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Εισαγωγή 

Σε συνέχεια της έγκρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027 (υπ. αρ. 
C(2022)6262/29.08.2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε.), και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 
από το Κανονισμό (ΕΕ) 1060/2021, το Νόμο 4914/2022 και την υπ. αρ. 86884/12.09.2022 Εγκύ-
κλιο με τίτλο «Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 
2021-2027» που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αττική» 
έχει την ευθύνη διενέργειας των διαδικασιών εξειδίκευσης του Προγράμματος, προκειμένου να 
μπορέσει να προχωρήσει στην έκδοση προσκλήσεων. 

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει τα έγγραφα εξειδίκευσης που καταρτίστηκαν σύμφωνα με 
τις διαδικασίες και το υπόδειγμα της με υπ. αρ. 86884/12.09.2022 Εγκυκλίου με τίτλο «Εγκύκλιος 
για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027» και εγκρίθη-
καν από τον  Περιφερειάρχη Αττικής. 

Οι ενότητες του παρόντος εγγράφου Εξειδίκευσης του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, 
είναι οι εξής : 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α Περιγράφει το γενικό πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας εξειδίκευσης όπως αυτη 
περιγράφεται από το θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, π.χ. κυριότερα βήματα 
της εξειδίκευσης, κριτήρια επιλογής δράσεων που θα εξειδικευτούν κτλ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την κατάρτιση και έγκριση του 
εγγράφων εξειδίκευσης δράσεων του Προγράμματος Αττικής 2021-2027. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  Περιλαμβάνει το κύριο σώμα της εξειδίκευσης, δηλαδή τα έντυπα εξειδίκευσης του 
Παραρτήματος Ι της με αρ.πρ. 86884/12.09.2022 Εγκυκλίου με τίτλο «Εγκύκλιος για 
την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027», 
όπως αυτά εγκρίθηκαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Περιλαμβάνει τον πίνακα προγραμματισμού προσκλήσεων του άρθρου 35 του 
Ν.4914/2022, όπως αυτός εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής. 

  



Εξειδίκευση εφαρμογής του Προγράμματος "Αττική" 2021-2027 
 

 1
η
 Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Π. “ΑΤΤΙΚΗ”, 18/10/2022  

 

 

6 
 

 

Ενότητα Α: Μεθοδολογία 

Νομική Βάση 

Το έγγραφο και η διαδικασία εξειδίκευσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προβλέπο-
νται στο Ν. 4914/2022 και στα εξής σημεία : 

Άρθρο 22 – Αποστολή και αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής 
§ 1 – «Η επιτελική δομή έχει ως αποστολή την υποστήριξη του οικείου Υπουργείου και των 

φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών 
στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής 
τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα 2021-2027.» 

§ 2.γ. – «υποβάλλει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, προτάσεις εξειδίκευσης και 
δράσεις, οι οποίες συνάδουν με το θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τις οδηγίες της ΕΑΣ, τους όρους ε-
πιλεξιμότητας και τους ειδικούς στόχους του εκάστοτε Προγράμματος» 

§ 2.δ. – «διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Προγραμμάτων για τις 
δράσεις/προσκλήσεις που αντιστοιχούν στις τομεακές πολιτικές του οικείου Υπουργείου, καθώς 
και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 35.» 

Άρθρο 34 - Κατανομή αρμοδιοτήτων σε επίπεδα διοίκησης 
§ 1 – «Στο πλαίσιο της οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων των Ειδικών Υπηρεσιών που ασκούν 

καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής ή Ενδιάμεσου Φορέα, οι αρμοδιότητες σύμφωνα με τις προβλε-
πόμενες διαδικασίες, διαχωρίζονται και κατανέμονται ως εξής: 

α) Στις αρμοδιότητες του άμεσα εποπτεύοντος οργάνου των Ειδικών Υπηρεσιών της παρ. 1 
περιλαμβάνονται, ιδίως, οι εξής: 

αα) Διαχειριστικές αρμοδιότητες: 

i) Η έκδοση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ-
γράμματος στην οποία προεδρεύει, 

ii) η εισήγηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης των κριτηρίων ένταξης πράξεων στους άξο-
νες προτεραιότητας του Προγράμματος, 

iii) η έγκριση της εξειδίκευσης του Προγράμματος και του προγραμματισμού των προσκλή-
σεων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, καθώς και η έκδοση των προσκλήσεων,…» 

 

«β) Στις αρμοδιότητες του προϊσταμένου των Ειδικών Υπηρεσιών της παρ. 1 περιλαμβάνο-
νται, ιδίως, οι εξής: 

βα) Διαχειριστικές αρμοδιότητες: 

i) Η εισήγηση προς έγκριση από το αρμόδιο όργανο που εποπτεύει την Ειδική Υπηρεσία, της 
εξειδίκευσης του Προγράμματος και του προγραμματισμού των προσκλήσεων για την υποβολή 
προτάσεων χρηματοδότησης,…» 

Άρθρο 35 – Εξειδίκευση Προγράμματος 
§ 1 - «Η εξειδίκευση του Προγράμματος αποτελεί το υποστηρικτικό εργαλείο για τον προ-

γραμματισμό και την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική παρακο-
λούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος, και συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των 
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Προγραμμάτων. Η εξειδίκευση περιλαμβάνει ανά δράση/πρόσκληση, συνοπτική περιγραφή του 
φυσικού αντικειμένου, τους ενδεικτικούς δικαιούχους, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, τους σχε-
τικούς δείκτες και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.» 

§ 2 - «Αρμόδια για την εξειδίκευση του Προγράμματος, είναι η Διαχειριστική Αρχή, λαμβά-
νοντας υπόψη τους στόχους και τις προτεραιότητές του.» 

§ 3 – «Κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης των Προγραμμάτων, η Διαχειριστική Αρχή συνεργά-
ζεται και συνεπικουρείται από τις Επιτελικές Δομές και, ελλείψει αυτών, με τις αρμόδιες Υπηρε-
σίες των Υπουργείων, οι οποίες υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Διαχειριστική Αρχή αμελλητί 
και το αργότερο εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, από την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 
που τους απευθύνει η Διαχειριστική Αρχή. Όταν απαιτείται από τη φύση του έργου ή των δικαι-
ούχων, η Διαχειριστική Αρχή συνεργάζεται με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τα Τομεα-
κά Προγράμματα και με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων για τα Περιφερειακά Προγράμματα.» 

§ 4 – «Το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων δημοσιεύεται στον ιστό-
τοπο της Διαχειριστικής Αρχής όπου διατίθενται πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και στον 
ιστότοπο www.espa.gr, που αποτελεί την ενιαία διαδικτυακή πύλη, η οποία παρέχει πληροφόρη-
ση για όλα τα προγράμματα που αφορούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 
46 του Κανονισμού. Το χρονοδιάγραμμα αυτό επικαιροποιείται τρεις (3) τουλάχιστον φορές το 
έτος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του Κανονισμού και οπωσδήποτε κάθε φορά που 
τροποποιούνται ή οριστικοποιούνται επιμέρους στοιχεία των προσκλήσεων και του χρονοδια-
γράμματος σε άλλες χρονικές περιόδους.» 

§ 5 – «Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος εισηγείται στο αρμόδιο όργανο που την ε-
ποπτεύει την έγκριση της εξειδίκευσης του Προγράμματος και του προγραμματισμού των προ-
σκλήσεων, πριν τη δημοσίευσή του κατά την παρ. 4, και μέχρι τα όρια που καθορίζονται στην 
παρ. 9 του άρθρου 36» 

§ 7 – «Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ενημερώνεται από τη Διαχειριστι-
κή Αρχή για την εξέλιξη του προγραμματισμού των προσκλήσεων του Προγράμματος και τον 
βαθμό επίτευξης της εφαρμογής του σε κάθε συνεδρίασή της.» 

 

Αναγκαιότητα Εξειδίκευσης και Εκπόνησης των Εγγράφων Εξειδίκευσης 

Στο Πρόγραμμα «Αττική» για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 αποτυπώνονται η 
στρατηγική και οι στόχοι και συμπεριλαμβάνονται στοιχεία σε επίπεδο δράσης ή κατηγορίας 
δράσεων, πόρων, δικαιούχων, αναμενόμενων αποτελεσμάτων κτλ. Παρ όλο που στο πρόγραμμα 
της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 παρουσιάζεται με μεγάλη σαφήνεια και λεπτομέρεια 
το πλέγμα των προγραμματιζόμενων δράσεων, δεν παύει το Πρόγραμμα να αποτελεί ένα στρα-
τηγικό κείμενο, στο οποίο δεν αποτυπώνεται η ανάλυση που απαιτείται για τον προγραμματισμό 
και την έκδοση προσκλήσεων και τη συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του.  

Η προβλεπόμενη συνεπώς από το Ν.4914/2022 εξειδίκευση αποτελεί το απαραίτητο βήμα 
στην υλοποίηση του Προγράμματος για την προετοιμασία των προσκλήσεων. Στην με αρ. πρωτ. 
86884/12.09.2022 εγκύκλιο για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιό-
δου 2021-2027, εξηγείται η αναγκαιότητα της διαδικασίας εξειδίκευσης και της εκπόνησης των 
εγγράφων εξειδίκευσης, και δίνονται κατευθύνσεις ώστε να: 
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 αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης για τον εμπλουτισμό των κριτηρίων αξιο-
λόγησης των προτεινόμενων πράξεων και την έκδοση προσκλήσεων, 

 διασφαλιστεί η υλοποίηση της στρατηγικής του εγκεκριμένου Προγράμματος, 

 υποστηρίξει την ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των Δικαιούχων 
και εμπλεκόμενων φορέων, 

 προσδιοριστούν οι φορείς οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις του Προγράμματος, 

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

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

 

Εμπλεκόμενα Μέρη 

Βάσει του Ν.4914/2022 την αρμοδιότητα κατάρτισης του εγγράφου εξειδίκευσης του Περι-
φερειακού Προγράμματος έχει η Διαχειριστική Αρχή του Περιφερειακού Προγράμματος, η οποία 
το εισηγείται στον Περιφερειάρχη και ο οποίος εγκρίνει το περιεχόμενό της εξειδίκευσης.  

Κατά τη διαδικασία της εξειδίκευσης, Επιτελικές Δομές ή οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υ-
πουργείων, ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, μέσω των προτάσεών τους, συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση του περιεχομένου του εγγράφου εξειδίκευσης που καταρτίζεται από τη Δ.Α. Οι φο-
ρείς αυτοί έχουν την ευθύνη οι προτάσεις που υποβάλλουν να: 

 καλύπτουν τις προδιαγραφές της εγκυκλίου Εξειδίκευσης 

 συνάδουν πλήρως με τη στρατηγική και τη στοχοθεσία του Προγράμματος 

 συνάδουν με τα βασικά στοιχεία του Προγράμματος (π.χ. κατανομή πόρων σε Στό-
χους Πολιτικής, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, δείκτες κλπ). 

 συνάδουν με τα όρια του π/υ που ενδεχομένως τίθεται από τη Δ.Α. προσυμπληρω-
μένος στο έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της Εγκυκλίου 

Σχετικά με τον τιθέμενο ανά δράση π/υ, η Δ.Α. λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη του Προγράμ-
ματος, την ανάγκη επιχειρησιακής επίτευξης των στόχων του και την ενδεχόμενη ανάγκη υπερδέ-
σμευσης των εντάξεων που θα προβλεφθεί στις προσκλήσεις. 

Τέλος, η ΔΑ κοινοποιεί το περιεχόμενο της Εξειδίκευσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η 
οποία εγκρίνει και τα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Απαραίτητες ενέργειες κατά την εξειδίκευση 

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 
του Προγράμματος γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για 
την επιλογή πράξεων στις Προτεραιότητες και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίη-
σης του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία εξειδίκευσης θα πρέπει να είναι συ-
στηματική καθώς βάσει του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (άρθρο 49, παρ.2) το χρονοδιάγραμ-
μα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων επικαιροποιείται κατά την ΠΠ 
2021-2027 τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος. 
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Η εξειδίκευση του Προγράμματος τροποποιείται (Νόμος 4914/2022, άρθρο 35 παρ.6) μόνο σε 
περιπτώσεις αναπρογραμματισμού του χρόνου δημοσίευσης κάποιας πρόσκλησης και σημαντι-
κών αλλαγών στο περιεχόμενο του φυσικού αντικειμένου των δράσεων, στους δικαιούχους ή στη 
δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης και μόνο κατά τα σημεία αυτά. 
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 εξειδίκευ-
σης. Ελλείψει Επιτελικών Δομών, η Δ.Α. συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υ-
πουργείων και όταν απαιτείται από τη φύση του έργου ή των δικαιούχων με τις Περιφε-
ρειακές 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 αποστέλ-
λοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης του Παραρτήματος ΙΙ της Εγκυκλίου Εξειδίκευ-
σης 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 ιε-
ράρχηση των αναγκών και τις ιδιαίτερες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί στη πορεία 
υλοποίησης του Προγράμματος. 

 Εισηγείται το τελικό σχέδιο του εγγράφου εξειδίκευσης στον Περιφερειάρχη, ο οποίος 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 Προγράμ-
ματος. 

Συνοπτικά τα βήματα δίνονται από τον παρακάτω πίνακα: 
 

1ο βήμα 

 

Αποστολή του τυποποιημένου εντύπου πρότασης του Παραρτήματος ΙΙ της Ε-
γκυκλίου από τη Δ.Α. στους φορείς που εμπλέκονται στην εξειδίκευση προκειμέ-
νου να υποβάλλουν προτάσεις εντός δεσμευτικής ημερομηνίας 

2ο βήμα 

 

Υποβολή σχεδίου του τυποποιημένου εντύπου πρότασης του Παραρτήματος ΙΙ 
της εγκυκλίου από τους φορείς πρότασης της εξειδίκευσης στη Δ.Α. εντός της 
δεσμευτικής ημερομηνίας 

3ο βήμα 

 

Κατάρτιση και οριστικοποίηση των σχεδίων εξειδίκευσης από τη Δ.Α. και εισή-
γηση στον Περιφερειάρχη 

4ο βήμα 

 

Έγκριση του περιεχομένου της εξειδίκευσης από τον Περιφερειάρχη  

5ο βήμα Κοινοποίηση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος των 
εγκεκριμένων εγγράφων εξειδίκευσης 
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Στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της εξειδίκευσης 

Στο έγγραφο της εξειδίκευσης του Παραρτήματος Ι της Εγκυκλίου δίνονται τα βασικά χαρα-
κτηριστικά των εξειδικευόμενων δράσεων. Η ανάλυση γίνεται ανά προτεραιότητα και ειδικό στό-
χο και ανά δράση και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι ενδεικτικοί δικαιούχοι, η περιγραφή της 
δράσης, ο προγραμματισμός ενεργειών, οι δείκτες εκροής και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί.  

 

Επιλογή Δράσεων προς Εξειδίκευση 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση 
και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η 
ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική» θα έχει στη διάθεσή της.  

Η εξειδίκευση θα γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσε-
ων για την επιλογή πράξεων στις Προτεραιότητες και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υ-
λοποίησης του ΕΠ. Κατά συνέπεια, η ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική» εξειδικεύει στα αρχικά στάδια 
ενεργοποίησης του προγράμματος, εκείνες τις δράσεις που: 

 αφορούν σε τμηματοποιημένα έργα,  

 σε έργα που η υλοποίησή τους ήδη έχει ξεκινήσει κατά την Προγραμματική Περίοδο 
2014-2020,  

 σε δράσεις κοινωνικών δομών των οποίων η λειτουργία ξεκίνησε κατά την Προ-
γραμματική Περίοδο 2014-2020 και θα συνεχιστεί και σε αυτή την Προγραμματική 
Περίοδο και  

 σε δράσεις που διαθέτουν ωριμότητα, δεν επηρεάζονται καθοριστικά από αιρεσιμό-
τητες ή αυτοδεσμεύσεις και για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επε-
ξεργασία προκειμένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια στην πρώτη εξειδίκευση του Προγράμματος 

της Περιφέρειας Αττικής εξειδικεύονται οι δράσεις που φαίνονται στον παρακάτω Πϊνακα 1. Στον 
Πίνακα για λόγους καλύτερης εποπτείας δίνονται όλες οι προβλεπόμενες κατηγορίες δράσεων 
του εγκεκριμένου προγράμματος με τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς και πώς μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι εξειδικευόμενες δράσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Πίνακας δράσεων Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 και οι δράσεις τις παρούσας εξειδίκευσης 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

1: Ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας και της εξω-
στρέφειας της περιφε-
ρειακής οικονομίας μέσω 
της προώθησης του και-
νοτόμου και έξυπνου 
οικονομικού και ψηφια-
κού μετασχηματισμού 
(ΕΤΠΑ) 

Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 

1.1. Ανάπτυξη και ενί-
σχυση των ικανοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας 
και αξιοποίηση των προ-
ηγμένων τεχνολογιών  

1.1.1. Στήριξη των υφι-
στάμενων και δημιουργία 
νέων ερευνητικών υπο-
δομών με βάση τους πε-
ριφερειακούς τομείς εξει-
δίκευσης   

20.000.000,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.1. 

