποπτεύει, το οποίο και εγκρίνει με απόφασή του το έγγραφο εξειδίκευσης. 

- Κοινοποιεί στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος τα 
εγκεκριμένα έγγραφα εξειδίκευσης, ανάλογα με την πρόοδο εξειδίκευσης των δράσεων 
του Προγράμματος. 

Η Δ.Α. δύναται να προβεί στην έκδοση Προσκλήσεων μόνο για εκείνες τις δράσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο κάθε φορά έγγραφο εξειδίκευσης. Η εξειδίκευση δράσεων 
που συνδέονται με αναγκαίους πρόσφορους όρους που δεν έχουν εκπληρωθεί, δύναται να 
πραγματοποιηθεί από τη Δ.Α. Ωστόσο, η Δ.Α. πρέπει να εξετάζει (άρθρο 73, παρ. 2 α) και β) 
2021/1060) πως οι προτεινόμενες δράσεις είναι συνεπείς με τις υπό διαμόρφωση στρατηγικές 
και το συναφές πλαίσιο (Νόμους, Υπ. Αποφάσεις, συστήματα) που η χώρα επεξεργάζεται με 
στόχο την πλήρωση ενός αναγκαίου πρόσφορου όρου. Για το σκοπό αυτό θα λαμβάνει σχετική 
ενημέρωση και τεκμηρίωση από την αρμόδια Επιτελική Δομή. Στην περίπτωση που ο προτείνων 
φορέας δεν είναι και ο αρμόδιος φορέας για την εκπλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου, 
για την ενημέρωση και τεκμηρίωση, ο φορέας πρότασης θα συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ.   
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Προτεραιότητα 1 : Ενίσχυση και Προώθηση της  Επιχειρηματικότητας  

 

Στόχος πολιτικής  Δεν εφαρμόζεται 

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 8 JSO8.1. 

 

ΕΣ 8 - Δράση 1.1.1: Δημιουργία Θερμοκοιτίδων & εκκολαπτηρίων για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έρευνας 
Καινοτομίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 

 

Περιγραφή δράσης  

Η Δράση αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Θερμοκοιτίδων, εκκολαπτηρίων 
επιχειρηματικότητας (accelerator) με εστίαση στους τομείς προτεραιότητας των Εδαφικών 
Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση νέων 
επιστημόνων και προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.  

Στόχος της δράσης είναι να προσφέρει ένα περιβάλλον στήριξης και εκκόλαψης 
επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας ώστε οι επιχειρηματικές προσπάθειες να 
οδηγήσουν σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιτυχείς επιχειρήσεις και επιπλέον να επηρεάσει 
τις συνθήκες για τη δημιουργία συνεργασιών και συνεργατικών σχηματισμών. Οι 
συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα παρέχουν το απαιτούμενο περιβάλλον και υποστήριξη 
προκειμένου οι επιχειρηματικές ιδέες να υλοποιηθούν και να δοκιμαστούν σε πραγματικές 
συνθήκες.  

Κάθε θερμοκοιτίδα περιλαμβάνει φυσικές και ψηφιακές υποδομές υποδοχής και φιλοξενίας 
επιχειρήσεων σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης τους,  προκαταρκτικές δράσεις 
ενημέρωσης, επιλογής και εκπαίδευσης σε περιοδικούς κύκλους εφαρμογής, 
υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνοδευτικές υπηρεσίες υποστήριξης της 
εξόδου των επιχειρήσεων από τη θερμοκοιτίδα, κλπ.  

Η λειτουργία τους ακολουθεί μια κλιμάκωση υποστηρικτικών παρεμβάσεων με στόχο τη 
ανάπτυξη δεξιοτήτων από τον/την επιχειρηματία και την διαμόρφωση μιας βιώσιμης 
επιχείρησης: 

    - Υπηρεσίες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την Επιχειρηματικότητα και την Ανοιχτή 
Καινοτομία 2.0: Διάγνωση αναγκών & Στοχευμένη Ενημέρωση/ Υποστήριξη μικρής 
διάρκειας 

    - Συμβουλευτική υποστήριξη στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων με χρήση 
σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στη βάση του business model canvas 

    - Υπηρεσίες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την Ανοιχτή Καινοτομία 2.0 

    - Εξατομικευμένη συμβουλευτική καινοτομίας (innovation coaching) 

    - Παροχή υπηρεσιών επιταχυντή επιχειρηματικότητας (Accelerator) 

  - Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για Ανοιχτή Καινοτομία, την αναγνώριση 
κατάλληλων συνεργασιών και το σχεδιασμό έργων (projects) ανοιχτής καινοτομίας, 
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προκειμένου οι επιχειρήσεις με την αποφοίτηση / έξοδο τους  να μπορούν να προσελκύσουν 
χρηματοδότηση και να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις 

Στο πλαίσιο της δράσης απαιτείται η σύναψη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των 
θερμοκοιτίδων και η δικτύωση τους με τις υφιστάμενες ή νέες δομές και σχήματα 
συνεργασίας που συνιστούν το οικοσύστημα καινοτομίας των περιοχών εφαρμογής των 
Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προκειμένου να δημιουργείται η 
κρίσιμη μάζα που θα διευκολύνει την προσέλκυση ενδιαφέροντος από μέρους ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων (π.χ. business angels).  

Οι συνεργατικοί χώροι εργασίας & καινοτομίας που αποτελούν επίσης δράση του 
προγράμματος, συνδέονται με τις υπηρεσίες των θερμοκοιτίδων, λειτουργούν 
προπαρασκευαστικά και συμπληρωματικά με αυτές. 

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις Ε&Κ έχουν σκοπό να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις των 
περιοχών μετάβασης να αναπτύξουν χαρτοφυλάκια συνεργασιών και δραστηριοτήτων με 
ερευνητικούς φορείς, άλλους εταίρους καινοτομίας καθώς και με υποστηρικτικές δομές και 
χωρικούς υποδοχείς με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών και τη σύνδεση με νέες αλυσίδες προστιθέμενης αξίας στο τοπικό, εθνικό, ή 
ακόμα και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. 

Η Δράση θα υλοποιηθεί από τη ΓΓΕΚ μέσω δημοσίων συμβάσεων με προσφυγή σε 
εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με το ν.  4412/2016, όπως ισχύει. 

Η υλοποίηση της Δράσης αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης τοπικής 
ανάπτυξης / και στις τρεις διαστάσεις της: 

- οικονομική ανάπτυξη (επιχειρηματικότητα, διοικητική οργάνωση, καινοτομία),  

- κοινωνική ενσωμάτωση (απασχόληση, δημιουργικότητα, δεξιότητες, δημογραφικό 
πρόβλημα, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και των διακρίσεων) 
και  

- κλιματική ουδετερότητα (ενεργειακή αυτάρκεια, κυκλική οικονομία, προστασία του 
περιβάλλοντος, διατήρηση της βιοποικιλότητας), καθώς στοχεύει  στην ανάπτυξη υγιών 
επιχειρήσεων με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε τομείς δυναμικά 
αναπτυσσόμενους με μεγάλη εξωστρέφεια.  
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Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Παροχή υπηρεσιών μέσω Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. 1 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 2 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 3 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 4 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

ΓΓΕΚ – Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε € 
(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €   
(β)=(γ)+(δ) 

δημόσια 
(γ) 

ιδιωτική 
(δ) 

Σύνολο 
(ε)=(α)+(β) 

- 5.100.000€ 900.000.000   6.000.000€ 

% ενεργοποίησης δράσης 0,37% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

 

Προτε
ραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγο
ρία 
Περιφέρ
ειας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφοράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφοράς 

Ορόσημο 
(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 
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ** 