1.1.2. Ενίσχυση της συ-
νεργασίας δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων του 
περιφερειακού οικοσυ-
στήματος έρευνας και 
καινοτομίας για την ανά-
πτυξη καινοτόμων προϊό-
ντων/ υπηρεσιών, με 
έμφαση στη βιομηχανική 
έρευνα και στην πειραμα-
τική ανάπτυξη στους το-
μείς εξειδίκευσης της 
Αττικής  

35.000.000,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.1. 

1.1.3. Ενίσχυση του συ-
στήματος διακυβέρνησης 
και παρακολούθησης της 
περιφερειακής στρατηγι-
κής RIS3 και προώθηση 
της διαδικασίας επιχειρη-
ματικής ανακάλυψης 
(ΚΕΚΠΑ) 

5.000.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.1. 

1.1.4. Προώθηση διεθνών 
διαπεριφερειακών συνερ-
γασιών και επενδύσεων 
στην καινοτομία 
(Interregional Innovation 
Investments)   

2.000.000,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.1. 

1.1.5. Στήριξη της δημι-
ουργίας και εξέλιξης συ-
νεργατικών σχηματισμών 
(clusters) έρευνας και 
καινοτομίας 

10.000.000,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.1. 

1.1.6. Δράσεις στήριξης 
συνεργατικών σχηματι-
σμών καινοτομίας, στο 
πλαίσιο στρατηγικών  
ΟΧΕ/ΒΑΑ 

2.000.000,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.1. 

1.1.7. Δράσεις μεταφοράς 
τεχνολογίας και συνεργα-
σίας μεταξύ των επιχει-
ρήσεων, των ερευνητικών 
κέντρων και του τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης στο πλαίσιο στρα-
τηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ   

1.000.000,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 

1.2. Εκμετάλλευση των 
οφελών της ψηφιοποίη-
σης για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις, τους ερευ-
νητικούς οργανισμούς 
και τις δημόσιες Αρχές 

1.2.1. Ενίσχυση του ψη-
φιακού μετασχηματισμού 
περιφερειακού χαρακτή-
ρα - ανάπτυξης ψηφιακών 
υπηρεσιών προς πολίτες 
και επιχειρήσεις από ΟΤΑ 
και άλλους επαγγελματι-
κούς κι επιστημονικούς 
φορείς  

15.000.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.2. 

1.2.2. Ενίσχυση του ψη-
φιακού μετασχηματισμού 
περιφερειακού χαρακτή-
ρα στον τομέα της υγείας 

5.000.000,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.2. 

1.2.3. Στήριξη της προ-
σαρμογής των επιχειρή-
σεων στις απαιτήσεις της 
4ης Βιομηχανικής Επανά-
στασης για την ενσωμά-
τωση τεχνολογιών που 
προάγουν το ψηφιακό 
μετασχηματισμό (τηλερ-
γασία, ηλεκτρονικό εμπό-
ριο, βάσεις δεδομένων, 
πλατφόρμες, ψηφιακή 
οργάνωση, εξοπλισμός 
κτλ.)  

8.000.000,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.2. 

1.2.4. Προώθηση του 
ψηφιακού μετασχηματι-
σμού του οργανισμού της 
Περιφέρειας Αττικής για 
τη βελτίωση της λειτουρ-
γίας, καθώς και της εξυ-
πηρέτησης πολιτών και 
επιχειρήσεων 

8.100.000,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.2. 
1.2.5. Δράσεις Ψηφιοποί-
ησης των ΜΜΕ στο πλαί-
σιο στρατηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ 

900.000,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.2. 

1.2.6. Δράσεις διακυβέρ-
νησης ΤΠΕ, ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες και εφαρμογές 
στο πλαίσιο στρατηγικών 
ΟΧΕ/ΒΑΑ 

3.000.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 

1.3. Ενίσχυση της βιώσι-
μης ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ και δημιουργία 
θέσεων εργασίας στις 
ΜΜΕ, συμπεριλαμβανο-
μένων παραγωγι1κών 
επενδύσεων  

1.3.1. Υποστήριξη επιχει-
ρηματικών / εμπορικών 
σχεδίων εκμετάλλευσης 
καινοτομιών από νεο-
φυείς και υφιστάμενες 
επιχειρήσεις μέσω της 
συμμετοχής τους σε εκκο-
λαπτήρια και δίκτυα στή-
ριξης 

2.000.000,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.3.  

1.3.2. Ενίσχυση συνεργα-
τικών σχηματισμών επι-
χειρήσεων (clusters) για 
την ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας και της αν-
θεκτικότητας 

4.000.000,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.3.  

1.3.3. Ενίσχυση παραγω-
γικών επενδύσεων  για 
την προσαρμογή/ εκσυγ-
χρονισμό και ανάκαμψη  

65.456.568,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.3.  

1.3.4. Δράσεις Επιχειρη-
ματικής ανάπτυξης και 
διεθνοποίησης ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων 
παραγωγικών επενδύσε-
ων, στο πλαίσιο στρατηγι-
κών ΟΧΕ/ΒΑΑ 

7.000.000,00 €     

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.3.  

1.3.5. Προηγμένες υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες για 
ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ 
στο πλαίσιο στρατηγικών 
ΟΧΕ/ΒΑΑ 

9.000.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

1 Σ.Π.1 ΕΤΠΑ 1.3.  

1.3.6. Εκκολαπτήριο επι-
χειρήσεων, υποστήριξη 
τεχνοβλαστών, παράγω-
γων επιχειρήσεων (spin 
outs) και νεοσύστατων 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
στρατηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ 

3.000.000,00 €     

Προτεραιότητα 2A: 
Προώθ1ηση της μετάβα-
σης σε μια πράσινη περι-
φερειακή οικονομία και 
της διασφάλισης ενός 
αειφόρου και ανθεκτικού 
φυσικού και αστικού 
περιβάλλοντος 

ΣΠ2 ΕΤΠΑ 

2.1. Προώθηση μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης 
και μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμο-
κηπίου  

2.1.1. Ενεργειακές ανα-
βαθμίσεις δημοσίων κτι-
ρίων   

59.500.000,00 € 

2.1.1.1. Ενεργει-
ακές αναβαθμί-
σεις δημοσίων 
κτιρίων   

18.000.000,00 19,30% 1,10% 

2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.1. 
2.1.2. Παρεμβάσεις εξοι-
κονόμησης ενέργειας στο 
δημόσιο χώρο 

33.500.000,00 € 

2.1.2.1. Παρεμ-
βάσεις εξοικονό-
μησης ενέργειας 
στον οδοφωτι-
σμό των οδικών 
αξόνων της Πε-
ριφέρειας Αττι-
κής 

32.000.000,00 34,40% 2,00% 

2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 

2.2. Προώθηση των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, σύμφωνα με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, 
συμπεριλαμβανομένων 
των κριτηρίων βιωσιμό-
τητας που καθορίζονται 
σε αυτήν  

2.2.1. Υποστήριξη ανά-
πτυξης έργων ΑΠΕ σε 
δημοτικές υποδομές  

21.000.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 

2.4. Προώθηση της προ-
σαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή και της πρόλη-
ψης του κινδύνου κατα-
στροφών και της ανθε-
κτικότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη προσεγγίσεις που 
βασίζονται στο οικοσύ-
στημα  

2.4.1. Αντιπλημμυρική 
θωράκιση της Περιφέρει-
ας Αττικής με παρεμβά-
σεις τοπικής και διαδημο-
τικής κλίμακας 

90.000.000,00 €     

2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.4. 

2.4.2. Επενδύσεις σε δρά-
σεις κι εξοπλισμό πολιτι-
κής προστασίας σε τοπικό 
επίπεδο, σε συνέργεια με 
τις παρεμβάσεις του οι-
κείου τομεακού προ-
γράμματος  

22.523.264,00 €     

2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.4. 

2.4.3. Δράσεις ενημέρω-
σης για την πολιτική προ-
στασία και πρόληψη κιν-
δύνων  

600.000,00 €     

2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 

2.5. Προαγωγή της πρό-
σβασης στην ύδρευση 
και της βιώσιμης διαχεί-
ρισης του νερού  

2.5.1. Εκσυγχρονισμός 
δικτύων ύδρευσης με 
αξιοποίηση νέων τεχνο-
λογιών  -  Επέκταση και 
αναβάθμιση υποδομών 
δικτύων ύδρευσης  σε 
περιοχές νησιωτικές και 
απομακρυσμένες καθώς 
και σε περιοχές με περιο-
ρισμένους ή/και χαμηλής 
ποιότητας υδάτινους 
πόρους της Περιφέρειας 
Αττικής. 

30.000.000,00 € 

2.5.1.1. Ολοκλή-
ρωση υποδομών 
δικτύων ύδρευ-
σης σε περιοχές 
νησιωτικές, κα-
θώς και σε περι-
οχές με περιορι-
σμένους ή/και 
χαμηλής ποιότη-
τας υδάτινους 
πόρους της Πε-
ριφέρειας Αττι-
κής – Τμηματο-

7.000.000,00 9,90% 0,43% 
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

ποιημένα Έργα 

2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.5. 

2.5.2.  Εφαρμογή συστη-
μάτων για την προστασία 
του υδάτινου διαμερί-
σματος Αττικής (βάσει του 
Σχεδίου Διαχείρισης των 
Λεκανών  Απορροής Πο-
ταμών) 

2.000.000,00 €     

2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.5. 

2.5.3. Δράσεις ενημέρω-
σης κι ευαισθητοποίησης 
των πολιτών για την εξοι-
κονόμηση των Υδάτινων 
Πόρων 

500.000,00 €     

2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.5. 

2.5.4. Αναβάθμιση (υφι-
στάμενων) υποδομών 
διαχείρισης και επεξερ-
γασίας λυμάτων -
Ολοκλήρωση παρεμβά-
σεων στους οικισμούς Γ’ 
προτεραιότητας της Αττι-
κής  

38.000.000,00 €     

2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 

2.6. Προαγωγή της μετά-
βασης σε μια κυκλική και 
σε μία αποδοτική ως 
προς τους πόρους οικο-
νομία 

2.6.1. Δράσεις ενημέρω-
σης και ευαισθητοποίη-
σης για την εφαρμογή των 
αρχών της κυκλικής οικο-
νομίας. 

500.000,00 €     

2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.6. 
2.6.2. Γωνιές Ανακύκλω-
σης 

17.000.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 

2.7. Ενίσχυση της προ-
στασίας και της διατή-
ρησης της φύσης, της 
βιοποικιλότητας και των 
πράσινων υποδομών, 
μεταξύ άλλων σε αστικές 
περιοχές και τη μείωση 
όλων των μορφών ρύ-
πανσης  

2.7.1. Εξυγίανση και απο-
κατάσταση εδάφους, 
αποκατάσταση βιομηχα-
νικών χώρων και μολυ-
σμένων εκτάσεων,  

500.000,00 €     

2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.7. 
2.7.2. Ανασύσταση και 
αποκατάσταση των υγρο-
τόπων Αττικής 

2.500.000,00 €     

Προτεραιότητα 2Β: 
Προώθηση της βιώσιμης, 
πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας, ως μέρος 
της μετάβασης σε μια 
οικονομία μηδενικών 
εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα 

ΣΠ2 ΕΤΠΑ 

2.8. Προώθηση της βιώ-
σιμης, πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας, 
ως μέρος της μετάβασης 
σε μια οικονομία μηδε-
νικών εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα 

2.8.1 Επενδύσεις για τη 
δημιουργία ποδηλατο-
δρόμων και δικτύου πο-
δηλατοδρόμων  
(Βόρειος Ποδηλατικός 
Άξονας Αττικής) 

6.000.000,00 €     

2Β ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.8. 

2.8.2.  Ενίσχυση υποδο-
μών εναλλακτικών καυσί-
μων (σημεία ανεφοδια-
σμού/ επαναφόρτισης) - 
Πιλοτικές δράσεις προώ-
θηση της ηλεκτροκίνη-
σηςστην Περιφέρεια Αττι-
κής  

2.500.000,00 €     

2Β ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.8. 2.8.3. Υποδομές  τράμ  5.000.000,00 €     

Προτεραιότητα 3: Ενί-
σχυση της περιφερειακής 
διασύνδεσης μέσω της 
προώθησης της τοπικής 
και υπερτοπικής έξυπνης 
και ασφαλούς κινητικό-

Σ.Π.3 ΕΤΠΑ 

3.1. Ανάπτυξη ενός αν-
θεκτικού στην κλιματική 
αλλαγή, έξυπνου, ασφα-
λούς, βιώσιμου και δια-
τροπικού ΔΕΔ-Μ  

3.1.1. Κατασκευή / ανα-
βάθμιση αναλυτικού οδι-
κού ΔΕΔ-Μ  

30.352.252,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

τητας  

3 Σ.Π.3 ΕΤΠΑ 3.1. 
3.1.2. Αναβάθμιση υπο-
δομών κρουαζιέρας στο 
Λιμάνι του Πειραιά 

65.532.636,00 €     

3 Σ.Π.3 ΕΤΠΑ 3.1. 
3.1.3. Αναβάθμιση υπο-
δομών λιμένων Ραφήνας 
και Λαυρίου 

6.000.000,00 €     

3 Σ.Π.3 ΕΤΠΑ 

3.2. Ανάπτυξη και ενί-
σχυση της βιώσιμης, 
ανθεκτικής στην κλιματι-
κή αλλαγή, έξυπνης και 
διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και τοπι-
κής κινητικότητας, με 
καλύτερη πρόσβαση σε 
ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή 
κινητικότητα  

3.2.1. Παρεμβάσεις για 
την αύξηση της ασφάλει-
ας και βελτίωσης της κι-
νητικότητας των πεζών  

10.000.000,00 €     

3 Σ.Π.3 ΕΤΠΑ 3.2. 

3.2.2. Επενδύσεις για την 
αύξηση της οδικής ασφά-
λειας στο κεντρικό οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας και βελτίωση 
της προσβασιμότητας 
εντός αστικού ιστού σε 
επιλεγμένα σημεία υψη-
λής επικινδυνότητας 

6.500.000,00 €     

3 Σ.Π.3 ΕΤΠΑ 3.2. 

3.2.3.  Επενδύσεις σε 
δράσεις κι εξοπλισμό για 
τη βελτίωση  της οδικής 
ασφάλειας στην  Περιφέ-
ρεια Αττικής 

4.000.000,00 €     



Εξειδίκευση εφαρμογής του Προγράμματος "Αττική" 2021-2027 
 

 1
η
 Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Π. “ΑΤΤΙΚΗ”, 18/10/2022  

 

 

20 
 

 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

3 Σ.Π.3 ΕΤΠΑ 3.2. 

3.2.4. Βελτίωση της δια-
σύνδεσης με τα νησιά του 
Αργοσαρωνικού μέσω 
αναβάθμισης των νησιω-
τικών λιμενικών υποδο-
μών 

2.500.000,00 €     

Προτεραιότητα 4Α: 
Προώθηση της περιφε-
ρειακής κοινωνικής συ-
νοχής μέσα από την ενί-
σχυση των μηχανισμών 
και υποδομών για την 
στήριξη της απασχόλη-
σης, της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περίθαλ-
ψης και της κοινωνικοοι-
κονομικής ένταξης  

Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 

4.1. Ενίσχυση της αποτε-
λεσματικότητας και της 
ικανότητας ένταξης των 
αγορών εργασίας και της 
πρόσβασης σε ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης 
μέσω της ανάπτυξης των 
κοινωνικών υποδομών 
και της προώθησης της 
κοινωνικής οικονομίας  

4.1.1. Βελτίωση των υπο-
δομών πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας σε περι-
φερειακό επίπεδο. 

9.716.000,00 €     

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 

4.2. Βελτίωση της ισότι-
μης πρόσβασης σε ποιο-
τικές υπηρεσίες εκπαί-
δευσης, κατάρτισης και 
διά βίου μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς μέσω της 
ανάπτυξης προσβάσιμων 
υποδομών, συμπεριλαμ-
βανομένων της ενίσχυ-
σης της ανθεκτικότητας 
της εξ αποστάσεως και 
της διαδικτυακής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης 

4.2.1. Δημιουργία Επέ-
κταση και Εκσυγχρονι-
σμός Μονάδων Προσχο-
λικής Εκπαίδευσης και 
Φροντίδας  

10.000.000,00 €     

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 4.2. 

4.2.2. Δημιουργία Επέ-
κταση και Εκσυγχρονι-
σμός Μονάδων πρωτο-
βάθμιας ή δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης   

45.000.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 4.2. 

4.2.3.  Εκσυγχρονισμός 
εξοπλισμού εκπαίδευσης  
περιλαμβανομένης της 
ενίσχυσης της δυνατότη-
τας  για εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση 

13.000.000,00 € 

4.2.3.1. Προμή-
θεια και εγκατά-
σταση εξοπλι-
σμού ΤΠΕ σε 
Σχολικές Μονά-
δες Γενικής και 
Επαγγελματικής 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Ατ-
τικής 

6.700.000,00 6,70% 0,40% 

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 4.2. 

4.2.4.Δημιουργία, Επέ-
κταση και Εκσυγχρονι-
σμός Δομών Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης και Εκπαίδευ-
σης Ενηλίκων  

7.000.000,00 €     

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 4.2. 

4.2.5.Αναβάθμιση υφι-
στάμενων κτηριακών 
υποδομών ΑΕΙ ως προς 
την Προσβασιμότητα 
ΑμεΑ 

8.000.000,00 €     

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 4.2. 
4.2.6 Αναβάθμιση εξοπλι-
σμού ΑΕΙ 

17.000.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 

4.3. Προώθηση της κοι-
νωνικοοικονομικής έντα-
ξης περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, νοικοκυριών 
με χαμηλό εισόδημα και 
μειονεκτουσών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, μέσω ολοκλη-
ρωμένων δράσεων που 
περιλαμβάνουν υπηρε-
σίες στέγασης και κοινω-
νικές υπηρεσίες 

4.3.1.  Εκσυγχρονισμός 
εξοπλισμού και βελτίωσης 
προσβασιμότητας δομών 
κοινωνικής προστασίας 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, μειονεκτου-
σών ομάδων, ηλικιωμέ-
νων, περιλαμβανομένων 
ατόμων με αναπηρία. 

6.000.000,00 €     

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 4.3. 

4.3.2. Εκσυγχρονισμός 
εξοπλισμού και βελτίωσης 
προσβασιμότητας  κοινω-
νικών δομών και μονάδων 
κοινωνικής μέριμνας 

6.000.000,00 €     

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 

4.5. Εξασφάλιση ισότι-
μης πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη 
και ενίσχυση της ανθε-
κτικότητας των συστημά-
των υγείας, συμπερι-
λαμβανομένης της πρω-
τοβάθμιας υγειονομικής 
περίθαλψης, και προώ-
θηση της μετάβασης από 
την ιδρυματική φροντίδα 
στη φροντίδα που βασί-
ζεται σε επίπεδο οικογέ-
νειας και τοπικής κοινό-
τητας 

4.5.1. Ανάπτυξη υποδο-
μών υγείας 

20.000.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 4.5. 
4.5.2. Αναβάθμιση κι επέ-
κταση εξοπλισμού υγειο-
νομικής περίθαλψης  

52.500.000,00 € 

4.5.2.1 :  Προμή-
θεια Ιατροτεχνο-
λογικού Εξοπλι-
σμού σε υφιστά-
μενες Δομές Υ-
γείας Πρωτο-
βάθμιας Φροντί-
δας στην Περι-
φέρεια Αττικής   

4.200.000,00 5,25% 0,26% 

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 4.5. 
4.5.3 Δημιουργία δομών 
Στέγης Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης  

4.000.000,00 €     

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 4.5. 

4.5.4 Ανάπτυξη ευφυούς 
συστήματος επιδημιολο-
γικής επιτήρησης και 
παρακολούθησης περι-
βαλλοντικής υγείας με 
βάση τη επιδημιολογία 
λυμάτων 

2.000.000,00 €     

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 4.5. 

4.5.5 Ανάπτυξη μηχανι-
σμού παρακολούθησης 
της κατάστασης της δη-
μόσιας υγείας σε περιφε-
ρειακό – τοπικό επίπεδο 

1.500.000,00 €     

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 

4.6. Ενίσχυση του ρόλου 
του πολιτισμού και του 
βιώσιμου τουρισμού 
στην οικονομική ανάπτυ-
ξη, την κοινωνική ένταξη 
και την κοινωνική καινο-
τομία 

4.6.1. Υποδομές Πολιτι-
σμού/Αθλητισμού/ Του-
ρισμού 

22.849.272,00 € 

4.6.1.1: Αποπε-
ράτωση και Εκ-
συγχρονισμός 
των Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων 

6.000.000,00 17,00% 0,37% 
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

του Ωδείου Αθη-
νών 

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 4.6. 

4.6.2. Πολιτιστικά δρώμε-
να – Ανάπτυξη καινοτό-
μων δράσεων στον τομέα 
του πολιτισμού και του 
τουρισμού 

10.000.000,00 €     

4Α  Σ.Π.4 ΕΤΠΑ 4.6. 

4.6.3. Ανάπτυξη ολοκλη-
ρωμένων προσβάσιμων 
δημόσιων τουριστικών 
προορισμών 

2.500.000,00 €     

Προτεραιότητα 5: Ενί-
σχυση της χωρικής οικο-
νομικής, κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και πο-
λιτιστικής ανάπτυξης και 
συνοχής στην Αττική 

Σ.Π.5 ΕΤΠΑ 

5.1. Ενίσχυση της ολο-
κληρωμένης και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνι-
κής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής ανά-
πτυξης, του πολιτισμού, 
της φυσικής κληρονο-
μιάς, του βιώσιμου του-
ρισμού και της ασφάλει-
ας στις αστικές περιοχές 

5.1.1. Ενίσχυση της ολο-
κληρωμένης ανάπτυξης 
στις αστικές περιοχές της 
Αττικής 

249.746.442     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

5 Σ.Π.5 ΕΤΠΑ 

5.2. Ενίσχυση της ολο-
κληρωμένης και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνι-
κής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής τοπικής 
ανάπτυξης, του πολιτι-
σμού, της φυσικής κλη-
ρονομιάς, του βιώσιμου 
τουρισμού και της α-
σφάλειας σε περιοχές 
πλην των αστικών 

5.2.1. Ενίσχυση της ολο-
κληρωμένης  ανάπτυξης 
σε περιοχές πλην των 
αστικών  

40.000.000     

Προτεραιότητα 4Β: 
Προώθηση της περιφε-
ρειακής κοινωνικής συ-
νοχής μέσα από την ενί-
σχυση των μηχανισμών 
και υπηρεσιών για την 
στήριξη του ανθρώπινου 
δυναμικού, της απασχό-
λησης, της εκπαίδευσης, 
της υγειονομικής περί-
θαλψης, της κοινωνικοοι-
κονομικής ένταξης, της 
ισότητας των ευκαιριών 
και την αντιμετώπιση 
κινδύνων φτώχειας και 
αποκλεισμού  

Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 

4.1. βελτίωση της πρό-
σβασης στην απασχόλη-
ση και μέτρα ενεργοποί-
ησης για όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία, 
συγκεκριμένα, τους νέ-
ους, ιδίως μέσω της υ-
λοποίησης των εγγυή-
σεων για τη νεολαία, 
τους μακροχρόνια ανέρ-
γους και τις μειονεκτού-
σες ομάδες στην αγορά 
εργασίας, και για τα 
οικονομικώς αδρανή 
άτομα, καθώς και μέσω 
της προώθησης της αυ-
τοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας 

4.1.1. Δράση ΝΘΕ και 
παρεμφερείς δράσεις 

6.999.980,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.1. 

4.1.2. Δράση Capacity 
building για φορείς σχετι-
κούς με την ένταξη στην 
αγορά εργασίας  

100.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.1. 

4.1.3. Δράσεις προώθη-
σης στην απασχόληση για 
ανέργους και μακροχρό-
νια ανέργους 

1.900.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.1. 
4.1.4.Δράση ΝΕΕ και πα-
ρεμφερείς δράσεις 

4.860.554,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.1. 

4.1.5. Δράση ενίσχυ-
σης/επιχορήγησης κοινω-
νικών επιχειρήσεων (ΚΑ-
ΛΟ) 

6.900.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.1. 
4.1.6.Μηχανισμός Διά-
γνωσης Αναγκών Αγοράς 
Εργασίας  

3.000.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 

4.3. Προώθηση της ισόρ-
ροπης συμμετοχής των 
φύλων στην αγορά ερ-
γασίας, των ισότιμων 
συνθηκών εργασίας και 
της καλύτερης ισορροπί-
ας μεταξύ επαγγελματι-
κής και οικογενειακής 
ζωής, μεταξύ άλλων 
μέσω της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή 
φροντίδα παιδιών και 
εξαρτώμενων ατόμων 

4.3.1. Δράση: Δράσεις 
ενδυνάμωσης γυναικών 
με στόχο την καταπολέ-
μηση των πολλαπλών 
διακρίσεων και την ενί-
σχυση της ενεργούς συμ-
μετοχής τους στην αγορά 
εργασίας. 

1.500.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 

4.4. Προώθηση  της προ-
σαρμογής εργαζομένων, 
επιχειρήσεων και επιχει-
ρηματιών στην αλλαγή, 
της ενεργού και υγιούς 
γήρανσης, καθώς και 
ενός υγιεινού και καλά 

4.4.1. Δράσεις συμβου-
λευτικής-κατάρτισης-
πιστοποίησης 

13.960.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

προσαρμοσμένου περι-
βάλλοντος εργασίας που 
αντιμετωπίζει τους κιν-
δύνους για την υγεία 

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.4. 

4.4.2.  Δράση: Δράσεις για 
την αύξηση της ανθεκτι-
κότητας του εργασιακού 
περιβάλλοντος απένταντι 
σε κινδύνους για την υ-
γεία 

1.500.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.4. 
4.4.3. Υπηρεσίες υποστή-
ριξης  ενεργού και υγιούς 
γήρανσης. 

1.500.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 

4.6. Προώθηση της ίσης 
πρόσβασης σε ποιοτική 
και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση και κατάρτι-
ση και της ολοκλήρωσής 
τους, ιδίως για τις μειο-
νεκτούσες ομάδες, από 
την προσχολική εκπαί-
δευση και φροντίδα έως 
τη γενική και επαγγελμα-
τική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, καθώς και 
περαιτέρω έως την τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση 
και την εκπαίδευση και 
επιμόρφωση ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της 
μαθησιακής κινητικότη-
τας για όλους και της 
προσβασιμότητας για τα 

4.6.1. Ανάπτυξη και Ενδυ-
νάμωση  Διεπιστημονικών 
συμβουλευτικών και υ-
ποστηρικτικών δομών και 
μαθησιακής υποστήρι-
ξης/συνεκπαίδευσης μα-
θητών/τριών με Αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες για την ισότι-
μη πρόσβαση και συμπε-
ρίληψη στην εκπαίδευση 

34.000.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

άτομα με αναπηρίες  

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.6. 
4.6.2. Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Παι-
διών ΚΔΑΠ STEM 

200.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 

4.8. Προώθηση  της ε-
νεργού ένταξης, με σκο-
πό την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών, 
της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ενερ-
γού συμμετοχής, και 
βελτίωση της απασχολη-
σιμότητας, ειδικότερα 
για τις μειονεκτούσες 
ομάδες 

4.8.1. Δράση: Capacity 
building για φορείς σχετι-
κούς με την κοινωνική 
ένταξη 

500.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.8. 

4.8.2. Δράση: Δράσεις για 
την συμμετοχή μειονε-
κτουσών ομάδων στον 
αθλητισμό, τον πολιτισμό 
και την ενεργή κοινωνική 
ζωή χωρίς αποκλεισμούς 

3.745.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.8. 

4.8.3. Δράση: Καταπολέ-
μηση του Ψηφιακού Απο-
κλεισμού για ηλικιωμέ-
νους  (Δράσεις εξοικείω-
σης με τις ΤΠΕ για χρήση 
στην καθημερινή ζωή και 
την άρση του αποκλει-
σμού) 

1.085.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.8. 

4.8.4. Δράση: Δράσεις για 
την προώθηση στην απα-
σχόληση ή/και κατάρτιση 
εστιασμένες σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες, 
εκτός ΥΤΧ και Ρομά (απο-
φυλακισμένοι, απεξαρτη-
μένοι. ΑμεΑ) 

4.197.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.8. 

4.8.5 Δράση: Δράσεις για 
την συμμετοχή παιδιών 
στον αθλητισμό, τον πολι-
τισμό και την ενεργή κοι-
νωνική ζωή χωρίς απο-
κλεισμούς 

2.070.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.8. 

4.8.6 Δράση: Υποστήριξη 
παρεμβάσεων ισότιμης 
πρόσβασης ΑμεΑ και 
άλλες ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες στην ανώτα-
τη εκπαίδευση 

7.080.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 

4.9. Προώθηση της κοι-
νωνικοοικονομικής έντα-
ξης των υπηκόων τρίτων 
χωρών, περιλαμβανομέ-
νων των μεταναστών  

4.9.1. Δράση: Ολοκληρω-
μένες δράσεις ένταξης 
Υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας 

26.215.000,00 € 

4.9.1.1: Ολοκλη-
ρωμένες δράσεις 
ένταξης Υπηκόων 
τρίτων χωρών 
στην αγορά ερ-
γασίας 

26.215.000,00 87,50% 1,62% 

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.9. 
4.9.2. Δράση: Πρόγραμμα 
κατάρτισης διαπολιτισμι-
κών μεσολαβητών    

480.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.9. 

4.9.3. Δράση: Παροχή 
υπηρεσιών διαπολιτισμι-
κής μεσολάβησης σε υ-
πηρεσίες υγείας  

2.600.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.9. 

4.9.4. Προώθηση της κοι-
νωνικοοικονομικής έντα-
ξης Υπηκόων Τρίτων Χω-
ρών (ΥΤΧ) στο πλαίσιο 
Στρατηγικών Ολοκληρω-
μένης Χωρικής Επένδυ-
σης_ Ειδικός Στόχος 4θ 

650.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 

4.10. Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των περιθωριο-
ποιημένων κοινοτήτων, 
όπως των Ρομά 

4.10.1. Δράση: Ολοκλη-
ρωμένα προγράμματα για 
την κοινωνικοοικονομική 
ενσωμάτωση των Ρομά 
στην κοινότητα [Δράσεις 
ένταξης στην αγορά ερ-
γασίας, στεγαστικής αρω-
γής] 

1.036.318,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.10.  

4.10.2. Δράση: Λοιπές 
δράσεις υποστήριξης των 
Ρομά για βελτίωση συν-
θηκών διαβίωσης (Ομά-
δες Βελτίωσης συνθηκών 
διαβίωσης) 

1.992.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.10.  

4.10.3. Δράση: Ανάπτυξη 
παρεμβάσεων ενίσχυσης 
νηπίων, παιδιών σχολικής 
ηλικίας/ εφήβων Ρομά σε 
βιωματικά εργαστήρια 
και παιδικές κατασκηνώ-
σεις 

3.349.600,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.10.  

4.10.4. Δράση: Capacity 
building για φορείς σχετι-
κούς με την κοινωνική 
ένταξη για Ρομά 

500.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.10.  
4.10.5. Δράση: ΝΕΕ για 
απασχόληση και αυτοα-
πασχόληση για Ρομά 

2.050.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.10.  

4.10.6.  Δράση: Δράσεις 
ενδυνάμωσης γυναικών 
Ρομά με στόχο την κατα-
πολέμηση των πολλα-
πλών διακρίσεων και την 
ενίσχυση της ενεργούς 
συμμετοχής τους στην 
αγορά εργασίας.  

1.069.372,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 

4.11. Ενίσχυση της ισότι-
μης και έγκαιρης πρό-
σβασης σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και οικονομικά 
προσιτές υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένων υπη-
ρεσιών που προάγουν 
την πρόσβαση σε στέγα-
ση και υπηρεσιών φρο-
ντίδας με επίκεντρο τον 
άνθρωπο, συμπεριλαμ-
βανομένης της υγειονο-
μικής περίθαλψης, εκ-
συγχρονισμός των συ-
στημάτων κοινωνικής 
προστασίας, συμπερι-
λαμβανομένης της 

4.11.1. Δράση: Ενίσχυση 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμι-
ας  Φροντίδας Υγείας 

16.464.850,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

προώθησης της πρόσβα-
σης στην κοινωνική προ-
στασία, με έμφαση στα 
παιδιά και στις μειονε-
κτούσες ομάδες, βελτίω-
ση της προσβασιμότη-
τας, μεταξύ άλλων για τα 
άτομα με αναπηρίες, της 
αποτελεσματικότητας 
και της ανθεκτικότητας 
των συστημάτων υγειο-
νομικής περίθαλψης και 
των υπηρεσιών μακρο-
χρόνιας περίθαλψης  

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 

4.11.2. Δράση: Πρόγραμ-
μα προσωπικού βοηθού 
και κοινωνικού φροντιστή 
ΑΜΕΑ 

8.850.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 

4.11.3.Δράση: Ανάπτυξη 
ξενώνων άμεσης υποδο-
χής και βραχείας φιλοξε-
νίας παιδιών  προς ανα-
δοχή 

1.565.280,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 
4.11.4. Δράση: Δράσεις 
για την προώθηση του 
θεσμού της αναδοχής 

1.000.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 
4.11.5.Δράση: Κέντρα 
Κοινότητας  

35.616.000,00 € 
4.11.5.1: Κέντρα 
Κοινότητας 

35.616.000,00 14,19% 2,20% 

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 
4.11.6.Δράση: Δομές Πα-
ροχής Βασικών Αγαθών 

13.516.000,00 € 

4.11.6.1: Δομές 
Παροχής Βασι-
κών Αγαθών 

13.516.000,00 5,40% 0,84% 
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 
4.11.7. Δράση: Δομές 
καταπολέμησης της βίας 
κατά των γυναικών 

4.640.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 
4.11.8.Δράση: Περιφερει-
ακά Παρατηρητήρια Κοι-
νωνικής Ένταξης 

3.200.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 
4.11.9.Δράση: Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ] 

2.657.736,00 € 

4.11.9.1: Κέντρα 
Ημερήσιας Φρο-
ντίδας Ηλικιωμέ-
νων [ΚΗΦΗ] 

2.657.736,00 1,05% 0,16% 

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 

4.11.10. Δράση: Κέντρα 
Διημέρευσης Ημερήσιας 
Φροντίδας [ΚΔΗΦ] Ατό-
μων με Αναπηρία 

22.713.335,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 
4.11.11. Δράση: Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίω-
σης - ΣΥΔ ΑμεΑ 

9.844.053,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 
4.11.12. Δράση: Δομές 
ημιαυτόνομης διαβίωσης 
Εφήβων [ΣΗΔ Εφήβων] 

1.000.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 

4.11.13. Δράση: Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίω-
σης ΑμεΑ Ημεδαπών και 
Δικαιούχων Διεθνούς 
Προστασίας 

3.139.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 
4.11.14. Δράση: Ενίσχυση 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγεί-
ας 

19.119.000,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 

4.11.15. Δράση: Ανάπτυξη 
υπηρεσιών για την αντι-
μετώπιση της εξάρτησης 
(Αλκοόλ, Ναρκωτικές 
ουσίες, κλπ.)  