1 8. ΤΔΜ  

1.1.1:  
Δημιουργία 
Θερμοκοιτίδων & 
εκκολαπτηρίων για 
την ανάπτυξη της 
καινοτομίας σε 
τομείς 
προτεραιότητας της 
Στρατηγικής 
Έρευνας 
Καινοτομίας 
Δίκαιης 
Αναπτυξιακής 
Μετάβασης 

6.000.000 

RCO15 ικανότητες που έχουν 
δημιουργηθεί για την εκκόλαψη 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
επιχειρήσεων   24 120 

025 

Εκκολαπτήριο 
επιχειρήσεων, 
υποστήριξη 
τεχνοβλαστών 
παράγωγων 
επιχειρήσεων 
(spin outs) και 
νεοσύστατων 
επιχειρήσεων 

5.100.000€ 6.000.000€ 

RCR18 ΜΜΕ που χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά 
τη δημιουργία του 
εκκολαπτηρίου 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

0 2021  120 

 

 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

Κωδικός 
Προτεραιότητας 

Κωδικός ΣΠ  Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης  ID δείκτη ID δείκτη 

     
Φορείς στήριξης καινοτομίας, 
νεοφυείς επιχειρήσεις 

RCO15 RCR18 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* 6/2021 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**   

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης **** 4ο τρίμηνο/2022 
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ΕΣ 8 - Δράση 1.1.2:  Ανάπτυξη Συνεργατικών χώρων εργασίας (co-working spaces) 

 

Περιγραφή δράσης  

Η Δράση αφορά στη δημιουργία Συνεργατικών Χώρων Εργασίας (Co-working Spaces) 
σύμφωνα με τη Στρατηγική Έρευνας Καινοτομίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, 
προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση νέων επιστημόνων και προσωπικού υψηλής 
εξειδίκευσης στο πλαίσιο των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης.  

Κάθε συνεργατικός χώρος εργασίας περιλαμβάνει φυσικές και ψηφιακές υποδομές 
εργασίας/συνεργασίας, υπηρεσίες πληροφόρησης & προσανατολισμού καθώς και την 
υλοποίηση ανοικτών δράσεων στην κοινότητα. Οι υπηρεσίες τους απευθύνονται σε νέους 
επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζόμενους από απόσταση, άτυπες 
επιχειρηματικές ομάδες, επιχειρήσεις υπό σύσταση, πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
χρειάζονται χώρο και ένα ευρύτερο υποστηρικτικό πλαίσιο (υποδομές ΤΠΕ, διοικητική 
υποστήριξη, πρόσβαση σε επαγγελματικές υπηρεσίες).    

Η λειτουργία τους υποστηρίζει ευρύ φάσμα υποστηρικτικών παρεμβάσεων με στόχο τη 
ανάπτυξη δεξιοτήτων από τον/την επιχειρηματία και την διαμόρφωση μιας βιώσιμης 
επιχείρησης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν  υπηρεσίες προστιθέμενης 
αξίας στο πλαίσιο του οικοσυστήματος καινοτομίας (θερμοκοιτίδες, accelerators, innovation 
hubs), να προσελκύσουν χρηματοδότηση και να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις. 

Κύριος στόχος της δράσης είναι να προσφέρει ένα περιβάλλον στήριξης επιχειρήσεων 
στους τομείς προτεραιότητας ώστε οι επιχειρηματικές προσπάθειες να οδηγήσουν σε 
ταχέως αναπτυσσόμενες επιτυχείς επιχειρήσεις και επιπλέον να επηρεάσει τις συνθήκες 
για τη δημιουργία συνεργασιών και συνεργατικών σχηματισμών. Οι συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις θα παρέχουν το απαιτούμενο περιβάλλον και υποστήριξη προκειμένου οι 
επιχειρηματικές ιδέες να υλοποιηθούν και να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες.  

Στο πλαίσιο της δράσης απαιτείται η σύναψη σχέσεων συνεργασίας και η δικτύωση των 
συνεργατικών χώρων εργασίας (co-working spaces), με τις υφιστάμενες ή νέες δομές και 
σχήματα συνεργασίας που συνιστούν το οικοσύστημα καινοτομίας των περιοχών 
εφαρμογής των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προκειμένου να 
δημιουργείται η κρίσιμη μάζα που θα διευκολύνει την προσέλκυση ενδιαφέροντος από 
μέρους ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (π.χ. business angels).  

Η δημιουργία συνεργατικών χώρων συνεργασίας, διευρύνει τις δυνατότητες απασχόλησης 
στις περιοχές μετάβασης και συμπληρώνει το οικοσύστημα καινοτομίας τους.  

Οι συνεργατικοί χώροι εργασίας & καινοτομίας συνδέονται επίσης με τις υπηρεσίες 
θερμοκοιτίδων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος, λειτουργούν 
προπαρασκευαστικά και συμπληρωματικά με αυτές, και συμβάλλουν στη μη χρηματοδοτική 
υποστήριξη των νεών επιχειρήσεων, την απασχόληση νέων επιστημόνων και προσωπικού 
υψηλής εξειδίκευσης. 

Η ανάπτυξη τους θα ακολουθήσει τις πλέον επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές. 

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις Ε&Κ έχουν σκοπό να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις των 
περιοχών μετάβασης να αναπτύξουν χαρτοφυλάκια συνεργασιών και δραστηριοτήτων με 
ερευνητικούς φορείς, άλλους εταίρους καινοτομίας καθώς και με υποστηρικτικές δομές και 
χωρικούς υποδοχείς με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών και τη σύνδεση με νέες αλυσίδες προστιθέμενης αξίας στο τοπικό, εθνικό, ή 
ακόμα και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. 
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Η Δράση θα υλοποιηθεί από τη ΓΓΕΚ μέσω δημοσίων συμβάσεων με προσφυγή σε 
εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με το ν.  4412/2016, όπως ισχύει. 

Η υλοποίηση της Δράσης αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης τοπικής 
ανάπτυξης / και στις τρεις διαστάσεις της: 

- οικονομική ανάπτυξη (επιχειρηματικότητα, διοικητική οργάνωση, καινοτομία),  

- κοινωνική ενσωμάτωση (απασχόληση, δημιουργικότητα, δεξιότητες, δημογραφικό 
πρόβλημα, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και των διακρίσεων) 
και  

- κλιματική ουδετερότητα (ενεργειακή αυτάρκεια, κυκλική οικονομία, προστασία του 
περιβάλλοντος, διατήρηση της βιοποικιλότητας), καθώς στοχεύει  στην ανάπτυξη υγιών 
επιχειρήσεων με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε τομείς δυναμικά 
αναπτυσσόμενους με μεγάλη εξωστρέφεια.  

 

 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Παροχή υπηρεσιών μέσω Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. 1 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 2 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 3 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 4 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

ΓΓΕΚ – Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε 

€ 
(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε 

€   
(β)=(γ)+(δ) 

δημόσια 
(γ) 

ιδιωτική 
(δ) 

Σύνολο 
(ε)=(α)+(β) 

- 1.440.000€ 360.000.000   1.800.000€ 

% ενεργοποίησης δράσης 0,11% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

 

Προτεραιότητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφοράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφοράς 

Ορόσημο 
(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 
Κωδικός 
ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ** 

1 8. ΤΔΜ  

1.1.2.  
Ανάπτυξη 
Συνεργατικών 
χώρων 
εργασίας 
(coworking 
spaces) 

1.800.000€ 

RCO04 Επιχειρήσεις 
χωρίς 
χρηματοδοτική 
υποστήριξη 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

  8 15 

025 
 

Εκκολαπτήριο 
επιχειρήσεων, 
υποστήριξη 
τεχνοβλαστών 
παράγωγων 
επιχειρήσεων 
(spin outs) και 
νεοσύστατων 
επιχειρήσεων 

1.440.000 1.800.000 
RCR18 ΜΜΕ που 

χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες 
εκκολαπτηρίου 
μετά τη 
δημιουργία του 
εκκολαπτηρίου 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

0 2021  15 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

Κωδικός 
Προτεραιότητας 

Κωδικός ΣΠ  Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης  ID δείκτη ID δείκτη 

     
Νεοφυείς επιχειρήσεις και 
τεχνοβλαστοί υψηλής έντασης 
γνώσης 

RCO04 RCR18 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* 6/2021 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**   

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης **** 4ο τρίμηνο/2022 
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ΕΣ 8 - Δράση 1.1.3: Στοχευμένες Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας  
στις Περιοχές ΔΑΜ  

 

Περιγραφή δράσης  

Η Δράση αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη Στοχευμένων Παρεμβάσεων Κοινωνικής 
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας που αφορούν στους τομείς προτεραιότητας των 
Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, με στόχο την υποστήριξη του παραγωγικού 
μετασχηματισμού και την κάλυψη συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών που συνδέονται ή 
επηρεάζονται από την αλλαγή της υφιστάμενης οικονομικής δραστηριότητας.  