10.000.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 

4.11.16. Πρόγραμμα προ-
σωπικού βοηθού και κοι-
νωνικού φροντιστή για 
ηλικιωμένους  

1.500.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 

4.11.17. Δράσεις για τη 
προαγωγή και αγωγή 
υγείας, την πρόληψη και 
μακροχρόνια φροντίδα 

2.000.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 

4.11.18.  Capacity building 
για φορείς σχετικούς με 
υλοποίηση δράσεων στο 
πλαίσιο του Ε.Σ. 4.ια 

514.758,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 

4.11.19. Δράση: Υπηρεσί-
ες στέγασης και ψυχοκοι-
νωνικής υποστήριξης για 
άτομα που ανήκουν στην 
ΛΟΑΤΚΙ+  (LGBTQI+) κοι-
νότητα 

1.500.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 

4.11.20. Προώθηση της 
Κοινωνικής Συνοχής στο 
πλαίσιο Στρατηγικών 
Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης_ Ειδικός Στό-
χος 4ια 

24.179.466,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 

4.11.21.Προώθηση και 
υποστήριξη παιδιών για 
την ένταξή τους στην 
προσχολική εκπαίδευση 
καθώς και για τη πρόσβα-
ση παιδιών σχολικής ηλι-
κίας, εφήβων και ατόμων 
με αναπηρία, σε υπηρεσί-
ες δημιουργικής απασχό-
λησης 

64.400.000,00 € 

4.11.21.1: Προώ-
θηση και υπο-
στήριξη παιδιών 
για την ένταξή 
τους στην προ-
σχολική εκπαί-
δευση καθώς και 
για την πρόσβα-
ση παιδιών σχο-
λικής ηλικίας, 
εφήβων και ατό-
μων με αναπηρί-
α, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής 
απασχόλησης 

23.333.334,00 9,29% 1,44% 

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 

4.11.22 Δράση υποστήρι-
ξης μακροχρόνιας φρο-
ντίδας σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας 

1.000.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.11. 

4.11.23 Υλοποίηση σχε-
δίων του μετασχηματι-
σμού των υπηρεσιών για 
την αποϊδρυματοποίηση 
παιδιών 

2.600.000,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 

4.12. Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων που αντιμετωπί-
ζουν κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλει-
σμού, συμπεριλαμβανο-
μένων των απόρων και 
των παιδιών  

4.ιβ.1. Δράση: Δομές α-
στέγων  

6.094.382,00 €     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.12. 
4.12.2.Δράση: Υποστήριξη 
εφήβων σε υποβαθμισμέ-
νες περιοχές 

977.550,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.12. 

4.12.3.Δράση: Ολοκλη-
ρωμένα σχέδια τοπικών 
δράσεων για την αντιμε-
τώπιση της παιδικής φτώ-
χειας. 

3.930.600,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.12. 

4.12.4.Δράση: Δράσεις 
στεγαστικής συνδρομής 
για άτομα/οικογένειες 
που βρίσκονται σε αστε-
γία ή κίνδυνο αστεγίας 

8.091.466,00 €     

4Β  Σ.Π.4. ΕΚΤ+ 4.12. 

4.12.5.Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης στο 
πλαίσιο Στρατηγικών 
Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης_ Ειδικός Στό-
χος 4ιβ 

4.400.000,00 €     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ   ΕΤΠΑ   
Δράσεις ενημέρωσης και 
επικοινωνίας 

2.202.838     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ   ΕΤΠΑ   
Δράσεις Προετοιμασίας, 
υλοποίησης, παρακολού-
θησης και ελέγχου 

2.270.450     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ   ΕΤΠΑ   
Δράσεις Αξιολόγησης, 
εκπόνησης μελετών και 
συλλογής δεδομένων 

2.270.450     
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Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο Ειδικός Στόχος 

Κατηγορία 
Δράσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης στο 
Πρόγραμμα 

Δράσεις πα-
ρούσας εξειδί-

κευσης 

Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

% Εξειδί-
κευσης στο 
σύνολο του 
π/υ του Ει-
δικού Στό-

χου 

% Εξειδίκευσης 
στο σύνολο 
του π/υ του 

Προγράμματος 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ   ΕΤΠΑ   

Δράσεις ενίσχυσης της 
ικανότητας των αρχών, 
των δικαιούχων και των 
εταίρων 

3.256.262     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ+   ΕΚΤ+   
Δράσεις ενημέρωσης και 
επικοινωνίας 

1.299.864,00 € 
 

    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ+   ΕΚΤ+   
Δράσεις Προετοιμασίας, 
υλοποίησης, παρακολού-
θησης και ελέγχου 

1.733.152,00 €     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ+   ΕΚΤ+   
Δράσεις Αξιολόγησης, 
εκπόνησης μελετών και 
συλλογή ςδεδομένων 

1.733.154,00 €     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ+   ΕΚΤ+   

Δράσεις ενίσχυσης της 
ικανότητας των αρχών, 
των δικαιούχων και των 
εταίρων 

3.899.592,00 €     

 

ΣΥΝΟΛΟ 1.616.995.496,00 175.238.070,00 10,84 % 
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Ενότητα Β : Διαδικασία για την παρούσα εξειδίκευση 

Η διαδικασία της παρούσας εξειδίκευσης ακολούθησε τα βήματα που ορίζο-
νται από την με αρ. 86884/12.09.2022 Εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Ε-
ΣΠΑ με τίτλο «Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματι-
κής Περιόδου 2021-2027» και πιο συγκεκριμένα: 

1. Η ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική», αξιολόγησε τις δράσεις που εμφανίζουν την 
μεγαλύτερη ωριμότητα προς εξειδίκευση λαμβάνοντας υπ όψη: 

a.  το εγκεκριμένο στην SFC Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ατ-
τικής, με ΚΩΔ CCI2021EL16FFPR017 και την εγκριτική απόφαση 
C(2022) 6262/ 29.08.2022 Απόφαση της Ε.Ε., 

b. τον πίνακα τμηματοποιημένων έργων που επισυνάπτεται στο εγκε-
κριμένο πρόγραμμα, 

c. το σχέδιο δράσης του προγράμματος της Προγραμματικής Περιόδου 
2014-2020, 

d. την ωριμότητα των δράσεων 
2. Η ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική», προσδιόρισε τις Επιτελικές Δομές έτσι όπως 

αυτές ορίστηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 4914/2022, οι οποίες σχετίζονται με 
τους τομείς στρατηγικής της για τις προς εξειδίκευση δράσεις. 

3. Η ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική», συνεργάστηκε για τη διαμόρφωση του εγγρά-
φου Εξειδίκευσης με τις ως άνω Επιτελικές Δομές και όπου απαιτήθηκε με την 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής και απέστειλε σε αυτές το Τυποποιημένο 
Έντυπο Πρότασης Εξειδίκευσης Δράσης του Παραρτήματος ΙΙ της Εγκυκλίου 
Εξειδίκευσης (προσυμπληρωμένα και κενά) ώστε να διευκολύνει το έργο των 
Επιτελικών Δομών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο. Το χρονικό περι-
θώριο υποβολής προτάσεων καθορίστηκε με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρ-
χής. 

4. Η ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική», μετά την εξέταση των προτάσεων, διαμόρφω-
σε το τελικό σχέδιο εγγράφου Εξειδίκευσης για κάθε δράση με βάση το εγκε-
κριμένο ΕΠ, την ιεράρχηση των αναγκών, την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ Ατ-
τικής 2014-2020 (μεταφερόμενα, phasing) και την ανάγκη ομαλής εξέλιξης των 
δράσεων. 

5. Η ΕΥΔΕΠ Αττικής εισηγήθηκε το τελικό σχέδιο του εγγράφου εξειδίκευσης για 
κάθε δράση στον Περιφερειάρχη Αττικής προς έγκριση. 

6. Ο Περιφερειάρχης ενέκρινε τα Έγγραφα Εξειδίκευσης και τον Προγραμματι-
σμό των Δράσεων προκειμένου αυτά να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης του ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής. 
Επισημαίνεται ότι η Δ.Α. δύναται να προβεί στην έκδοση προσκλήσεων μόνο 

για εκείνες τις δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο κάθε φορά έγ-
γραφο εξειδίκευσης. Η εξειδίκευση δράσεων που συνδέονται με αναγκαίους πρό-
σφορους 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 
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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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Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου Εξειδίκευσης 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται συγκεντρωτικά τα έντυπα εξειδίκευσης που 
ακολουθούν στις επόμενες σελίδες και οι αριθμοί έγκρισής τους. 

Δράση Αριθμός  
Εγγράφου  

Εξειδίκευσης 

Αρ. πρωτ. 
έγκρισης από Περι-
φερειάρχη Αττικής 

ΑΔΑ 

Δράση 2.1.1.1: Παρεμβάσεις βελ-
τίωσης της ενεργειακής αποδοτι-
κότητας σε Δημοτικά Κτίρια 

1.0 2580/2022 Ψ3ΒΝ7Λ7-Γ2Β 

Δράση 2.1.2.1. Παρεμβάσεις εξοι-
κονόμησης ενέργειας στον οδο-
φωτισμό των οδικών αξόνων της 
Περιφέρειας Αττικής 

2.0 2584/2022 6ΦΓΣ7Λ7-ΨΑΒ 

Δράση 2.5.1.1 :  Ολοκλήρωση υ-
ποδομών δικτύων ύδρευσης σε 
περιοχές νησιωτικές, καθώς και σε 
περιοχές με περιορισμένους ή/και 
χαμηλής ποιότητας υδάτινους πό-
ρους της Περιφέρειας Αττικής – 
Τμηματοποιημένα Έργα 

3.0 2583/2022 63ΚΘ7Λ7-0ΣΝ 

Δράση 4.2.3.1. Προμήθεια και ε-
γκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε 
Σχολικές Μονάδες Γενικής και Ε-
παγγελματικής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ατ-
τικής 

4.0 2575/2022 ΨΤΙ67Λ7-ΧΔΖ 

Δράση 4.5.2.1 :  Προμήθεια Ιατρο-
τεχνολογικού Εξοπλισμού σε υφι-
στάμενες Δομές Υγείας Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας στην Περιφέ-
ρεια Αττικής 

5.0 2576/2022 96ΜΞ7Λ7-ΤΜΕ 

Δράση 4.6.1.1: Αποπεράτωση και 
Εκσυγχρονισμός των Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων του Ωδείου Αθη-
νών   

6.0 2577/2022 ΩΑΜ87Λ7-8ΤΤ 

Δράση 4.9.1.1: Ολοκληρωμένες 
δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων 
χωρών στην αγορά εργασίας 

7.0 2578/2022 61Ξ47Λ7-ΔΞΔ 

Δράση 4.11.5.1: Κέντρα Κοινότη-
τας 

8.0 2579/2022 Ω8ΡΒ7Λ7-ΩΟΩ 

Δράση 4.11.6.1: Δομές Παροχής 
Βασικών Αγαθών 

9.0 2585/2022 6ΖΖ57Λ7-0Ω8 

Δράση 4.11.9.1: Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ] 

10.0 2574/2022 ΨΓΟΠ7Λ7-56Σ 

Δράση 4.11.21.1: Προώθηση και 
υποστήριξη παιδιών για την έντα-
ξή τους στην προσχολική εκπαί-
δευση καθώς και για την πρόσβα-
ση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφή-
βων και ατόμων με αναπηρία, σε 
υπηρεσίες δημιουργικής απασχό-
λησης 

11.0 2581/2022 63137Λ7-Ξ7Θ 
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR017 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1.0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  2580/2022 
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Προτεραιότητα 2Α: Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφε-
ρειακή οικονομία και της διασφάλισης ενός αειφόρου και ανθεκτι-
κού φυσικού και αστικού περιβάλλοντος 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 2 Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές δι-
οξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών 
μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώ-
θησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των 
πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των 
κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 2.1 Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου 

 

ΣΠ 2 - ΕΣ 2.1 - Δράση 2.1.1.1: Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτι-
κότητας σε Δημοτικά Κτίρια 

Περιγραφή δράσης Η δράση «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 
Δημοτικά Κτίρια» εντάσσεται στη κατηγορία δράσεων 2.1.1. «Ενεργειακές αναβαθμίσεις 
δημοσίων κτιρίων» και αφορά στις πράξεις που έχουν υποβληθεί και έχουν ενταχθεί στο 
πλαίσιο της ομότιτλης δράσης της ΠΠ2014-2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ088). 

 Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων ή κτιριακών 
μονάδων αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέρ-
γειας των δημοτικών κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελ-
τίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις κτιριακές υποδομές του δημόσι-
ου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμαν-
ση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής λοιπών τε-
χνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.  

Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής ε-
πιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των πα-
ρεμβάσεων.  

Οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό 
και οικονομικά σκόπιμο, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ, με 
την προϋπόθεση ότι στις συγκεκριμένες υποδομές έχουν προβλεφθεί κατ’ αρχάς οι απαραί-
τητες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.  

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε δημοτικά 
κτίρια που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: 

1. είναι νομίμως υφιστάμενα κτίρια αρμοδιότητας του Δήμου ή ΝΠΔΔ αυτού (δηλαδή κτίρια 
που διαθέτουν οικοδομική άδεια και αυτή ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση ή κτί-
ρια στα οποία οι τυχόν αποκλίσεις έχουν ρυθμιστεί και υπαχθεί στις διατάξεις νόμων περί 
τακτοποίησης αυθαιρεσιών),  

2. είναι ιδιοκτησίας του δικαιούχου ή ΝΠΔΔ αυτού. Αποκλειστικά για τα σχολικά κτίρια ιδιο-
κτησίας της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», απαιτείται βεβαίωση του ιδιοκτήτη (Κτ.Υπ Α.Ε.) ότι 
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έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο της πρότασης που υποβάλλει ο Δήμος 
και ότι συμφωνεί με την εκτέλεση των εργασιών και την υποβολή της πρότασης από το Δή-
μο ως δικαιούχος σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.  

3. κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Από-
δοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργο-
ποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 
βάσει του ΚΕΝΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 
2367/12.07.2017),  

4. δεν αποτελούν αθλητική εγκατάσταση,  

5.διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου και δεν παρουσιάζουν ανεπαρκή 
σεισμική ικανότητα (http://www.oasp.gr/node/74), και  

6. διαθέτουν το προβλεπόμενο από το νόμο «Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης των εγκατα-
στάσεων σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» του τελευταίου έ-
τους (ΥΑ ΟΙΚ.: 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λει-
τουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού»). 

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να επιτευχθεί κατά μέσο όρο, α) τουλάχιστον μεσαίας κλί-
μακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής, ή β) τουλάχι-
στον 30 % μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με 
τις εκ των προτέρων εκπομπές.  

Σε περίπτωση εργασιών ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 
4122/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αυτές θα πρέπει να αναβαθμίζουν το κτίριο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.5 ΚΕΝΑΚ 2017. 

Η συμμετοχή του ΠΕΠ «Αττική 2014-2020» εξαντλείται στα 1,20 €  ανά εξοικονομούμενη κι-
λοβατώρα (kWh) ανά έτος για σχολικά κτήρια και 1,50 € ανά εξοικονομούμενη κιλοβατώρα 
(kWh) ανά έτος για κτίρια του τριτογενή τομέα, όπου εξοικονομούμενη ενέργεια θεωρείται 
η διαφορά αρχικού με τελικό ΠΕΑ επί το εμβαδό του κτιρίου που έγιναν οι επεμβάσεις  

 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

 

Αναγκαίοι πρόσφο-
ροι όροι 

Α.Ο. 2.1 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Α.Ο. 2.2 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

Ενδεικτικοί δικαιού-
χοι δράσης 

Δικαιούχοι της παρούσας δράσης είναι οι ΟΤΑ Α Βαθμού που πληρούν 
σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

(α) Είναι δικαιούχοι της πρόσκλησης ΑΤΤ088 της ΠΠ2014-2020 (δηλ. ΟΤΑ Α 
βαθμού της Αττικής που δεν συμμετέχουν σε εγκεκριμένες Στρατηγικές 
ΟΧΕ/ΒΑΑ με παρεμβάσεις του Θεματικού Στόχου 04)  

(β) οι προτάσεις τους έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της παραπάνω πρό-
σκλησης της ΠΠ2014-2020 
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(γ) Οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενό τους ή  
υλοποιηθεί πλήρως πριν να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης βάσει 
του προγράμματος, ανεξαρτήτως του αν έχουν εκτελεστεί όλες οι σχετι-

κές πληρωμές. (παρ. 6, άρθρο 63 του Κανονισμού 2021/1060. 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία περι-
φέρειας* 

Eνωσιακή Συνει-
σφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   
(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Μετάβασης 9.000.000 9.000.000 18.000.000 

% εξειδίκευσης ** 1,1% 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Προτε-
ραιό-
τητα 

Στόχος 
Πολιτι-

κής/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει-

ας 
Δράση 

π/υ δρά-
σης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βά-
σης/ ανα-

φοράς 

Έτος βά-
σης/ α-

ναφοράς 

Ορόση-
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* Ποσό που 

αντιστοιχεί 
στο ΠΠ (Ε-
νωσιακή 

συνεισφο-
ρά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 
στο ΠΠ (Ε-
νωσιακή + 
εθνική συ-
νεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομα-

σία ΠΠ** 

2Α 2/2.1 Μετάβασης 

2.1.1.1. Πα-
ρεμβάσεις 
βελτίωσης 

της ενεργεια-
κής αποδοτι-
κότητας σε 
Δημοτικά 

Κτίρια 

18.000.000 

RCO19  

Δημόσια κτίρια 
με βελτιωμένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

τετραγωνικά 
μέτρα 

  23.684 47.368 

045 

Ανακαίνιση 
για ενεργει-
ακή απόδο-
ση ή μέτρα 
ενεργειακής 
απόδοσης 
σε δημόσια 
υποδομή, 
έργα επίδει-
ξης και 
υποστηρι-
κτικά μέτρα 
σύμφωνα 
με τα κριτή-
ρια ενερ-
γειακής 
απόδοσης 

9.000.000 9.000.000 

RCR29 

Εκτιμώμενες 
εκπομπές αε-
ρίων του θερ-
μοκηπίου 

Τόνοι ισοδύ-
ναμου 
CO2/έτος 

6.500 2021  3.900 

* 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 συμμετε-

χόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες Αποτελεσμά-
των 

2Α 02 ΕΤΠΑ 2.1 

2.1.1.1. Παρεμβάσεις 
βελτίωσης της ενεργει-
ακής αποδοτικότητας σε 
Δημοτικά Κτίρια 

Συμμετέχοντες φορείς: ΟΤΑ Α’ 
και Β’ βαθμού και νομικά πρό-
σωπα αυτών 
Ωφελούμενοι: χρήστες των κτιρί-
ων που αναβαθμίζονται 

RCO19 RCR29 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

            Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* ID Δελτίου Ελέγχου 16876/ 
Έκδοση 1.1/Ιούνιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περί-
πτωση) 

Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 
Άλλο: ***  
Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 04ο τρίμηνο 2022 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτι-

μώμενος χρόνος (μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που 

δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, 

θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά 

θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο 

ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη 

ΦοΔΣΑ, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή οι 
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Προτεραιότητα 2Α: Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφε-
ρειακή οικονομία και της διασφάλισης ενός αειφόρου και ανθεκτι-
κού φυσικού και αστικού περιβάλλοντος 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 2 Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές δι-
οξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών 
μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώ-
θησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των 
πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των 
κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 2.1 Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου 

 

ΣΠ 2 - ΕΣ 2.1 - Δράση 2.1.2.1. Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδο-
φωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής 

Περιγραφή δράσης 

  Η δράση «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων 
της Περιφέρειας Αττικής» εντάσσεται στη κατηγορία δράσεων 2.1.2. «Παρεμβάσεις εξοικο-
νόμησης ενέργειας στο δημόσιο χώρο» του ΠεΠ «Αττική» και αφορά στο τμηματοποιημένο 
έργο της ΠΠ2014-2020 με κωδικό έργου 5074701.  

 Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον 
οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την εξοικονόμηση ε-
νέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας.  

 Η αναβάθμιση του δικτύου οδικού φωτισμού πραγματοποιείται μέσω της αντικατάστασης 
των φωτιστικών σωμάτων συμβατικής τεχνολογίας λαμπτήρων ατμών νατρίου, με σύγχρονα 
φωτιστικά σώματα LED. Εκτός της σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται, 
η οποία ανέρχεται σε επίπεδα άνω του 60%, πραγματοποιείται ταυτόχρονη αναβάθμιση του 
οδικού φωτισμού των δικτύων της Περιφέρειας και εναρμόνιση του με τις ευρωπαϊκές οδη-
γίες και πρότυπα (ΕΝ 13201).  

Παράλληλα εκτός της εγκατάστασης σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων LED, προωθείται η 
υιοθέτηση νέων έξυπνων τεχνολογιών και υλοποιείται η εγκατάσταση συστήματος ολοκλη-
ρωμένης και απομακρυσμένης διαχείρισης των φωτιστικών σωμάτων, παρέχοντας έτσι την 
δυνατότητα απομακρυσμένης εποπτείας του δικτύου φωτισμού σε όλη την έκταση της Αττι-
κής.  

 

Στοιχεία δράσης  

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 
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 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

 

Αναγκαίοι πρόσφο-
ροι όροι 

Α.Ο. 2.2. Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

 

Ενδεικτικοί δικαιού-
χοι δράσης 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία περι-
φέρειας* 

Eνωσιακή Συνει-
σφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά 

σε €   
(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Μετάβασης 16.000.000 16.000.000 32.000.000 

% εξειδίκευσης ** 2% 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Προτε-
ραιότη-

τα 

Στόχος Πο-
λιτικής/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση 
π/υ δρά-

σης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρη-

σης 

Τιμή βά-
σης/ α-

ναφοράς 

Έτος βά-
σης/ α-

ναφοράς 

Ορόση-
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* Ποσό που 

αντιστοιχεί 
στο ΠΠ (Ε-
νωσιακή 

συνεισφο-
ρά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 
στο ΠΠ (Ε-
νωσιακή + 
εθνική συ-
νεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδι-

κός 
ΠΠ** 

Ονομα-
σία ΠΠ** 

2Α 2/2.1 Μετάβασης 

2.1.2.1. Παρεμ-
βάσεις εξοικο-
νόμησης ενέρ-
γειας στον ο-

δοφωτισμό των 
οδικών αξόνων 
της Περιφέρει-

ας Αττικής 

32.000.000 

PSO902 

Υποδομές με 
βελτιωμένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

Υποδομές   0 1 045 

Ανακαίνιση 
για ενερ-
γειακή 
απόδοση 
ή μέτρα 
ενεργεια-
κής από-
δοσης σε 
δημόσια 
υποδομή, 
έργα επί-
δειξης και 
υποστηρι-
κτικά μέ-
τρα σύμ-
φωνα με 
τα κριτή-
ρια ενερ-
γειακής 
απόδοσης 

16.000.000 32.000.000 

PSR031 

Ετήσια Κατα-
νάλωση Πρω-

τογενούς 
Ενέργειας στο 
Δημόσιο Χώ-

ρο 

MWh / 
Έτος 

36.900 2021  14.900,0 045 

Ανακαίνιση 
για ενερ-
γειακή 
απόδοση 
ή μέτρα 
ενεργεια-
κής από-
δοσης σε 
δημόσια 
υποδομή, 
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έργα επί-
δειξης και 
υποστηρι-
κτικά μέ-
τρα σύμ-
φωνα με 
τα κριτή-
ρια ενερ-
γειακής 
απόδοσης 

* 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 συμμετε-

χόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες Αποτελεσμά-
των 

2Α 02 ΕΤΠΑ 2.1 

2.1.2.1. Παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργει-
ας στον οδοφωτισμό 
των οδικών αξόνων της 
Περιφέρειας Αττικής 

Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέ-
ρεια Αττικής 
Ωφελούμενοι: Κάτοικοι των περι-
οχών και χρήστες των αναβαθμι-
σμένων υποδομών 

PSO902 PSR031 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 

            Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* ID Δελτίου Ελέγχου 16876/ 
Έκδοση 1.1/Ιούνιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περί-
πτωση) 

Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 
Άλλο: ***  
Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 04ο τρίμηνο 2022 

 
 

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώ-

μενος χρόνος (μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν 

περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα 

εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα 

πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου 

συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη 

ΦοΔΣΑ, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή οι 

προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 

 
 

  



Εξειδίκευση εφαρμογής του Προγράμματος "Αττική" 2021-2027 
 

 1
η
 Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Π. “ΑΤΤΙΚΗ”, 18/10/2022  

 

 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Αττική 

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR017 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 3.0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  2583/2022 
 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 2Α :  Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερει-
ακή οικονομία και της διασφάλισης ενός αειφό-
ρου και ανθεκτικού φυσικού και αστικού περι-
βάλλοντος 

 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 02 Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία κα-
θαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της 
προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέρ-
γειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής 
οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της δι-
αχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότη-
τας 

Ταμείο ΕΤΠΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 2.5  2.5 - Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης 
διαχείρισης του νερού (ΕΤΠΑ) 

 

ΣΠ 02 - ΕΣ 2.5 - Δράση 2.5.1.1 :  Ολοκλήρωση υποδομών δικτύων ύδρευσης σε περιοχές 
νησιωτικές, καθώς και σε περιοχές με περιορισμένους 
ή/και χαμηλής ποιότητας υδάτινους πόρους της Περι-
φέρειας Αττικής – Τμηματοποιημένα Έργα 

Περιγραφή δράσης:  

Η παρούσα δράση αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων υποδομών σε νησιώτικες 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και περιοχές στις οποίες αποδεδειγμένα υ-
πάρχουν προβλήματα ποιότητας και επάρκειας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, με 
στόχο την αποκατάσταση της ποιότητας και της επάρκειας πόσιμου νερού.  

Η εξασφάλιση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αποτελεί ανελαστική υποχρέωση της 
χώρας έναντι της Ε.Ε. σε συνέχεια της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης της 3ης  Νοεμβρίου 1998, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 
2015/1787 της 6ης Οκτωβρίου 2015.  

Η παρούσα δράση αφορά στην ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων του «ΠΕΠ Αττι-
κή 2014-2020», τα οποία αφορούν υποδομές ύδρευσης (αγωγούς, δίκτυα, ΜΕΝ, αφα-
λατώσεις, κλπ), που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής 
Περιόδου 2021-2027 και δύναται να αποτελέσουν έργα τμηματοποιημένα (phasing), 
όπως το έργο : “Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την 
ΕΥΔΑΠ” – MIS 5052105.  

 

 

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 
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 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση  

Αναγκαίοι πρόσφο-
ροι όροι 

Α.Ο.    2.5    Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Ενδεικτικοί δικαιού-
χοι δράσης 

1. ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 

2. ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία περι-
φέρειας* 

Eνωσιακή Συνει-
σφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   
(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Μετάβασης 3.500.000 € 3.500.000€ 7.000.000 € 

% εξειδίκευσης ** 0,43 % 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 
 

Προτεραιό-
τητα 

Στόχος Πολι-
τικής/ Ειδι-
κός Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση π/υ Δράσης 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 

ανα-
φοράς 

Έτος βά-
σης/ α-

ναφοράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ (Ενω-
σιακή συνει-

σφορά σε 
€)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ (Ενω-
σιακή + εθνι-
κή συνεισφο-

ρά σε €)** 

ID Ονομασία 
     

Κωδικός 
ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ**   

2A 2 / 2.5 Μετάβασης  

2.5.1.1 Ολοκλήρωση 
υποδομών δικτύων ύ-
δρευσης σε περιοχές 

νησιωτικές, καθώς και 
σε περιοχές με περιορι-
σμένους ή/και χαμηλής 

ποιότητας υδάτινους 
πόρους της Περιφέρειας 
Αττικής – Τμηματοποιη-

μένα Έργα 

7.000.000 € 

PSO906 

Επενδύσεις 
σε υποδομές 

βελτίωσης 
της ποιότητας 
και εξοικονό-

μησης του 
πόσιμου 
ύδατος 

Ευρώ   0,00 7.000.000 062 

Παροχή νερού 
για ανθρώπινη 
κατανάλωση 

(άντληση, 
επεξεργασία, 

υποδομές 
αποθήκευσης 
και διανομής, 

μέτρα αύξησης 
της απόδοσης, 
παροχή πόσι-

μου νερού) 

3.500.000 3.500.000 

RCR41 

Πληθυσμός 
συνδεδεμέ-
νος σε βελτι-
ωμένο δημό-

σιο δίκτυο 
ύδρευσης 

Άτομα 0,00 2020  44.300 062 

*   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 συμμετε-

χόντων/ Φορείς 
Δείκτες Εκροών 

Δείκτες Αποτελεσμά-
των 

2Α 02 ΕΤΠΑ 2v 2.5.1 

Συμμετέχοντες φορείς: ΟΤΑ Α’ 
και Β’ Βαθμού 

ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυ-

σμός 

PSO906 RCR41 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

            Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* 
ID Δελτίου Ελέγχου 16850/ 
Έκδοση 1.1/Ιούνιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περί-
πτωση) 

Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18-10-2022 1 
Άλλο: ***  
Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο 2022 

 
 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτι-

μώμενος χρόνος (μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που 

δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, 

θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά 

θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο 

ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη 

ΦοΔΣΑ, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

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

 
 

  

                                                 
1
 Η Δράση αφορά σε τμηματοποιημένα έργα, τα οποία έχουν ήδη αξιολογηθεί κατά την ένταξή τους 
στο ΠΕΠ Αττική 2014-2020. 
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR017 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 4.0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  2575/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 4Α: Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής 
μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υποδομών για την στή-
ριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλ-
ψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 4 Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 
της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δι-
καιωμάτων 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4.2 Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαί-
δευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς 
μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανο-
μένων της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και 
της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 

ΣΠ 4 - ΕΣ 4.2 - Δράση 4.2.3.1. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε 
Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης της Περιφέρειας Αττικής 

Περιγραφή δράσης: Η δράση «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές 
Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττι-
κής» εντάσσεται στη κατηγορία δράσεων 4.2.3 «Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού εκπαίδευσης  
περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της δυνατότητας  για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση» του 
εγκεκριμένου ΠεΠ «Αττική» και αφορά στη πράξη της ΠΠ 2014-2020 με κωδικό 5041467.  

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση και ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών σχολικών 
μονάδων Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττι-
κής. Επιπλέον, επιδιώκεται η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαι-
ριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσους μετέχουν 
στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Η απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού ΤΠΕ αποτελεί αδιαμφισβήτητα μέσο προς την επίτευξη 
των παραπάνω στόχων. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολο-
γίας κατά τη διδακτική πράξη στη Γενική και Επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Περιλαμβάνεται η  προμήθεια, θέση σε λειτουργία και σχετική επίδειξη λειτουργίας εξοπλι-
σμού ΤΠΕ για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και εφαρμογών πληροφορικής σε 644 σχολικές μονά-
δες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής..  

 

Στοιχεία δράσης  

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 
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Αναγκαίοι πρόσφο-
ροι όροι 

Α.Ο. 4.3. Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

 

Ενδεικτικοί δικαιού-
χοι δράσης 

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία περι-
φέρειας* 

Eνωσιακή Συνει-
σφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   
(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Μετάβασης 3.350.000 3.350.000 6.700.000 

% εξειδίκευσης ** 0,4% 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Προτε-
ραιότη-

τα 

Στόχος Πο-
λιτικής/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση 
π/υ δρά-

σης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρη-

σης 

Τιμή βά-
σης/ α-

ναφοράς 

Έτος βά-
σης/ α-

ναφοράς 

Ορόση-
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* Ποσό που 

αντιστοιχεί 
στο ΠΠ (Ε-
νωσιακή 

συνεισφο-
ρά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 
στο ΠΠ (Ε-
νωσιακή + 
εθνική συ-
νεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδι-

κός 
ΠΠ** 

Ονομα-
σία ΠΠ** 

4Α 4/4.2 Μετάβασης 

4.2.3.1. Προμή-
θεια και εγκα-
τάσταση εξο-

πλισμού ΤΠΕ σε 
Σχολικές Μονά-
δες Γενικής και 
Επαγγελματικής 
Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης 
της Περιφέρει-

ας Αττικής 

6.700.000 

RCO67 

Χωρητικότητα 
τάξεων νέων ή 

εκσυγχρονι-
σμένων εκ-

παιδευτικών 
εγκαταστά-

σεων 

Άτομα   196.275 196.275 122 

Υποδομές 
για πρω-
τοβάθμια 
και δευτε-
ροβάθμια 
εκπαίδευ-
ση 

3.350.000 6.700.000 

RCR71 

Ετήσιος αριθ-
μός χρηστών 

νέων ή εκσυγ-
χρονισμένων 
εκπαιδευτι-
κών εγκατα-

στάσεων 

Χρή-
στες/έτος 

196.275 2021  196.275 122 

Υποδομές 
για πρω-
τοβάθμια 
και δευτε-
ροβάθμια 
εκπαίδευ-
ση 

* 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 συμμετε-

χόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες Αποτελεσμά-
των 

4Α 04 ΕΤΠΑ 4.2 

4.2.3.1. Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλι-
σμού ΤΠΕ σε Σχολικές 
Μονάδες Γενικής και 
Επαγγελματικής Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Περιφέρειας Αττικής 

Συμμετέχοντες φορείς: Υπουργείο 
Παιδείας 

Ωφελούμενοι: - Παιδιά 
- Άτομα με Αναπηρία 

RCO67 RCR71 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

            Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* ID Δελτίου Ελέγχου 16676/ 
Έκδοση 1.1/Ιούνιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περί-
πτωση) 

Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/2022 
Άλλο: ***  
Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 04ο τρίμηνο 2022 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώ-
μενος χρόνος (μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν 

περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα 

εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα 

πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου 

συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη 

ΦοΔΣΑ, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Αττική 

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR017 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 5.0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  2576/2022 
 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 4Α :  Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής 
μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υποδο-
μών για την στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευ-
σης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνι-
κοοικονομικής ένταξης 

 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 04 Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υ-
λοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

Ταμείο ΕΤΠΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4.5  4.5 - Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περί-
θαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειο-
νομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από 
την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε 
επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας (ΕΤΠΑ) 

ΣΠ 04 - ΕΣ 4.v - Δράση 4.5.2.1 :  Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού σε υφιστά-
μενες Δομές Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
στην Περιφέρεια Αττικής   

 

Περιγραφή δράσης  

 

Η παρούσα δράση αφορά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων Δομών Πρω-
τοβάθμιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, όπως Μονάδων ΠΕΔΥ, Κέντρων Υγείας και Εξωτε-
ρικών Ιατρείων Νοσοκομείων, μέσω της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με στόχο 
την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους λειτουργίας. 