Σύμφωνα με τη Στρατηγική Έρευνας Καινοτομίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, οι 
Στοχευμένες Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΔΑΜ αποτελούν 
παρεμβάσεις «προστιθέμενης αξίας» (ή αλλαγής συμπεριφοράς) και θα συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων Ανοικτής Καινοτομίας των ΠΜΕ & ΜΜΕ με έμφαση στις κοινωνικές 
επιχειρήσεις καθώς και των λοιπών τοπικών οικονομικών & κοινωνικών συντελεστών, 
φορέων & δομών της αυτοδιοίκησης.  

Σκοπός της Δράσης είναι η ανάπτυξη καινοτόμων σχημάτων και επιμέρους μηχανισμών 
(λ.χ. Co-Creation Dynamics, Social Engineering,  κ.λπ.)  για την επίλυση προβλημάτων των 
περιοχών παρέμβασης ή την κάλυψη διαγνωσμένων αναγκών τους μέσω του συνδυασμού 
καλών πρακτικών κοινωνικής καινοτομίας, καινοτόμου επιχειρηματικότητας, κοινωνικής 
οικονομίας, των αδήριτων προσαρμογών στις νέες ανάγκες, όπως ενδεικτικά, της κυκλικής 
οικονομίας, της Industry 4.0, της οικονομίας της επισκεψιμότητας, της εξωστρέφειας κ.ο.κ. 

Οι Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΔΑΜ περιλαμβάνουν 
χαρτογράφηση & ενεργοποίηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου, δυναμικές υπηρεσίες 
διάγνωσης αναγκών, ψηφιακές υπηρεσίες συνεργασίας, υπηρεσίες πληροφόρησης, 
μεταφοράς & διάχυσης καλών πρακτικών καθώς και υλοποίηση ανοικτών δράσεων στην 
κοινότητα,  προετοιμασία συμφώνων συνεργασίας, τράπεζες ιδεών, εργαλειοθήκες 
παρεμβάσεων και εφαρμογή σχεδίων μικρής κλίμακας .  

Στο πλαίσιο της δράσης απαιτείται η σύναψη σχέσεων συνεργασίας και η δικτύωση, με τις 
υφιστάμενες ή νέες δομές και σχήματα συνεργασίας που συνιστούν το οικοσύστημα 
καινοτομίας των περιοχών εφαρμογής των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης.  

Η υλοποίηση Στοχευμένων Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, 
διευρύνει τις δυνατότητες απασχόλησης στις περιοχές μετάβασης και συμπληρώνει το 
οικοσύστημα καινοτομίας τους.  

Η ανάπτυξη τους θα ακολουθήσει τις πλέον επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές. 

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις Ε&Κ έχουν σκοπό να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις & τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς συντελεστές των περιοχών μετάβασης να αναπτύξουν 
χαρτοφυλάκια συνεργασιών και δραστηριοτήτων με ερευνητικούς φορείς, άλλους εταίρους 
καινοτομίας καθώς και με υποστηρικτικές δομές και χωρικούς υποδοχείς με στόχο την 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και τη σύνδεση με νέες 
αλυσίδες προστιθέμενης αξίας στο τοπικό, εθνικό, ή ακόμα και στο διεθνές οικονομικό 
περιβάλλον. 

Δεν προβλέπονται άλλες παροχές προς τις Επιχειρήσεις, πλην των γενικών υπηρεσιών που 
περιγράφονται στις ανωτέρω δραστηριότητες και υπηρεσίες.  
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Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις, θα εξεταστεί η αναγκαιότητα χρήσης του 
ΓΑΚ 651/2014 ενώ στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστεί, θα προβλέπονται οι 
διαδικασίες δυνάμει του Κανονισμού De Minimis 1407/2013 για την περίπτωση 
καταλογισμού κρατικών ενισχύσεων στις ωφελούμενες επιχειρήσεις. 

Η δράση καλύπτει το σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως επιχείρησης ή κλάδου 
παραγωγής, τα αποτελέσματα δε και οι μέθοδοι θα είναι «ανοιχτά» προς χρήση σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ν.4412/2016), όπως ισχύει και θα έχει χρονική διάρκεια υλοποίησης μέχρι την 
περίοδο ολοκλήρωσης του ΠΔΑΜ 2021-2027. 

 
 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Παροχή υπηρεσιών μέσω Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. 1 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 2 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 3 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 4 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

ΓΓΕΚ – Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε € 
(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €   
(β)=(γ)+(δ) 

δημόσια 
(γ) 

ιδιωτική 
(δ) 

Σύνολο 
(ε)=(α)+(β) 

- 5.100.000€ 900.000.000   6.000.000€ 

% ενεργοποίησης δράσης 0,37% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

 

Προ
τερα
ιότη
τα 

Στόχο
ς 

Πολιτι
κής/ 

Ειδικό
ς 

Στόχο
ς 

Κατηγ
ορία 

Περιφέ
ρειας 

Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς 

Ορόσ
ημο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* 
Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

συνεισφορά 
σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορ

ά σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία 

ΠΠ** 

1 8. ΤΔΜ  

1.1.1:  
Στοχευμένες Δράσεις 

Κοινωνικής 
Καινοτομίας & 

Επιχειρηματικότητας  
στις Περιοχές ΔΑΜ 

25.700.000 

RCO04 Επιχειρήσεις χωρίς 
χρηματοδοτική 

υποστήριξη 

Αριθμός 
επιχειρή

σεων 

  24 120 027 

Διαδικασίες 
καινοτομίας 
στις ΜΜΕ 

(διαδικασία 
καινοτομίας, 
οργανωτική 
καινοτομία, 
καινοτομίας 
μάρκετινγκ, 

συνδημιουργία 
και με βάση τις 

ανάγκες των 
χρηστών και τη 

ζήτηση) 

2.512.500  3.000.000 

RCR01 Θέσεις εργασίας που 
δημιουργήθηκαν στις 

υποστηριζόμενες 
οντότητες 

Ισοδύναμ
ο 

πλήρους 
απασχόλ

ησης 

0 2021  120 029 

Διεργασίες 
έρευνας και 
καινοτομίας, 
μεταφορά 
τεχνολογίας 
και 
συνεργασία 
μεταξύ 
επιχειρήσεων
, ερευνητικών 
κέντρων και 
πανεπιστημί
ων με 
επίκεντρο την 
οικονομία 
χαμηλών 
εκπομπών 

1.256.250  1.500.000 
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διοξειδίου του 
άνθρακα, 
την 
ανθεκτικότητ
α και την 
προσαρμογή 
στην 
κλιματική 
αλλαγή 

030 

Διεργασίες 
έρευνας και 
καινοτομίας, 
μεταφορά 
τεχνολογίας 
και 
συνεργασία 
μεταξύ 
επιχειρήσεων 
με επίκεντρο 
την κυκλική 
οικονομία 