 

Η θωράκιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα συντελέσει στην μείωση της επιβάρυν-
σης της δευτεροβάθμιας υγείας, ιδιαίτερα σε περιοχές με επιβαρυμένα χαρακτηριστικά και 
υψηλές συγκεντρώσεις ευάλωτου πληθυσμού. Στην ίδια κατεύθυνση, εξίσου σημαντικό ρόλο 
αναμένεται να διαδραματίσει και η αναβάθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. 

 

Όπως αναφέρεται και στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», η Επιτελική Δομή του Υπουργείου 
Υγείας έχει επεξεργαστεί τα διαθέσιμα δεδομένα της κατάστασης της υγείας στην Περιφέρεια 
Αττικής σε όλους τους επιμέρους Τομείς και έχει διαμορφώσει προτάσεις για την Περιφέρεια 
και εν μέρει για τις Περιφερειακές Ενότητες με κατηγορίες παρεμβάσεων σε υποδομές και ε-
ξοπλισμό και λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη 
η χαρτογράφηση των αναγκών υγείας για την Αττική σύμφωνα με τα ανωτέρω και την Εθνική 
Στρατηγική Υγείας. Η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί προτεραιότητα 
με τις επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα 
να περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο στο 40% των πόρων ΕΤΠΑ για την Υγεία. 

 

Η παρούσα δράση αφορά στην ολοκλήρωση της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
για συγκεκριμένες δομές υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην Περιφέρεια Αττικής. Συγκε-
κριμένα, τα έργα με κωδικό ΟΠΣ - MIS 5009758 και με κωδικό ΟΠΣ - MIS 5009794 είχαν εντα-
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χθεί προς χρηματοδότηση στο «ΠΕΠ Αττική 2014-2020» και η συνολική δράση μεταφέρεται για 
να ολοκληρωθεί στο Πρόγραμμα Αττική 2021-2027. 

 

 
 

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση  

Αναγκαίοι πρόσφο-
ροι όροι 

Α.Ο.    4.6    Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Ενδεικτικοί δικαιού-
χοι δράσης 

 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής 

 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς Αιγαίου  

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία περι-
φέρειας* 

Eνωσιακή Συνει-
σφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε 

€   
(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Μετάβασης 2.100.000 € 2.100.000€ 4.200.000 € 

% εξειδίκευσης ** 0,260 % 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 
 

Προτε-
ραι-ότητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση π/υ Δράσης 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βά-
σης/ ανα-

φοράς 

Έτος βά-
σης/ α-

ναφοράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ (Ενω-
σιακή συνει-

σφορά σε 
€)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ (Ενω-
σιακή + εθνι-
κή συνεισφο-

ρά σε €)** 

ID Ονομασία 
     

Κωδικός 
ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ**   

4A 4 / 4.5 Μετάβασης  

4.5.2.1  
Προμήθεια Ιατροτεχνο-
λογικού Εξοπλισμού σε 
υφιστάμενες Δομές Υ-
γείας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας στην Περι-

φέρεια Αττικής   

4.200.000 € 

RCO69 

 
Χωρητικότητα νέων 

ή εκσυγχρονι-
σμένων εγκατα-

στάσεων υγειονο-
μικής περίθαλψης 

 

Άτομα / 
έτος 

  250.000 250.000 129 

Υγειονομικός 
Εξοπλισμός) 

2.100.000 2.100.000 

RCR73 

 
Ετήσιος αριθμός 
χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων 

υγειονομικής περί-
θαλψης 

 

Χρήστες 
/ έτος 

250.000 2019  250.000 129 

*   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 Αποτελεσμά-
των 

4Α 04 ΕΤΠΑ 4.5 

4.5.2.1 – Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού σε υφιστάμενες Δομές Υγεί-
ας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην Περι-

φέρεια Αττικής   

Συμμετέχοντες Φορείς: 1η 
και 2η ΥΠΕ/Υπ. Υγείας 

Ωφελούμενοι: Γενικός Πλη-
θυσμός 

RCO69 RCR73 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

            Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* 
ID Δελτίου Ελέγχου 16755 
και 16795/ Έκδοση 
1.1/Ιούνιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περί-
πτωση) 

Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18-10-2022  
Άλλο: ***  
Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο 2022 

 
 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτι-

μώμενος χρόνος (μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που 

δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, 

θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά 

θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο 

ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη 

ΦοΔΣΑ, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Αττική 

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR017 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 6.0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  2577/2022 
 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 4Α: Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής 
μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υποδομών για την στή-
ριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλ-
ψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

Στόχος πολιτικής 
(ΣΠ) 4 

Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποί-
ησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 
4.5 

Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινο-
τομία 

 

ΣΠ 4 - ΕΣ 4.6- Δράση 4.6.1.1: Αποπεράτωση και Εκσυγχρονισμός των Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων του Ωδείου Αθηνών 

Περιγραφή δράσης  

Πρόκειται για έργο της ΠΠ 2014-2020 με κωδικό 5003652. 

Το έργο είναι συμβασιοποιημένο και σε εξέλιξη.  

Με την πράξη συνεχίζεται η υλοποίηση της αποπεράτωσης τμημάτων του κτιρίου του Ωδεί-
ου Αθηνών με στόχο την ανάπτυξη ευρέος φάσματος πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ευ-
ρύτερα αναπτυξιακών χρήσεων, που περιλαμβάνει: 

• Την αποπεράτωση του αμφιθεάτρου δυναμικότητας 600 θέσεων (είσοδος από την 
οδό Ρηγίλλης) ως αμφιθεάτρου λόγου, θεάτρου, μουσικής, χορού, κινηματογράφου και συ-
νεδρίων, μαζί με τους βοηθητικούς χώρους (καμαρίνια, τεχνική υποστήριξη κ.λπ.)  

• Την αποπεράτωση υπόγειου πειραματικού πολυχώρου τύπου black box δυναμικότη-
τας 200 θέσεων που θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις μουσικής με ηλεκτρονικό ήχο, 
προβολές και χορό, ενώ θα μπορεί πρόσθετα να μετατρέπεται εύκολα σε 4 συνεδριακές αί-
θουσες με δυνατότητες συνένωσής τους 

• Την αποπεράτωση των ευρύχωρων φουαγιέ και τη διαμόρφωσή τους σε χώρους εκ-
θέσεων ή κοινωνικών εκδηλώσεων 

• Τη μετατροπή του ισογείου προς την οδό Ρηγίλλης σε cafe και χώρο εστίασης για την 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών/χρηστών των χώρων του Ωδείου 

• Τη διαμόρφωση του β υπογείου της βόρειας πλευράς σε κέντρο μουσικής τεχνολογί-
ας, χώρο υποστήριξης της νεανικής πολιτισμικής επιχειρηματικότητας και χώρο ανάπτυξης 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα του distance learning στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης 
σε συνεργασία με το MSM της Ν. Υόρκης.  

Η πράξη περιλαμβάνει επίσης: 

• υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και την υποστήριξη του έρ-
γου, την επιτυχή υλοποίηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων, τον προ-
γραμματισμό και τον έλεγχο προόδου του έργου, την κάλυψη αναγκών και απαιτήσεων σε 
θέματα διαχείρισης του έργου 

• δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για το έργο και τα οφέλη που 
προκύπτουν από αυτό 
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• ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου του Ωδείου Αθηνών (χειρόγραφων και δακτυλό-
γραφων εγγράφων, χειρόγραφων και έντυπων παρτιτούρων και φωτογραφιών, αρχιτεκτο-
νικών σχεδίων, αφισών και βιβλίων) με την μέθοδο της σάρωσης του αρχειοθετημένου υλι-
κού και μέχρι τον μέγιστο εκτιμώμενο αριθμό των 830.000 σελίδων, με οπτική αρχειοθέτη-
ση – ψηφιοποίηση από την συμβατική του μορφή (φυσικό αρχείο) σε ψηφιακή μορφή, και 
ασφαλή αποθήκευσή του. 

  

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση  Eνέχει ΚΕ 

Αναγκαίοι πρόσφο-
ροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

Ενδεικτικοί δικαιού-
χοι δράσης 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία περι-
φέρειας* 

Eνωσιακή Συνει-
σφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   
(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Μετάβαση 3.000.000 3.000.000 6.000.000 

% εξειδίκευσης ** 0,37% 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Προτε-
ραιότητα 

Στόχος 
Πολιτι-

κής/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση 
π/υ δρά-

σης 

Δείκτης 

Μονάδα μέτρη-
σης 

Τιμή βά-
σης/ ανα-

φοράς 

Έτος βά-
σης/ ανα-

φοράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* 

Ποσό που 
αντιστοι-
χεί στο 

ΠΠ (Ενω-
σιακή 
συνει-

σφορά σε 
€)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφο-
ρά σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία 

ΠΠ** 

4Α 4/4.6 Μετάβασης 

4.6.1.1  Αποπε-
ράτωση και Εκ-
συγχρονισμός 
των Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων 
του Ωδείου Αθη-

νών 

6.000.000 

RCO77 

Αριθμός πολιτι-
στικών και του-
ριστικών χώρων 
που υποστηρίζο-

νται 

πολιτιστικοί και 
τουριστικοί χώροι 

  1 1 

166 

Προστασία, 
ανάπτυξη και 
προβολή της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
και των πολι-
τιστικών υ-
πηρεσιών 

3.000.000 3.000.000 

RCR77 

Επισκέπτες πολι-
τιστικών και 

τουριστικών χώ-
ρων που υπο-
στηρίζονται 

επισκέπτες/έτος 19.000 2021  29.250 

* 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 συμμετε-

χόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες Αποτελεσμά-
των 

4Α 04 ΕΤΠΑ 4.6 4.6.1.1 

Συμμετέχοντες φορείς: Υπουρ-
γείο Πολιτισμού, Ωδείο Αθηνών 
Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυ-
σμός 

RCO77 RCR77 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

            Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* ID Δελτίων Ελέγχου 16485 
16970/ Έκδοση 1.1/Ιούνιος 
2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περί-
πτωση) 

Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 18/10/20222 
Άλλο: ***  
Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 04ο τρίμηνο 2022 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτι-

μώμενος χρόνος (μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που 

δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, 

θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά 

θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο 

ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη 

ΦοΔΣΑ, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

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

 

  

                                                 
2
 Πρόκειται για τμηματοποιημένο έργο 



Εξειδίκευση εφαρμογής του Προγράμματος "Αττική" 2021-2027 
 

 1
η
 Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Π. “ΑΤΤΙΚΗ”, 18/10/2022  

 

 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027 

CCI Προγράμματος CCI2021EL16FFPR017 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 7.0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  2578/2022 
 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 4Β: Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής 
μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υπηρεσιών για την 
στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκ-
παίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονο-
μικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση 
κινδύνων φτώχειας και αποκλεισμού 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 4 Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 
της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δι-
καιωμάτων 

Ταμείο ΕΚΤ+ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4.9 Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρί-
των χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. 

ΣΠ 4 – ΕΣ 4.9 - Δράση 4.9.1.1: Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων 
χωρών στην αγορά εργασίας 

Περιγραφή δράσης  

Η Πράξη επιδιώκει την υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες 

και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και προσωρινής προστασίας, για την ένταξή 

τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή και την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής, 

διευκολύνοντας παράλληλα την αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωσή τους και 

προάγοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. 

 

Επιλέξιμοι/ες ως ωφελούμενοι/ες της Πράξης θεωρούνται οι ΠΤΧ που είναι: 

α) δικαιούχοι διεθνούς προστασίας-δδπ (ήτοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής 

προστασίας) και 

β) οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας -δππ (ήτοι τα εκπατρισμένα άτομα από την 

Ουκρανία που είναι είτε πολίτες Ουκρανίας είτε δικαιούχοι διεθνούς προστασίας στους 

οποίους αναγνωρίστηκε το καθεστώς από την Ουκρανία). 

 

Η Πράξη θα υλοποιηθεί από τον ΔΟΜ σε συνεργασία με ΜΚΟ ή/και άλλους φορείς που 

θα επιλεγούν ως ανάδοχοι. 

 

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν κυρίως: 

-Ενίσχυση και διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, μέσω ομαδικών και 

εξατομικευμένων συνεδριών εργασιακής συμβουλευτικής, παροχής επαγγελματικής 

κατάρτισης σε τομείς απασχόλησης που βρίσκονται σε ζήτηση, ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας των ωφελουμένων και ανάπτυξης δικτύων μεταξύ εργοδοτών και 

επαγγελματικών ενώσεων. 

-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στα 

διάφορα στάδια της διαδικασίας ένταξης για την αύξηση της αλληλεπίδρασης με τις 
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τοπικές κοινωνίες και για την αυτόνομη πρόσβαση στις κοινωνικές και δημόσιες 

υπηρεσίες. 

-Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με έμφαση σε επαγγελματικό λεξιλόγιο και ενίσχυση 

ήπιων δεξιοτήτων. 

-Προσφορά προσιτών λύσεων στέγασης με σκοπό τη βελτίωση της ολοκληρωμένης 

ένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και παροχή στεγαστικής υποστήριξης. 

-Ενίσχυση της ικανότητας για αυτόνομη διαβίωση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην 

Περιφέρεια Αττικής. 

-Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής και των εμπλεκομένων φορέων σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στην ενημέρωση τους γύρω από τα οφέλη της 

ένταξης. 

-Εποπτεία της ένταξης των ωφελουμένων, προκειμένου να υποστηριχθεί συνολικά η 

αποτελεσματικότητα της Πράξης και να εφαρμοστούν επιτυχώς τα ενταξιακά έργα. 

 

Επιλέξιμες από την πράξη είναι και οι ενέργειες διαχείρισης, συντονισμού της πράξης, 

εντοπισμού, προσέγγισης και εγγραφής των ωφελουμένων. 

Αναμένεται να ωφεληθούν 8.295 άτομα. 

 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Ειδικού Τύπου ΕΚΤ+ 

 

Αναγκαίοι πρόσφο-
ροι όροι 

Α.Ο. 4.4 «Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την κοινωνική 
ένταξη και τη μείωση τηςφτώχειας» 

Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

Ενδεικτικοί δικαιού-
χοι δράσης 

- Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ). 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία περι-
φέρειας* 

Eνωσιακή Συνει-
σφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά σε €   
(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Μετάβασης 13.107.500 € 13.107.500 € 26.215.000€ 

% εξειδίκευσης ** 1,62% 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Π
ρο
τε
ρ
αι
ότ
ητ
α 

Στόχος 
Πολιτι-
κής/ Ει-

δικός 
Στόχος 

Κατη-
γορία 
Περι-

φέρει-
ας 

Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βά-
σης/ ανα-

φοράς 

Έτος βά-
σης/ α-

ναφοράς 

Ορόση-
μο 

(2024) 

Στό-
χος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* Ποσό που 

αντιστοιχεί 
στο ΠΠ (Ε-
νωσιακή 

συνεισφο-
ρά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 
στο ΠΠ (Ε-
νωσιακή + 
εθνική συ-
νεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδι-

κός 
ΠΠ** 

Ονομα-
σία ΠΠ** 

4Β 
Σ.Π. 4 

Ε.Σ. 4.9 
Μετά-
βασης 

Δράση 
4.9.1.1: 
Ολοκλη-
ρωμένες 
δράσεις 
ένταξης 
Υπηκόων 
τρίτων χω-
ρών στην 
αγορά ερ-
γασίας 

26.215.000€ 

EECO13 Υπήκοοι τρίτων χωρών  
Αριθμός 
ατόμων 

  829 8.295 

156 

Ειδικές 
δράσεις 
για την 
αύξηση 
της συμ-
μετοχής 
των υπη-
κόων τρί-
των χω-
ρών στην 
απασχό-
ληση 

13.107.500€ 26.215.000€ 

PSR790 

Υπήκοοι τρίτων χωρών 
που αναζητούν ή που βρί-
σκουν απασχόληση αμέ-
σως μετά τη συμμετοχή 
τους 

Αριθμός 
ατόμων 

6.304 2021  6.304 

* 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. 
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Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου συμμετε-

χόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες Αποτελεσμά-
των 

4Β 4 ΕΚΤ+ 4.9 

Δράση 4.9.1.1: Ολοκλη-
ρωμένες δράσεις έντα-
ξης Υπηκόων τρίτων 
χωρών στην αγορά ερ-
γασίας 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετε-
χόντων: Πολίτες Τρίτων Χωρών 
που είναι: 
α) δικαιούχοι διεθνούς προστα-
σίας-δδπ (ήτοι πρόσφυγες και 
δικαιούχοι επικουρικής 
προστασίας) και 
β) οι δικαιούχοι προσωρινής 
προστασίας -δππ (ήτοι τα εκπα-
τρισμένα άτομα από την 
Ουκρανία που είναι είτε πολίτες 
Ουκρανίας είτε δικαιούχοι διε-
θνούς προστασίας στους 
οποίους αναγνωρίστηκε το καθε-
στώς από την Ουκρανία). 
 
Φορείς: Διεθνής Οργανισμός Με-
τανάστευσης (ΔΟΜ). 

EECO13 PSR790 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

            Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* ID Δελτίου Ελέγχου 16747 
Έκδοση 1.1/Ιούνιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περί-
πτωση) 

Δεν αφορά  

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 10ος /2022 

Άλλο: ***  
Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο/2022  

 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτι-

μώμενος χρόνος (μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που 

δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, 

θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά 

θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο 

ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη 

ΦοΔΣΑ, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 

CCI Προγράμματος CCI2021EL16FFPR017 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 8.0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  2579/2022 
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Προτεραιότητα 4Β: Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής 
μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υπηρεσιών για την στήρι-
ξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, 
της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της 
ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας και 
αποκλεισμού 
Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 4 Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 

της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δι-
καιωμάτων 

Ταμείο ΕΚΤ+ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτι-
κές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπερι-
λαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε 
στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπερι-
λαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονι-
σμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπερι-
λαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινω-
νική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειο-
νεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ 
άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότη-
τας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. 
(ΕΚΤ+) 

 

ΣΠ 4 - ΕΣ 4.11- Δράση 4.11.5.1: Κέντρα Κοινότητας 

Περιγραφή δράσης  

Αφορά στη λειτουργία Κέντρων Κοινότητας σε Δήμους της Περιφέρειας.  

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

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

Βασικές αρμοδιότητες των Κέντρων Κοινότητας αποτελούν: 

Α. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών 

Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

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

Τα Κέντρα Κοινότητας δύναται να διευρύνουν τη δράση τους με Παραρτήματα ώστε να εξυ-
πηρετούν καταυλισμούς Ρομά, καθώς και θύλακες Μεταναστών (Κέντρα Ένταξης Μετανα-
στών). Επίσης, δύναται να λειτουργούν και κινητές μονάδες για την εξυπηρέτηση ατόμων 
απομακρυσμένων περιοχών.  
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Τα Κέντρα Κοινότητας θα ενισχυθούν και θα παρέχουν διευρυμένες υπηρεσίες σύμφωνες 
με τις βασικές αρχές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων [Εγγύηση για το Παιδί, Στρατηγι-
κή Αποϊδρυματοποίησης, Μακροχρόνια Φροντίδα κλπ]. Προβλέπεται: i) η πλήρης ενεργο-
ποίηση και εφαρμογή των 3 συστημάτων του Γεωπληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού Παρακολούθησης Κοινωνικής Πολιτικής στο σύνολο των δομών (Κέντρα 
Κοινότητας, Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας, Δομές ηλικιωμένων, ΑμεΑ, κτλ), ii) η σύν-
δεση με όλες τις δομές που αφορούν στην κοινωνική προστασία και παραπομπές σε αυτές, 
iii) η ανάπτυξη και εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πρόσβασης στην Κοινωνική Προ-
στασία, η οποία θα επιτρέπει στα ωφελούμενα άτομα να: α) λαμβάνουν πληροφορίες σχε-
τικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες/οφέλη που υπάρχουν και ενδέχεται να δικαιούνται σε κε-
ντρικό και τοπικό επίπεδο, β) λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες πρόνοι-
ας/επιδόματα, γ) λαμβάνουν “επείγουσες ενημερώσεις”, καθώς το σύστημα θα αναγνωρίζει 
τις υπηρεσίες που έχει ήδη λάβει ο/η χρήστης/στρια. 

 

Ως ομάδα στόχος ορίζονται οι εξής: Γενικός Πληθυσμός, Υπήκοοι Τρίτων Χωρών, Ευάλωτες 
Κοινωνικές Ομάδες, Περιθωριοποιημένες Κοινότητες Ρομά. 

 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Ειδικού Τύπου ΕΚΤ+ 

 

Αναγκαίοι πρόσφο-
ροι όροι 

 

Α.Ο. 4.4  «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για την κοινωνική 
ένταξη και τη μείωση της φτώχειας» 

ΝΑΙ   ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

Ενδεικτικοί δικαιού-
χοι δράσης 

 

- ΟΤΑ  Α’ βαθμού/Δήμοι της Περιφέρειας, Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινω-
φελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, λοιποί δημοτικοί φορείς καθ’ αρ-
μοδιότητα 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία περι-
φέρειας* 

Eνωσιακή Συνει-
σφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά 

σε €   
(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Μετάβασης 17.808.000  17.808.000  35.616.000  

% εξειδίκευσης ** 2,20% 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Προτε-
τεραιό
ραιό-
τητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση 
π/υ δρά-

σης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης/ 
αναφοράς 

Έτος βά-
σης/ ανα-

φοράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* Ποσό που 

αντιστοιχεί 
στο ΠΠ (Ενω-
σιακή συνει-

σφορά σε €)** 

Ποσό που αντι-
στοιχεί στο ΠΠ 

(Ενωσιακή + 
εθνική συνει-

σφορά σε €)** 
ID Ονομασία 

Κωδικός 
ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ** 

4Β 4/4.11 Μετάβασης  
Δράση 4.11.5.1: 
Κέντρα Κοινό-

τητας 
35.616.000 

PSO796 

Aριθμός συνεχι-
ζόμενων κοινωνι-
κών δομών που 
υποστηρίζοντα 

Αριθμός 
δομών 

(οντότητες) 
- - 58 58 

158 

Μέτρα για 
την ανα-
βάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης 
πρόσβασης 
σε ποιοτι-
κές, βιώσι-
μες και 
προσιτές 
υπηρεσίες 

17.288.520  34.577.040  

PSR796 

Aριθμός επωφε-
λουμένων των 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δο-
μών 

Αριθμός 
ατόμων 

88.574 2020 - 97.431 

PSO807 

Aριθμός νέων 
κοινωνικών δο-
μών που υποστη-
ρίζονται 

Αριθμός 
δομών 

(οντότητες) 
- - 8 8 

158 

Μέτρα για 
την ανα-
βάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης 
πρόσβασης 
σε ποιοτι-
κές, βιώσι-
μες και 
προσιτές 
υπηρεσίες 

519.480  1.038.960  

PSR807 

Aριθμός επωφε-
λουμένων των 
νέων κοινωνικών 
δομών 

Αριθμός 
ατόμων 

12.217 2020 - 13.439 

* 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. 
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Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου συμμετε-

χόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες Αποτελεσμά-
των 

4Β 4 ΕΚΤ+ 4.11 
Δράση 4.11.5.1: Κέντρα 
Κοινότητας 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετε-
χόντων: Γενικός Πληθυσμός, Υπή-
κοοι Τρίτων Χωρών, Ευάλωτες 
Κοινωνικές Ομάδες, Περιθωριο-
ποιημένες Κοινότητες Ρομά 
 
Φορείς: ΟΤΑ  Α’ βαθμού/Δήμοι 
της Περιφέρειας, Δημοτικά 
ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις 
των Δήμων, λοιποί δημοτικοί 
φορείς καθ’ αρμοδιότητα 

PSO796 
PSO807 

PSR796 
PSR807 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

            Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* ID Δελτίου Ελέγχου 031 
Έκδοση 1.1/Ιούνιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περί-
πτωση) 

Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 10ος/2022 

Άλλο: ***  
Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο/2022  

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος 
χρόνος (μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται 

στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύ-

πτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που 

θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημα-

ντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, 

έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπλη-

ρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή οι 
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Προτεραιότητα 4Β: Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής 
μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υπηρεσιών για την στήρι-
ξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, 
της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της 
ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας και 
αποκλεισμού 
Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 4 Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 

της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δι-
καιωμάτων 

Ταμείο ΕΚΤ+ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτι-
κές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπερι-
λαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε 
στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπερι-
λαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονι-
σμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπερι-
λαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινω-
νική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειο-
νεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ 
άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότη-
τας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. 
(ΕΚΤ+) 

 

ΣΠ 4 - ΕΣ 4.11- Δράση 4.11.6.1: Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών 

Περιγραφή δράσης  

Η παρέμβαση αφορά στη λειτουργία των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (κοινωνικά πα-
ντοπωλεία, φαρμακεία, συσσίτια), σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ανάγκες στους Δήμους της 
Περιφέρειας. 

Το κοινωνικό παντοπωλείο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν 
ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη 
ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ.. 

Η δομή παροχής συσσιτίων λειτουργεί με σταθερό ωράριο, πληροί τις κείμενες υγειονομι-
κές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων και παράλληλα 
συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία κ.α. για την σίτιση των 
ωφελούμενων. 

Το κοινωνικό φαρμακείο παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό 
υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνερ-
γασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από 
τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών. 

Ως ομάδες στόχος της Δράσης ορίζονται οι Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. 
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Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Ειδικού Τύπου ΕΚΤ+ 

 

Αναγκαίοι πρόσφο-
ροι όροι 

 

Α.Ο. 4.4  «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για την κοινωνική ένταξη 
και τη μείωση της φτώχειας» 

Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

Ενδεικτικοί δικαιού-
χοι δράσης 

 

- ΟΤΑ  Α’ βαθμού/Δήμοι της Περιφέρειας  

- Νομικά Πρόσωπα των Δήμων (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επι-
χειρήσεις των Δήμων, λοιποί Δημοτικοί Φορείς)  

- ΜΚΟ (συμπράττοντας υποχρεωτικά με τον οικείο Δήμο)  

- Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόμου 
4019/2011 και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 (αρ. 12) / (συμπράττοντας υποχρεωτικά 
με τον οικείο Δήμο) 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία περι-
φέρειας* 

Eνωσιακή Συνει-
σφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά 

σε €   
(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Μετάβασης 6.758.000  6.758.000  13.516.000  

% εξειδίκευσης ** 0,84% 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Προτε-
τεραιό
ραιό-
τητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση 
π/υ δρά-

σης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης/ 
αναφοράς 

Έτος βά-
σης/ ανα-

φοράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* Ποσό που 

αντιστοιχεί 
στο ΠΠ (Ενω-
σιακή συνει-

σφορά σε €)** 

Ποσό που αντι-
στοιχεί στο ΠΠ 

(Ενωσιακή + 
εθνική συνει-

σφορά σε €)** 
ID Ονομασία 

Κωδικός 
ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ** 

4Β 4/4.11 Μετάβασης  

Δράση 4.11.6.1: 
Δομές Παροχής 
Βασικών Αγα-

θών 

35.616.000 

PSO796 

Aριθμός συνεχι-
ζόμενων κοινωνι-
κών δομών που 
υποστηρίζοντα 

Αριθμός 
δομών 

(οντότητες) 
- - 115 115 

158 

Μέτρα για 
την ανα-
βάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης 
πρόσβασης 
σε ποιοτι-
κές, βιώσι-
μες και 
προσιτές 
υπηρεσίες 

5.978.100  11.956.200  

PSR796 

Aριθμός επωφε-
λουμένων των 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δο-
μών 

Αριθμός 
ατόμων 

34.703 2020 - 34.703 

PSO807 

Aριθμός νέων 
κοινωνικών δο-
μών που υπο-
στηρίζονται 

Αριθμός 
δομών 

(οντότητες) 
- - 15 15 

158 

Μέτρα για 
την ανα-
βάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης 
πρόσβασης 
σε ποιοτι-
κές, βιώσι-
μες και 
προσιτές 
υπηρεσίες 

779.900  1.559.800  

PSR807 

Aριθμός επωφε-
λουμένων των 
νέων κοινωνικών 
δομών 

Αριθμός 
ατόμων 

4.526 2020 - 4.526 

* 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. 
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Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου συμμετε-

χόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες Αποτελεσμά-
των 

4Β 4 ΕΚΤ+ 4.11 
Δράση 4.11.6.1: Δομές 
Παροχής Βασικών Αγα-
θών 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετε-
χόντων: Ευάλωτες Κοινωνικές 
Ομάδες 
 
Φορείς: - ΟΤΑ  Α’ βαθμού/Δήμοι 
της Περιφέρειας  
- Νομικά Πρόσωπα των Δήμων 
(Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς 
Επιχειρήσεις των Δήμων, λοιποί 
Δημοτικοί Φορείς)  
- ΜΚΟ (συμπράττοντας υποχρεω-
τικά με τον οικείο Δήμο)  
- Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επι-
χειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόμου 
4019/2011 και Κοινωνικοί Συνε-
ταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύ-
νης (ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 (αρ. 
12) / (συμπράττοντας υποχρεωτι-
κά με τον οικείο Δήμο) 

PSO796 
PSO807 

PSR796 
PSR807 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

            Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* ID Δελτίο Ελέγχου 001 
Έκδοση 1.1/Ιούνιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περί-
πτωση) 

Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 10
ος

 2022 

Άλλο: ***  
Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4

ο
 τρίμηνο 2022 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος 
χρόνος (μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται 

στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύ-

πτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που 

θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημα-

ντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, 

έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπλη-

ρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή οι 
προγραμματισμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027 

CCI Προγράμματος CCI2021EL16FFPR017 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 10.0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  2574/2022 
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Προτεραιότητα 4Β: Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής 
μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υπηρεσιών για την 
στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκ-
παίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονο-
μικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση 
κινδύνων φτώχειας και αποκλεισμού 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 4 Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 
της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δι-
καιωμάτων 

Ταμείο ΕΚΤ+ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτι-
κές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπερι-
λαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε 
στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπερι-
λαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονι-
σμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπερι-
λαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινω-
νική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειο-
νεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ 
άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότη-
τας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης.  

ΣΠ 4 - ΕΣ 4.11 - Δράση 4.11.9.1: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων [ΚΗ-
ΦΗ] 

Περιγραφή δράσης  

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξε-
νίας ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν τους επιτρέπουν 
να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λπ.) και παράλληλα το πε-
ριβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους. 

Λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε καθημερινή βάση και μπορούν να φιλο-
ξενούν ηλικιωμένους για σημαντικό χρονικό διάστημα της ημέρας συνήθως από το πρωί 
έως το απόγευμα. Παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας στους ηλικιωμένους στη 
διάρκεια της παραμονής τους όπως νοσηλευτική φροντίδα, φροντίδα για την ικανοποίηση 
πρακτικών αναγκών διαβίωσης, ατομική υγιεινή, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης 
κλπ. 

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

Ως ομάδα στόχος ορίζονται τα άτομα τρίτης ηλικίας.   
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Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Ειδικού Τύπου ΕΚΤ+ 

 

Αναγκαίοι πρόσφο-
ροι όροι 

Α.Ο. 4.4  «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για την κοινωνική 
ένταξη και τη μείωση της φτώχειας» 

Εκπληρωμένος ΝΑΙ   ΟΧΙ   Δεν αφορά  

 

 

Ενδεικτικοί δικαιού-
χοι δράσης 

- ΟΤΑ  Α’ βαθμού/Δήμοι της Περιφέρειας  

- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, Κοινωφελείς Ε-
πιχειρήσεις των Δήμων, Διαδημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων, 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία περι-
φέρειας* 

Eνωσιακή Συνει-
σφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά 

σε €   
(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Μετάβασης 1.328.868 € 1.328.868 € 2.657.736 € 

% εξειδίκευσης ** 0,16% 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Π
ρο
τε
ρ
αι
ότ
ητ
α 

Στόχος 
Πολιτι-
κής/ Ει-

δικός 
Στόχος 

Κατη-
γορία 
Περι-

φέρει-
ας 

Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βά-
σης/ ανα-

φοράς 

Έτος βά-
σης/ α-

ναφοράς 

Ορόση-
μο 

(2024) 

Στό-
χος 

(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* Ποσό που 

αντιστοιχεί 
στο ΠΠ (Ε-
νωσιακή 

συνεισφο-
ρά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 
στο ΠΠ (Ε-
νωσιακή + 
εθνική συ-
νεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδι-

κός 
ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ** 

4Β 
Σ.Π. 4 

Ε.Σ. 4.11 
Μετά-
βασης  

Δράση 
4.11.9.1: 
Κέντρα 
Ημερήσιας 
Φροντίδας 
Ηλικιωμέ-
νων 

2.657.736€ 

PSO796 
Αριθμός συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών που 
υποστηρίζονται 

Αριθμός 
δομών (ο-
ντότητες) 

  8 8 

159 
 

Μέτρα για 
την ανα-
βαθμισμέ-
νη παροχή 
υπηρεσιών 
φροντίδας 
σε επίπεδο 
οικογε-
νειών και 
τοπικών 
κοινοτήτων 

1.181.216 2.362.431 

PSR796 
Αριθμός επωφελουμένων 
των συνεχιζόμενων κοινω-
νικών δομών 

Αριθμός 
ατόμων  

170 2020  170 

PSO807 
Αριθμός νέων κοινωνικών 
δομών που υποστηρίζο-
νται 

Αριθμός 
δομών (ο-
ντότητες) 

  1 1 

 
159 

 

Μέτρα για 
την ανα-
βαθμισμέ-
νη παροχή 
υπηρεσιών 
φροντίδας 
σε επίπεδο 
οικογε-
νειών και 
τοπικών 
κοινοτήτων 

147.653 295.305 

PSR807 
Αριθμός επωφελουμένων 
των νέων κοινωνικών δο-
μών 

Αριθμός 
ατόμων 

21 2020  21 

* 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. 