1.256.250  1.500.000  

 

 

 

 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 

Κύριες ομάδες στόχου 
συμμετεχόντων/ 

Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

Κωδικός 
Προτεραιότητας 

Κωδικός ΣΠ  Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης  ID δείκτη ID δείκτη 

     Επιχειρήσεις RCO04 RCR01 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* 6/2021 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**   

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης **** 4ο τρίμηνο/2022 
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ΕΣ 8 - Δράση 1.3.1: Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για τη Δίκαιη 
Μετάβαση 

 

Περιγραφή δράσης  

Στις παρεμβάσεις της Προτεραιότητας 1 του ΠΔΑΜ 2021-2027 περιλαμβάνονται  δράσεις 
στήριξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την συγκρότηση 
Μηχανισμού Υποστήριξης που λειτουργεί σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 
καλύπτοντας όλες τις Περιοχές ΔΑΜ με υπηρεσίες γενικής και ειδικής υποστήριξης όλων 
των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων (υπό σύσταση, υφιστάμενες, νεοφυείς) ή των δυνητικών 
επενδυτών με υπηρεσίες σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. 

Οι λιγνιτικές περιοχές θα καλύπτονται με τοπικούς μηχανισμούς στις λιγνιτικές περιοχές, 
ενώ οι επιλέξιμες νησιωτικές περιοχές θα καλύπτονται με ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Η Δράση θα λειτουργήσει ως μηχανισμός συγκέντρωσης, αποκωδικοποίησης και διάχυσης 
πληροφορίας σε επιχειρήσεις και δυνητικούς επενδυτές, με έμφαση στους παρακμάζοντες, 
μετασχηματιζόμενους και δυναμικούς τομείς. 

Το πλέγμα δράσεων θα περιλαμβάνει, επίσης, τη συνεχή διάγνωση των αναγκών του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, την εκπόνηση μελετών, εκθέσεων και 
την ανάπτυξη πρότυπων ανοικτών εργαλείων και υποστηρικτικού υλικού για την παροχή: 

- ανοιχτών και οριζόντιων υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και υποστήριξης.  

- εξατομικευμένων υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης με κύριο στόχο την αύξηση των 
επενδύσεων στην καινοτομία, τη διαφοροποίηση του υφιστάμενου παραγωγικού μοντέλου 
και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με σαφή 
προσανατολισμό στη Δίκαιη Μετάβαση.  

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται τόσο διά ζώσης όσο και εξ’ αποστάσεως μέσω της 
λειτουργίας φυσικών γραφείων στήριξης και ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας 
που θα καλύπτουν τις λιγνιτικές περιοχές. Εκτός εξατομικευμένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών θα παρέχουν πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και συνεργατικούς χώρους.  
Αντίστοιχες υπηρεσίες θα παρέχονται στις Επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών, μέσω 
του οριζόντιου μηχανισμού, αποκλειστικά με τη μορφή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Μέσω του οριζόντιου μηχανισμού θα προσφέρονται επίσης υπηρεσίες προβολής των 
περιοχών ΔΑΜ ως περιοχών επενδυτικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, υπηρεσίες 
προσέλκυσης και δικτύωσης επιχειρήσεων και φορέων με αντίστοιχους φορείς και 
επιχειρήσεις του εξωτερικού (start-up business in JUST Areas), καθώς και προηγμένες 
υπηρεσίες στήριξης της εξωστρέφειας και της στρατηγικής διαφοροποίησης των 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. 

Δεν προβλέπονται άλλες παροχές προς τις Επιχειρήσεις, πλην των γενικών υπηρεσιών που 
περιγράφονται στις ανωτέρω δραστηριότητες και υπηρεσίες.  

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις, θα εξεταστεί η αναγκαιότητα χρήσης του 
ΓΑΚ 651/2014 ενώ στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστεί, θα προβλέπονται οι 
διαδικασίες δυνάμει του Κανονισμού De Minimis 1407/2013 για την περίπτωση 
καταλογισμού κρατικών ενισχύσεων στις ωφελούμενες επιχειρήσεις. 

Η δράση καλύπτει το σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως επιχείρησης ή κλάδου 
παραγωγής, τα αποτελέσματα δε και οι μέθοδοι θα είναι «ανοιχτά» προς χρήση σε κάθε 
ενδιαφερόμενο.  
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Η δράση, προκειμένου να βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα 
αξιολογείται καθ’ όλη τη διάρκειά της από εξωτερικό εμπειρογνώμονα. 

Η Δράση θα υλοποιηθεί με προσφυγή σε εξωτερικούς Αναδόχους μέσω ανοιχτών 
διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και θα έχει χρονική διάρκεια 
υλοποίησης μέχρι την περίοδο ολοκλήρωσης του ΠΔΑΜ 2021-2027.  

 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο/ Τεχνική Βοήθεια  

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. 1 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 2 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 3 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 4 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε € 
(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €   
(β)=(γ)+(δ) 

δημόσια 
(γ) 

ιδιωτική 
(δ) 

Σύνολο 
(ε)=(α)+(β) 

- 22.950.000€ 4.050.000€ 4.050.000€  27.000.000€ 

% ενεργοποίησης δράσης 1,66% 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

 

Προτεραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικ
ής/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορί
α 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχ
ος 
(2029
) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* Ποσό που 
αντιστοιχεί 
στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ εθνική 
συνεισφορ
ά σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικό
ς ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

1 8. ΤΔΜ  

1.3.1 
Μηχανισμός 
Στήριξης της 
Επιχειρηματικότ
ητας για τη 
Δίκαιη 
Μετάβαση 

27.000.0
00 

RCO
04 

Επιχειρήσεις 
χωρίς 
χρηματοδοτικ
ή υποστήριξη 

Αριθμός 
επιχειρήσε
ων 

  50 700 

021 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 
ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομ
ένων 
παραγωγικών 
επενδύσεων 

22.950.000 27.000.000 

RCR0
1 

Θέσεις 
εργασίας που 
δημιουργήθηκ

αν στις 
υποστηριζόμε

νες 
οντότητες 

ισοδύναμο 
πλήρους 

απασχόλη
σης 

0 2021  700 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

Κωδικός 
Προτεραιότητας 

Κωδικός ΣΠ  Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης  ID δείκτη ID δείκτη 

1  ΤΔΜ JSO8.1. 1.3.1 Επιχειρήσεις RCO04 RCR01 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* 6/2021 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**  - 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης **** 4ο τρίμηνο/2022 
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Προτεραιότητα 4 : Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση 

 

Στόχος πολιτικής  Δεν εφαρμόζεται 

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 8 JSO8.1. 

 

ΕΣ 8 - Δράση 4.1.1: Ανάπτυξη Δικτύου Ειδικών Κέντρων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και 
Απασχόλησης για ανέργους, εργαζόμενους, 
αυταπασχολούμενους και εν δυνάμει νέους επιχειρηματίες για τις 
Περιοχές ΔΑΜ 

 

Περιγραφή δράσης  

Η Δράση (εφεξής και «Κέντρα Δεξιοτήτων») εντάσσεται στην Κατηγορία Παρέμβασης που 
αφορά σε άμεσες παρεμβάσεις απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής στις επηρεαζόμενες 
περιοχές ΔΑΜ, όπου προβλέπονται μεταξύ άλλων μέτρα άμεσης στήριξης και προώθησης 
στην απασχόληση για το ανθρώπινο δυναμικό που επηρεάζεται από την μετάβαση και 
αντιμετωπίζει κίνδυνο απώλειας θ.ε. ή βρίσκεται ήδη σε καθεστώς ανεργίας. 

Στόχος είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (θ.ε.) και η συγκράτηση της 
ανεργίας, ειδικά σε περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες που επηρεάζονται πιο έντονα, η 
δημιουργία νέων θ.ε. σε νέες ειδικότητες με θετική επίπτωση στο εισόδημα, καθώς και η 
δημιουργία θ.ε. υψηλής εξειδίκευσης, μεριμνώντας για τη διασφάλιση της ισότητας, της 
ένταξης και της μη-διάκρισης.  Οι δράσεις αυτές εναρμονίζονται πλήρως με το «Σύμφωνο 
για τις Δεξιότητες». 

Στο πλαίσιο των παραπάνω άμεσων μέτρων προβλέπεται, στις λιγνιτικές περιοχές, η 
ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρων Δεξιοτήτων με κατάλληλες φυσικές υποδομές που θα 
επιτρέπουν την καθημερινή επαφή και συνεργασία των στελεχών και συμβούλων της 
Πράξης με ωφελούμενους (εργαζόμενοι, άνεργοι, αυταπασχολούμενοι και εν δυνάμει νέοι 
επιχειρηματίες).   

Τα Κέντρα Δεξιοτήτων πρακτικά αποτελούν ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης 
στους ωφελούμενους για ανοιχτά προγράμματα στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και 
των επιχειρήσεων, υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής και επαγγελματικού 
προσανατολισμού καθώς και υλοποίησης ταχύρρυθμων και εξειδικευμένων προγραμμάτων 
απόκτησης γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων για εργαζόμενους, 
αυτοαπασχολούμενους και ανέργους, σε τομείς όπως τα πράσινα επαγγέλματα και τα 
ψηφιακά επαγγέλματα (Βιομηχανία 4.0) καθώς η απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων 
(transversal skills, Soft Skills) που είναι απαραίτητα στοιχεία, για την προσαρμογή και τον 
μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε νέο ή αναδυόμενο επαγγελματικό / 
εργασιακό περιβάλλον (καινοτομία, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, επίλυση 
προβλημάτων, διαχείριση χρόνου, προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη, κ.λπ.).  

Οι εκροές των Κέντρων Δεξιοτήτων δεν περιορίζονται στη βελτίωση της πρόσβασης και τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας της απασχόλησης των ανέργων στην αγορά εργασίας, αλλά 
των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων, καθώς και εκείνων που εντέλει θα 
επιλέξουν την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ) αναγνωρίζει την αυτοαπασχόληση ως σημαντικό 
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ρυθμιστικό παράγοντα καθώς αποτελεί μία πραγματικότητα στην απασχόληση και την 
επιχειρηματικότητα που δείχνει ιδιαίτερα ανθεκτική στο πέρασμα του χρόνου. 

Τα Κέντρα Δεξιοτήτων, εκτός από την φυσική τους υπόσταση και λειτουργία, θα 
υποστηρίζονται από πληροφοριακό σύστημα για την πληρέστερη, επίκαιρη, εξατομικευμένη 
και διαρκή ενημέρωση, παροχή οριζόντιας πληροφόρησης, συλλογή, καταγραφή, 
αποδελτίωση και οπτικοποίηση (παρουσίαση) στοιχείων, σχετικών δράσεων και λοιπών 
συμπληρωματικών ή/και υποστηρικτικών ενεργειών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της 
δίκαιης μετάβασης ή άλλων πρωτοβουλιών και πολιτικών για τη προώθηση και ενίσχυση 
του ανθρώπινου δυναμικού (λ.χ. Ελλάδα 2.0, ενεργητικές πολιτικές που υλοποιεί η ΔΥΠΑ, 
το ΕΣΠΑ 2021-2027, κ.α.). 

Επιπλέον, τα Κέντρα Δεξιοτήτων θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας,  
καθοδήγησης των ωφελούμενων και συμμετοχής τους στα επόμενα προβλεπόμενα στάδια 
παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών, προκειμένου να εντοπίσουν τις πραγματικές τους 
ανάγκες και να εστιάσουν στις επιλογές επαγγελματικού προσανατολισμού που 
ικανοποιούν πιο ολοκληρωμένα και πιο ουσιαστικά το προφίλ, τις ανάγκες, τα 
επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές με προτεραιότητα στους τομείς του 
αναπτυξιακού προτύπου κάθε περιοχής. Θα καταγράφουν τις ανάγκες – κενές θέσεις 
εργασίας που υπάρχουν από επιχειρήσεις στην αγορά εργασίας καθώς και τις 
εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ωφελούμενου, προκειμένου να συμβάλλει μέσω της 
πλατφόρμας στη σύζευξη της προσφοράς εργασίας με τη δημιουργούμενη ζήτηση, ενώ θα 
στελεχώνεται από εξειδικευμένα στελέχη και Συμβούλους σε θέματα επιχειρηματικότητας, 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, coaching / mentoring καθώς και διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού ευρύτερα.  

Στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιούνται περιοδικές αναλυτικές έρευνες πεδίου και 
εκθέσεις σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν τις τοπικές αγορές εργασίας και το ανθρώπινο 
δυναμικό τους υπό το πρίσμα της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανακατάρτισης 
των ανέργων και των εργαζομένων στις περιοχές ενδιαφέροντος.  

Τα Κέντρα Δεξιοτήτων θα συνεργάζονται με τους Δήμους και τους τοπικούς κοινωνικούς και 
επαγγελματικούς φορείς για την πληρέστερη διάγνωση των αναγκών στην αγορά εργασίας, 
όπως κάθε φορά διαμορφώνονται, κατά την υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού προτύπου 
καθώς και με τη Δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας. 

Οι στοχευμένες εκπαιδευτικού χαρακτήρα ενέργειες της Δράσης δεν οδηγούν σε 
πιστοποίηση. 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Παροχή υπηρεσιών μέσω Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. 1 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 2 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 3 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 4 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  
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Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε € 
(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €   
(β)=(γ)+(δ) 

δημόσια 
(γ) 

ιδιωτική 
(δ) 

Σύνολο 
(ε)=(α)+(β) 

- 
21.250.000 € 3.750.000 3.750.000  

25.000.000
€ 

% ενεργοποίησης δράσης 1,53% 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

 

Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 
Δράση 

π/υ 
δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Τιμή 
βάσης/ 

αναφορά
ς 

Έτος 
βάσης/ 

αναφορά
ς 

Ορόσημ
ο (2024) 

Στόχο
ς 

(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 
Κωδικό
ς ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ** 

1 8. ΤΔΜ  

4.1.1: Ανάπτυξη 
Δικτύου Ειδικών 

Κέντρων 
Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων και 
Απασχόλησης για 

ανέργους, 
εργαζόμενους, 

αυταπασχολούμενο
υς και εν δυνάμει 

νέους 
επιχειρηματίες για 
τις Περιοχές ΔΑΜ 

25.000.00
0 

Νέος 
Δείκτη

ς 1 

Δράσεις για 
ανάπτυξη 

εργαλείων και 
παροχή 

υπηρεσιών 
υποστήριξης – 
καθοδήγησης-
ενημέρωσης 

Αριθμός    12 

134 

Μέτρα για 
τη 

βελτίωση 
της 

πρόσβαση
ς στην 

απασχόλη
ση 

21.250.000 
€ 

25.000.000€ 

Νέος 
δείκτη

ς 2 

 
Συμμετέχοντες 
που βρήκαν ή 
διατήρησαν  

θέση εργασίας   

Αριθμός 
ατόμων 

0   1.500 

 

 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 

Κύριες ομάδες στόχου 
συμμετεχόντων/ 

Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

Κωδικός 
Προτεραιότητας 

Κωδικός ΣΠ  Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης  ID δείκτη ID δείκτη 

4   JSO8.1. 4.1.1 
Άνεργοι, εργαζόμενοι, 
αυταπασχολούμενοι και νέοι 
επιχειρηματίες 

Νέος Δείκτης 1 Νέος Δείκτης 2 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* 6/2021 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**   

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης **** 4ο τρίμηνο/2022 
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ΕΣ 8 – Δράση 4.3.1: Ολοκληρωμένα προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για 
ανέργους (Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής 
Άσκησης και Πιστοποίησης) στις Περιοχές ΔΑΜ 

 

Περιγραφή δράσης  

Η Δράση με τίτλο «Ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για 
ανέργους (Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης) 
στις Περιοχές ΔΑΜ», εντάσσεται στην Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) 4.3 του ΠΔΑΜ 2021-
2027 που αφορά στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού 
στις Περιοχές ΔΑΜ. 

Η δράση συμβάλλει στο στόχο της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (θ.ε.) 
και της συγκράτηση της ανεργίας, ειδικά σε περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες που 
επηρεάζονται πιο έντονα, της δημιουργίας νέων θ.ε. σε νέες ειδικότητες με θετική επίπτωση 
στο εισόδημα, καθώς και στη δημιουργία θ.ε. υψηλής εξειδίκευσης, μεριμνώντας για τη 
διασφάλιση της ισότητας, της ένταξης και της μη-διάκρισης.  Οι δράσεις αυτές 
εναρμονίζονται πλήρως με το «Σύμφωνο για τις Δεξιότητες». 

Στη Δράση περιλαμβάνεται μία δέσμη ενεργειών, η οποία έχει ως στόχο να συμβάλλει -με 
μία ολοκληρωμένη προσέγγιση- στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών 
που θα αναδυθούν ως συνέπεια της μετάβασης στην οικονομία μηδενικών ρύπων, 
εστιάζοντας στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την βελτίωση των 
προοπτικών και εναλλακτικών της απασχολησιμότητας τους, παρέχοντας Επικαιροποίηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας και 
του νέου παραγωγικού μοντέλου που προτάσσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται 
με την ψηφιακή, πράσινη και γαλάζια οικονομία (Digital, Green, Blue Skills) προς τη Δίκαιη 
Μετάβαση. 

Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων σε τομείς 
των πράσινων, ψηφιακών και γαλάζιων επαγγελμάτων, που εναρμονίζονται πλήρως με το 
«Σύμφωνο για τις Δεξιότητες», τη  διάγνωση αναγκών και τον CEDEFOP καθώς και με το 
ν.4921/2022 «Δουλειές Ξανά» και την προσαρμογή και ενσωμάτωση του ανθρώπινου 
δυναμικού σε κάθε νέο ή αναδυόμενο επαγγελματικό περιβάλλον (καινοτομία, λήψη 
αποφάσεων, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση χρόνου, 
προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη, κ.λπ.). 

Αντικείμενο είναι η παροχή σε ανέργους, υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης – 
προκειμένου να γίνει η κατάλληλη διάγνωση αναγκών και η διαμόρφωση ατομικού σχεδίου 
δράσης για την χάραξη της επιμορφωτικής διαδρομής που θα ακολουθηθεί από τον 
εκάστοτε ωφελούμενο, η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, θεωρητικής τόσο 
σε οριζόντια θέματα (soft skills), όσο και σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα, 
πρακτικής άσκησης μέσω case studies ή on the job training, καθώς και πιστοποίησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Η Δράση πρόκειται να απευθυνθεί σε τουλάχιστον 7.000 άνεργους ωφελούμενους στο 
σύνολο των περιοχών Παρέμβασης ΔΑΜ.  

Η Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το «Σύστημα 
Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων 
προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) 
και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε).» (ΦΕΚ 4581/Β / 30-08-2022, Αρ. Απόφ. 82759). 
Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, θα προβλέπονται δυνητικά οι διαδικασίες δυνάμει του 
Κανονισμού De Minimis 1407/2013 για την περίπτωση καταλογισμού κρατικών ενισχύσεων 
στις έμμεσα ωφελούμενες επιχειρήσεις. 
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Η Δράση θα υλοποιηθεί με προσφυγή σε εξωτερικούς Αναδόχους μέσω ανοιχτών 
διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και θα έχει χρονική διάρκεια 
υλοποίησης μέχρι την περίοδο ολοκλήρωσης του ΠΔΑΜ 2021-2027. 

 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Παροχή υπηρεσιών μέσω Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. 1 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 2 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 3 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 4 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε € 
(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €   
(β)=(γ)+(δ) 

δημόσια 
(γ) 

ιδιωτική 
(δ) 

Σύνολο 
(ε)=(α)+(β) 

- 31.875.000€ 5.625.000€ 5.625.000€  37.500.000€ 

% ενεργοποίησης δράσης 2,3% 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

 

Προτεραιότητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφοράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφοράς 

Ορόσημο 
(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 

Κωδικός 
ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ** 

1 8. ΤΔΜ  

4.3.1: 
Ολοκληρωμένα 
προγράμματα 
Προώθησης στην 
Απασχόληση για 
ανέργους 
(Δράσεις 
Συμβουλευτικής, 
Κατάρτισης, 
Πρακτικής 
Άσκησης και 
Πιστοποίησης) 
στις Περιοχές 
ΔΑΜ 

37.500.000 

EECO01 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων 

Αριθμός 
ατόμων 

  1.000 7.000 

134 

Μέτρα για τη 
βελτίωση της 
πρόσβασης 
στην 
απασχόληση 

31.875.000 37.500.000 

 
 
EECR 
03 

Συμμετέχοντες που 
αποκτούν τυπικό 
επαγγελματικό προσόν 
αμέσως μετά τη 
συμμετοχή τους  

 
Αριθμός 
ατόμων 
 

0 2021  5.000 
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 

Κύριες ομάδες στόχου 
συμμετεχόντων/ 

Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

Κωδικός 
Προτεραιότητας 

Κωδικός ΣΠ  Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης  ID δείκτη ID δείκτη 

4  ΤΔΜ JSO8.1 4.3.1 
Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

EECO01 EECR 03 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* 6/2021 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**   

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης **** 4ο τρίμηνο/2022 
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ΕΣ 8 - Δράση 4.4.1: Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προσαρμογής των Εργαζομένων στις 
απαιτήσεις της Πράσινης και της Μεταλιγνιτικής Οικονομίας στις 
Περιοχές ΔΑΜ  

 

Περιγραφή δράσης  

Η Δράση εντάσσεται στην Κατηγορία Παρέμβασης που αφορά στην ενίσχυση της 
Προσαρμοστικότητας των Εργαζομένων, στις λιγνιτικές περιοχές. Θα δοθεί έμφαση στους 
εργαζομένους των επιχειρήσεων των Λιγνιτικών Περιοχών, ιδίως λόγω της αδυναμίας 
άμεσης προσαρμογής τους στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης σε τοπικές 
οικονομίες με κατά τεκμήριο αδύναμη και παραδοσιακή οικονομική βάση. 

Στόχος είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (θ.ε.) και η συγκράτηση της 
ανεργίας, ειδικά σε περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες που επηρεάζονται πιο έντονα, η 
δημιουργία νέων θ.ε. σε νέες ειδικότητες με θετική επίπτωση στο εισόδημα και την ΑΠΑ, 
καθώς και η δημιουργία θ.ε. υψηλής εξειδίκευσης, μεριμνώντας για τη διασφάλιση της 
ισότητας, της ένταξης και της μη-διάκρισης.  Οι δράσεις αυτές εναρμονίζονται πλήρως με το 
«Σύμφωνο για τις Δεξιότητες». 

Στο πλαίσιο αυτό, στην προτεινόμενη Δράση  περιλαμβάνεται μία δέσμη ενεργειών, η οποία 
έχει ως στόχο να συμβάλλει με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση της 
αναγκαιότητας προσαρμογής των εργαζομένων στις απαιτήσεις της μεταλιγνιτικής και 
πράσινης οικονομίας.  

Μέσω της απόκτησης των ανάλογων γνώσεων και δεξιοτήτων, θα δοθεί η δυνατότητα και η 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της 
Οικονομίας και να αντιμετωπίσουν την όποια εργασιακή επισφάλεια προκαλείται αφενός 
από την απολιγνιτοποίηση των λιγνιτικών περιοχών και τη μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα, αφετέρου εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, της παγκοσμιοποίησης, της 
κλιματικής αλλαγής, της απαξίωσης τεχνολογικών λύσεων, με την ενδυνάμωση και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την ψηφιακή, πράσινη και γαλάζια οικονομία 
(Digital, Green, Blue Skills) και αφορούν στο σύνολο των περιοχών ΔΑΜ. 

Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων από τους εργαζόμενους 
(reskilling και upskilling), σε τομείς των πράσινων, ψηφιακών και γαλάζιων επαγγελμάτων, 
καθώς και εκείνων που αναφύονται από τις συγκλίσεις των κλάδων λόγω Industry 4.0, 
προκειμένου να εναρμονιστούν με τις συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον που 
συνδέονται με την διαρκή ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που επιφέρει ανακατατάξεις στον 
κόσμο της εργασίας. 

Αντικείμενο είναι η παροχή σε εργαζόμενους, υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης - 
προκειμένου να γίνει η κατάλληλη διάγνωση αναγκών και η διαμόρφωση ατομικού σχεδίου 
δράσης για την χάραξη της επιμορφωτικής διαδρομής που θα ακολουθηθεί από τον 
εκάστοτε ωφελούμενο, η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης σε 
οριζόντια θέματα (soft skills) και σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα, καθώς και 
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Η Δράση θα περιλαμβάνει επιπλέον ενέργειες δημοσιότητας και Αξιολόγησης και πρόκειται 
να απευθυνθεί σε τουλάχιστον 6.000 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα 
γενικά, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται ή και 
αυταπασχολούμενους, καθώς επηρεάζονται άμεσα, έμμεσα ή/και επαγόμενα όλοι οι τομείς 
/ δραστηριότητες στις περιοχές του Προγράμματος, ιδιαίτερα όμως στις Λιγνιτικές Περιοχές. 

Η Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το «Σύστημα 
Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων 
προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) 
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και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε).» (ΦΕΚ, Αρ. Απόφ. 82759). Στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των δράσεων προσαρμοστικότητας στις Επιχειρήσεις, θα προβλέπονται 
δυνητικά οι διαδικασίες δυνάμει του Κανονισμού De Minimis 1407/2013 για την περίπτωση 
καταλογισμού κρατικών ενισχύσεων στις έμμεσα ωφελούμενες επιχειρήσεις. 

Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ν.4412/2016), όπως ισχύει και θα έχει χρονική διάρκεια υλοποίησης μέχρι την 
περίοδο ολοκλήρωσης του ΠΔΑΜ 2021-2027. 

 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Παροχή υπηρεσιών μέσω Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. 1 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 2 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 3 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 4 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

ΕΥΔΕ ΒΕΚ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε € 
(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €   
(β)=(γ)+(δ) 

δημόσια 
(γ) 

ιδιωτική 
(δ) 

Σύνολο 
(ε)=(α)+(β) 

- 21.845.000 3.855.000   
25.700.000

€ 

% ενεργοποίησης δράσης 1,58% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

 

Προτεραιότητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση 
π/υ 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς 

Ορόσημο 
(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 
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία 

ΠΠ** 

1 8. ΤΔΜ  

4.4.1: 
Ολοκληρωμένα 
Προγράμματα 
Προσαρμογής 

των 
Εργαζομένων 

στις 
απαιτήσεις της 
Πράσινης και 

της 
Μεταλιγνιτικής 

Οικονομίας 
στις Περιοχές 

ΔΑΜ 

25.700.000 

EECO04 απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων 

των 
αυτοαπασχολουμένων 

Αριθμός 
ατόμων 

  800 6.000 

146 

Στήριξη της 
προσαρμογής 

των 
εργαζομένων, 

των 
επιχειρήσεων 

και των 
επιχειρηματιών 

στην αλλαγή 

21.845.000 25.700.000 

EECR03 συμμετέχοντες που 
αποκτούν εξειδίκευση 

αμέσως μετά την 
αποχώρησή τους 

Αριθμός 
ατόμων 

0 2021  4.000 

 

 

 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 

Κύριες ομάδες στόχου 
συμμετεχόντων/ 

Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

Κωδικός 
Προτεραιότητας 

Κωδικός ΣΠ  Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης  ID δείκτη ID δείκτη 

     
Εργαζόμενοι και 
αυτοαπασχολούμενοι 

EECO04 EECR03 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* 6/2021 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**   

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης **** 4ο τρίμηνο/2022 
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Προτεραιότητα 6 : Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος 

 

ΕΣ 8 - Δράση ΤΒ.1.1: Υποστήριξη της λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 

 

Περιγραφή δράσης  

 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη της ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ για την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος σε 
όλα τα στάδια.  

Ενδεικτικά: 

 Υπηρεσίες  και  υποστήριξη  για  προετοιμασία,  επιλογή,  αξιολόγηση,  διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχο των έργων   

 Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων υποστήριξης της ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 

 Βελτίωση  και  αναβάθμιση  τεχνολογικού  εξοπλισμού,  ηλεκτρονικών  συστημάτων  
και λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και των  
πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την  
βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  και  ποιότητας  υλοποίησης,  επεξεργασία  και  
διαχείριση δεδομένων  

 Εκπαίδευση  των  στελεχών  της  ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ  με  διοργάνωση  ή  συμμετοχή  σε  
σεμινάρια,  συνέδρια,  διεθνείς  και  λοιπές   συναντήσεις, ημερίδες, δίκτυα, forum κλπ.    

 Υποστήριξη  της  λειτουργίας  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης και λοιπών τεχνικών 
συναντήσεων εργασίας 

 Εκπόνηση στρατηγικών, προπαρασκευαστικών μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και 
παροχή εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης 
σε εξειδικευμένα θέματα. 

 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο/ Τεχνική Βοήθεια  

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. 1 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ ΜΟΝΑΔΑ Γ, 

ΜΟΔ Α.Ε. 

 

Στόχος πολιτικής  Δεν εφαρμόζεται 

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 8 JSO8.1 
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Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε € 
(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €   
(β)=(γ)+(δ) 

δημόσια 
(γ) 

ιδιωτική 
(δ) 

Σύνολο 
(ε)=(α)+(β) 

 

- 12.750.000 2.250.000 2.250.000  15.000.000 
 

% ενεργοποίησης δράσης 0,92% 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

 

Προτεραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτικ

ής/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορί
α 

Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχ
ος 

(2029
) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ

ή 
συνεισφο
ρά σε €)** 

Ποσό 
που 

αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή + εθνική 
συνεισφο
ρά σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικ

ός 
ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ** 

6 8. ΤΔΜ  

ΤΒ.1.1 
Υποστήρι

ξη της 
λειτουργί
ας της ΔΑ 

ΕΣΠΑ-
ΔΑΜ 

15.000.0
00 

PSO69
2b 

Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/καταρτίσ
τηκαν εκτός Δικαιούχων 

Άτομα   60 180 182 

Ενίσχυση της 
ικανότητας 
των αρχών 
του κράτους 
μέλους, των 
δικαιούχων 
και των 
οικείων 
εταίρων 

 425.000  500.000 

PSO69
3 

Συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών και 

προμηθειών 

Συμβάσεις 

  20 90 180 

Προετοιμασί
α υλοποίηση, 
παρακολούθ
ηση και 
έλεγχος 

  
11.475.00
0 

  
13.500.00
0 

PSO69
1 

Έλεγχοι και 
Επιθεωρήσεις 

Έλεγχοι/ 
Επιθεωρήσ

εις   0 1000 180 

Προετοιμασί
α υλοποίηση, 
παρακολούθ
ηση και 
έλεγχος 

 850.000  1.000.000 

 

 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 

Κύριες ομάδες στόχου 
συμμετεχόντων/ 

Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

Κωδικός 
Προτεραιότητας 

Κωδικός ΣΠ  Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης  ID δείκτη ID δείκτη 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* 6/2021 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**   

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης **** 4ο τρίμηνο/2022 
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ΕΣ 8 - Δράση ΤΒ.2.1: Δημοσιότητα του Προγράμματος 

 

Περιγραφή δράσης  

Αφορά ενδεικτικά : 

- Ενέργειες  πληροφόρησης, προβολής και  δημοσιότητας  και  των  επιμέρους  
παρεμβάσεων του ΠΔΑΜ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς 
(Περιφερειακές, τοπικές και  λοιπές  δημόσιες  αρχές,  κοινωνικοί  και  οικονομικοί  
εταίροι,  επαγγελματικές οργανώσεις,  μη  κυβερνητικές  οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ  
κλπ),  όσο  και  στην  κοινή γνώμη. 

- Ενέργειες  ενημέρωσης  των  δυνητικών  δικαιούχων  –ιδίως  των  μικρών  και  μεσαίων 
επιχειρήσεων  και  της  κοινής  γνώμης  σχετικά  με  όλες  τις  φάσεις  σχεδιασμού  και 
υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΠΔΑΜ, τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής 
σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.   

- Εξειδίκευση, σχεδιασμό, συντονισμό και εφαρμογή Στρατηγικών επικοινωνίας και 
Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης με  σκοπό τη  δημοσιοποίηση στους  πολίτες των 
περιοχών ΕΣΔΙΜ, της χώρας και της ΕΕ, του ρόλου  και των επιτευγμάτων ή/και των 
επιμέρους παρεμβάσεων του ΠΔΑΜ στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ενέργειες 
διάχυσης καλών πρακτικών. 

- Σύμβουλος Δημοσιότητας Προγράμματος 

- Επικοινωνιακό σχέδιο του Προγράμματος 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο/ Τεχνική Βοήθεια  

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. 1 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ Μονάδα Γ 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε € 
(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €   
(β)=(γ)+(δ) 

δημόσια 
(γ) 

ιδιωτική 
(δ) 

Σύνολο 
(ε)=(α)+(β) 

- 5.525.000 975.000 975.000  6.500.000 € 

% ενεργοποίησης δράσης 0,4% 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

 

Προτεραιότητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση 
π/υ 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς 

Ορόσημο 
(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 
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία 

ΠΠ** 

6 8. ΤΔΜ  

ΤΒ.2.1: 
Δημοσιότητα 

του 
Προγράμματος 

6.500.000 

PSO696 
Ενέργειες 

επικοινωνίας 
και προβολής 

Ενέργειες   10 63  

179 

221.000 260.000 

PSO697 
Επικοινωνιακά 

σχέδια 
δράσης 

Σχέδια   1 1  0 0 

PSO693 

Συμβάσεις 
παροχής 

υπηρεσιών 
και 

προμηθειών 

Συμβάσεις   2 3  5.304.000 6.240.000 

 

 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 

Κύριες ομάδες στόχου 
συμμετεχόντων/ 

Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

Κωδικός 
Προτεραιότητας 

Κωδικός ΣΠ  Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης  ID δείκτη ID δείκτη 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* 6/2021 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**  Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης**** 4ο τρίμηνο/2022 
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ΕΣ 8 - Δράση ΤΒ.3.1: Υποστήριξη φορέων/δικαιούχων για ωρίμανση και αποτελεσματική 
υλοποίηση πράξεων  

 
 

Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
προβλέπεται η υποστήριξη των φορέων και Δικαιούχων κατά την προετοιμασία, την 
ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση των έργων του Προγράμματος. 

Η υποστήριξη περιλαμβάνει ενδεικτικά :  

- Εκπόνηση ή επικαιροποίηση μελετών σκοπιμότητας και κόστους – οφέλους.  

- Τεχνικούς συμβούλους για ωρίμανση, έλεγχο, έγκριση των μελετών των έργων κλπ.  

- Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και άλλου είδους υποστηρικτικές/ 
προπαρασκευαστικές μελέτες για την υλοποίηση έργων.  

- Τεχνικοί σύμβουλοι υποστήριξης (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 
ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, 
έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων.  

- Ενέργειες ενδυνάμωσης της ικανότητας των φορέων στις περιοχές ΔΑΜ 

 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο/ Τεχνική Βοήθεια  

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. 1 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., 

Δικαιούχοι πράξεων του Προγράμματος 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε € 
(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €   
(β)=(γ)+(δ) 

δημόσια 
(γ) 

ιδιωτική 
(δ) 

Σύνολο 
(ε)=(α)+(β) 

 7.650.000 1.350.000 1.350.000  9.000.000 

% ενεργοποίησης δράσης 0,55% 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

 

Προτεραιότητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφοράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφοράς 

Ορόσημο 
(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 
Κωδικός 
ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ** 

6 8. ΤΔΜ  

ΤΒ3.1: 
Υποστήριξη 
φορέων για 
ωρίμανση και 
αποτελεσματική 
υλοποίηση 
πράξεων  

9.000.000 

PSO694  Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Ενέργειες 

0  5 50 182 

Ενίσχυση 
της 
ικανότητας 
των αρχών 
του κράτους 
μέλους. των 
Δικαιούχων 
και των 
οικείων 
εταίρων 

7.650.000 9.000.000 

           

           

* 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 

Κωδικός 
Προτεραιότητας 

Κωδικός ΣΠ  Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης  ID δείκτη ID δείκτη 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* 6/2021 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**  Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης**** 4Ο τρίμηνο 12/2022 
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ΕΣ 8 - Δράση ΤΒ.4.1: Αξιολόγηση Προγράμματος και επιμέρους Δράσεων 

 

Περιγραφή δράσης  

- Εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος και των αξιολογήσεων που 
προβλέπονται με βάση τις κανονιστικές απαιτήσεις 

- Επιμέρους Αξιολογήσεις δράσεων και παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια του ΠΔΑΜ και 
εκ των υστέρων αξιολόγηση.  

- Εκ των προτέρων αξιολογήσεις Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο/ Τεχνική Βοήθεια  

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. 1 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ Μονάδα Γ, 

Δικαιούχοι Πράξεων του Προγράμματος 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε € 
(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €   
(β)=(γ)+(δ) 

δημόσια 
(γ) 

ιδιωτική 
(δ) 

Σύνολο 
(ε)=(α)+(β) 

 
1.700.000 300.000 

450.000  
2.000.000 

% ενεργοποίησης δράσης 0,12% 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

 

Προτεραιότητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση 
π/υ 

δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 

αναφοράς 

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς 

Ορόσημο 
(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 
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία 

ΠΠ** 

6 8. ΤΔΜ  

ΤΒ.4.1: 
Αξιολόγηση 

Προγράμματος 
και επιμέρους 

Δράσεων 

2.000.000 

 PSO693  

Συμβάσεις 
παροχής 

υπηρεσιών 
και 

προμηθειών  

Συμβάσεις   4 30 181 

Αξιολόγηση 
και μελέτες, 
συλλογή 
δεδομένων 

1.700.000 2.000.000 

           

           

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

Κωδικός 
Προτεραιότητας 

Κωδικός ΣΠ  Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης  ID δείκτη ID δείκτη 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* 6/2021 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**  Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης**** 03/2023 

 