 

 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του Προγράμματος "Αττική" 2021-2027 
 

 1
η
 Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Π. “ΑΤΤΙΚΗ”, 18/10/2022  

 

 

95 
 

 

 

 

 

 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου συμμετε-

χόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες Αποτελεσμά-
των 

4Β 4 ΕΚΤ+ 4.11 
Δράση 4.11.9.1: Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 

Κύριες ομάδες στόχου συμμετε-
χόντων: Άτομα τρίτης ηλικίας 
 
Φορείς: - ΟΤΑ  Α’ βαθμού/Δήμοι 
της Περιφέρειας  
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου των Δήμων, Κοινωφελείς 
Επιχειρήσεις των Δήμων, Διαδη-
μοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων, 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι-
καίου μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα 

PSO796 
PSO807 

PSR796 
PSR807 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

            Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* ID Δελτίου Ελέγχου 045 
Έκδοση 1.1/Ιούνιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περί-
πτωση) 

Δεν αφορά  

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 10ος /2022 

Άλλο: ***  
Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο/2022 

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτι-

μώμενος χρόνος (μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που 

δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, 

θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά 

θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο 

ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη 

ΦοΔΣΑ, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν 

συμπληρωθεί στον πίνακα που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 

CCI Προγράμματος CCI2021EL16FFPR017 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 11.0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  2581/2022 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 
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Προτεραιότητα 4Β: Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής 
μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υπηρεσιών για την στήρι-
ξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, 
της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της 
ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας και 
αποκλεισμού 
Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 4 Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 

της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δι-
καιωμάτων 

Ταμείο ΕΚΤ+ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 4.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτι-
κές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπερι-
λαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε 
στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπερι-
λαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονι-
σμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπερι-
λαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινω-
νική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειο-
νεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ 
άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότη-
τας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. 
(ΕΚΤ+) 

 

ΣΠ 4 - ΕΣ 4.11- Δράση 4.11.21.1: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την έ-
νταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση 
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης 

Περιγραφή δράσης  

Η δράση έχει ως στόχο την διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση των 
βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε ποι-
οτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία καθώς και 
την πρόσβαση παιδιών και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλη-
σης. Η δράση έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πολιτικής «Εγγύηση για το 
Παιδί» (Child Guarantee) και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 104 του ν. 4941/2022 με τον οποίο 
καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για τη πρόσβαση βρεφών και 
νηπίων σε υπηρεσίες σχολικής αγωγής και φροντίδας καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών, 
εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με την εφαρμο-
γή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και δραστηριοτήτων εκτός σχολικού ωραρίου. 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί: 

- η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας έως την 
ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 
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- η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως 
την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 
ετών έως 6,5 ετών, 

- η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών 
και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 

- η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητι-
κή, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.), 

σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς,  
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία 
(Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.)) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης στο πλαίσιο της δρά-
σης πραγματοποιείται με την παροχή «αξίας τοποθέτησης» (voucher) στους νόμιμους εκ-
προσώπους (αιτούντες) των βρεφών/παιδιών/ατόμων με αναπηρία στη βάση κριτηρίων και 
διαδικασιών που προβλέπονται / περιγράφονται στην οικεία Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(«Σύστημα Διαχείρισης») της δράσης με απ 77094/01.08.2022 (Β΄4094) και επίσης προβλέ-
πονται /εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση του Δικαιούχου. 

Η υλοποίηση της δράσης είναι ετήσια και αφορά τον κύκλο (σχολικό έτος) 2022-2023 με 
διάρκεια από 01.09.2022-31.007.2023. 

Η δράση αφορά επίσης και σε βρέφη/παιδιά/ΑμεΑ, κλπ, που λόγω εισοδηματικών ή άλλων 
κριτηρίων δεν εμπίπτουν στην Πολιτική «Εγγύηση για το Παιδί». Επιλέξιμες όμως δαπάνες 
για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + ( ΕΚΤ +) είναι μόνον οι περι-
πτώσεις πληρωμών οι οποίες αφορούν σε αξίες συμμετοχής που παρέχονται σε  βρέ-
φη/παιδιά/ΑμεΑ, κλπ, τα οποία εμπίπτουν στο εισοδηματικό όριο που καθορίζει η προανα-
φερθείσα ΚΥΑ (στην παρ. 4 του άρθρου 13). 

Ο π/υ, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ, ανέρχεται σε 23.333.334 ευρώ, εκ των ο-
ποίων 15.166.667 ευρώ για αξίες τοποθέτησης σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδι-
κούς σταθμούς καθώς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, ενώ 
8.166.667 ευρώ  για αξίες τοποθέτησης σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία. 

 

 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Ειδικού Τύπου ΕΚΤ+ 

 

Αναγκαίοι πρόσφο-
ροι όροι 

 

Α.Ο. 4.4  «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για την κοινωνική 
ένταξη και τη μείωση της φτώχειας» 

Εκπληρωμένος ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν αφορά  
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Ενδεικτικοί δικαι-
ούχοι δράσης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. 

 
 
 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία περι-
φέρειας* 

Eνωσιακή Συνει-
σφορά σε € 

(α) 

Εθνική Συνεισφορά 

σε €   
(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Μετάβασης 11.666.667  11.666.667  23.333.334  

% εξειδίκευσης ** 1,44% 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Προτε-
τεραιό
ραιό-
τητα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση 
π/υ δρά-

σης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης/ 
αναφοράς 

Έτος βά-
σης/ ανα-

φοράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* Ποσό που 

αντιστοιχεί 
στο ΠΠ (Ενω-
σιακή συνει-

σφορά σε €)** 

Ποσό που αντι-
στοιχεί στο ΠΠ 

(Ενωσιακή + 
εθνική συνει-

σφορά σε €)** 
ID Ονομασία 

Κωδικός 
ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ** 

4Β 4/4.11 Μετάβασης  

Δράση 
4.11.21.1: 

Προώθηση και 
υποστήριξη 

παιδιών για την 
ένταξή τους 

στην προσχολι-
κή εκπαίδευση 
καθώς και για 
την πρόσβαση 
παιδιών σχολι-

κής ηλικίας, 
εφήβων και 

ατόμων με α-
ναπηρία, σε 

υπηρεσίες δη-
μιουργικής α-
πασχόλησης 

23.333.334 

PSO792 

Αριθμός ληπτών 
voucher για την 
ένταξη παιδιών 
σε δομές φροντί-
δας και δημιουρ-
γικής απασχόλη-
σης 

Αριθμός 
ατόμων 

- - 9.791 6.971 

148 

Στήριξη της 
προσχολι-
κής εκπαί-
δευσης και 
φροντίδας 
(εξαιρουμέ-
νων των 
υποδομών) 

11.666.667 23.333.334 

PSΡ792 

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

Αριθμός 
ατόμων) 

9.217 2021 - 9.217 

* 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 συμμετε-

χόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες Αποτελεσμά-
των 

4Β 4 ΕΚΤ+ 4.11 

Δράση 4.11.21.1: 
Προώθηση και υποστή-
ριξη παιδιών για την 
ένταξή τους στην προ-
σχολική εκπαίδευση 
καθώς και για την πρό-

Κύριες ομάδες στόχου συμμετε-
χόντων: -Παιδιά/έφηβοι από μει-
ονεκτούντα περιβάλλοντα  
- Παιδιά/έφηβοι με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες από μειονεκτούντα περι-

PSO792 PSΡ792 
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σβαση παιδιών σχολι-
κής ηλικίας, εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία, 
σε υπηρεσίες δημιουρ-
γικής απασχόλησης 

βάλλοντα  
- Άτομα με αναπηρία από μειονε-
κτούντα περιβάλλοντα 
 
Φορείς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟ-
ΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

            Εκτιμώμενος 

Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* ID Δελτίου Ελέγχου 048 
Έκδοση 1.1/Ιούνιος 2022 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περί-
πτωση) 

Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 10ος/2022 

Άλλο: ***  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** 4ο τρίμηνο/2022  

 
* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος (μήνας, έτος) 

του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η ΔΑ, με 

βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφο-

ρετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης 

με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH). 

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, έκδοση κατευθυ-

ντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ. 

*** Για τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στον πίνακα 

που ακολουθεί την περιγραφή της δράσης. 

**** Αναγράφεται το τρίμηνο και το έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκδοθεί η πρόσκληση, ή οι προγραμματι-
σμένες ενδεχομένως  διαδοχικές προσκλήσεις της δράσης. 
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Ενότητα Δ: Προγραμματισμός 

Παρακάτω δίνεται ο Πίνακας Προγραμματισμού Προσκλήσεων όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 2582/2022 απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: ΩΤΛΨ7Λ7-Χ5Τ) 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

1 Παρεμβάσεις βελτί-
ωσης της ενεργεια-
κής αποδοτικότητας 
σε Δημοτικά Κτίρια 

Προώθηση της μετά-
βασης σε μια πράσινη 
περιφερειακή οικο-
νομία και της δια-
σφάλισης ενός αει-
φόρου και ανθεκτι-
κού φυσικού και α-
στικού περιβάλλοντος 

2Α Προώθηση μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης 
και μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερ-
μοκηπίου 

2.1 ΟΤΑ Α Βαθμού που πληρούν 
σωρευτικά τις παρακάτω προϋ-
ποθέσεις: 
(α) Είναι δικαιούχοι της πρό-
σκλησης ΑΤΤ088 της ΠΠ2014-
2020 (δηλ. ΟΤΑ Α βαθμού της 
Αττικής που δεν συμμετέχουν σε 
εγκεκριμένες Στρατηγικές Ο-
ΧΕ/ΒΑΑ της ΠΠ2014-2020 με 
παρεμβάσεις του Θεματικού 
Στόχου 04)  
(β) οι προτάσεις τους έχουν ε-
νταχθεί στο πλαίσιο της παρα-
πάνω πρόσκλησης της ΠΠ2014-
2020 
(γ) Οι πράξεις δεν έχουν ολο-
κληρώσει το φυσικό αντικείμενό 
τους ή  
υλοποιηθεί πλήρως πριν να υ-
ποβληθεί αίτηση χρηματοδότη-
σης βάσει του προγράμματος, 
ανεξαρτήτως του αν έχουν εκτε-
λεστεί όλες οι σχετικές πληρω-
μές. (παρ. 6, άρθρο 63 του Κα-
νονισμού 2021/1060 

Συμμετέχοντες φορείς: 
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 
και νομικά πρόσωπα 
αυτών 
Ωφελούμενοι: χρήστες 
των κτιρίων που ανα-
βαθμίζονται 

Αττική 18.000.000 Δεκ-22 Φεβ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

2 Παρεμβάσεις εξοι-
κονόμησης ενέργει-
ας στον οδοφωτισμό 
των οδικών αξόνων 
της Περιφέρειας 
Αττικής 

Προώθηση της μετά-
βασης σε μια πράσινη 
περιφερειακή οικο-
νομία και της δια-
σφάλισης ενός αει-
φόρου και ανθεκτι-
κού φυσικού και α-
στικού περιβάλλοντος 

2Α Προώθηση μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης 
και μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερ-
μοκηπίου 

2.1 Περιφέρεια Αττικής Συμμετέχοντες φορείς: 
Περιφέρεια Αττικής 
Ωφελούμενοι: Κάτοικοι 
των περιοχών και χρή-
στες των αναβαθμισμέ-
νων υποδομών 

Αττική 32.000.000 Δεκ-22 Φεβ-23 

3 Ολοκλήρωση υπο-
δομών δικτύων ύ-
δρευσης σε περιοχές 
νησιωτικές, καθώς 
και σε περιοχές με 
περιορισμένους 
ή/και χαμηλής ποιό-
τητας υδάτινους 
πόρους της Περιφέ-
ρειας Αττικής – Τμη-
ματοποιημένα Έργα 

Προώθηση της μετά-
βασης σε μια πράσινη 
περιφερειακή οικο-
νομία και της δια-
σφάλισης ενός αει-
φόρου και ανθεκτι-
κού φυσικού και α-
στικού περιβάλλοντος 

2Α Προαγωγή της πρό-
σβασης στην ύδρευση 
και της βιώσιμης δια-
χείρισης του νερού 
(ΕΤΠΑ) 

2.5 1. ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 
2. ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Συμμετέχοντες φορείς: 
ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού 
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
Ωφελούμενοι: Γενικός 
Πληθυσμός 

Αττική 7.000.000 Ιαν-23 Μαρ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

4 Προμήθεια και εγκα-
τάσταση εξοπλισμού 
ΤΠΕ σε Σχολικές Μο-
νάδες Γενικής και 
Επαγγελματικής 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Αττικής 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπο-
δομών για την στήρι-
ξη της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περί-
θαλψης και της κοι-
νωνικοοικονομικής 
ένταξης 

4Α Βελτίωση της ισότιμης 
πρόσβασης σε ποιοτι-
κές υπηρεσίες εκπαί-
δευσης, κατάρτισης και 
διά βίου μάθησης χω-
ρίς αποκλεισμούς μέ-
σω της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδο-
μών, συμπεριλαμβα-
νομένων της ενίσχυσης 
της ανθεκτικότητας της 
εξ αποστάσεως και της 
διαδικτυακής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης 

4.2 Επιτελική Δομή Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Συμμετέχοντες φορείς: 
Υπουργείο Παιδείας 
Ωφελούμενοι: - Παιδιά 
- Άτομα με Αναπηρία 

Αττική 6.700.000 Δεκ-22 Φεβ-23 

5 Προμήθεια Ιατροτε-
χνολογικού Εξοπλι-
σμού σε υφιστάμε-
νες Δομές Υγείας 
Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας στην Περιφέ-
ρεια Αττικής   

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπο-
δομών για την στήρι-
ξη της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περί-
θαλψης και της κοι-
νωνικοοικονομικής 
ένταξης 

4Α Εξασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης στην υγει-
ονομική περίθαλψη και 
ενίσχυση της ανθεκτι-
κότητας των συστημά-
των υγείας, συμπερι-
λαμβανομένης της 
πρωτοβάθμιας υγειο-
νομικής περίθαλψης, 
και προώθηση της με-
τάβασης από την ιδρυ-
ματική φροντίδα στη 
φροντίδα που βασίζε-
ται σε επίπεδο οικογέ-
νειας και τοπικής κοι-
νότητας 

4.5 • 1η Υγειονομική Περιφέρεια 
Αττικής 
• 2η Υγειονομική Περιφέρεια 
Πειραιώς Αιγαίου  

Συμμετέχοντες Φορείς: 
1η και 2η ΥΠΕ/Υπ. Υγεί-
ας 
Ωφελούμενοι: Γενικός 
Πληθυσμός 

Αττική 4.200.000 Δεκ-22 Φεβ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

6 Αποπεράτωση και 
Εκσυγχρονισμός των 
Κτιριακών Εγκατα-
στάσεων του Ωδείου 
Αθηνών 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπο-
δομών για την στήρι-
ξη της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περί-
θαλψης και της κοι-
νωνικοοικονομικής 
ένταξης 

4Α Ενίσχυση του ρόλου 
του πολιτισμού και του 
βιώσιμου τουρισμού 
στην οικονομική ανά-
πτυξη, την κοινωνική 
ένταξη και την κοινω-
νική καινοτομία 

4.6 Μουσικός και Δραματικός Σύλ-
λογος Ωδείο Αθηνών  

Συμμετέχοντες φορείς:  
Ωδείο Αθηνών 
Ωφελούμενοι: Γενικός 
Πληθυσμός 

Αττική 6.000.000 Δεκ-22 Φεβ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

7 Ολοκληρωμένες 
δράσεις ένταξης Υ-
πηκόων τρίτων χω-
ρών στην αγορά ερ-
γασίας 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπη-
ρεσιών για την στήρι-
ξη του ανθρώπινου 
δυναμικού, της απα-
σχόλησης, της εκπαί-
δευσης, της υγειονο-
μικής περίθαλψης, 
της κοινωνικοοικονο-
μικής ένταξης, της 
ισότητας των ευκαι-
ριών και την αντιμε-
τώπιση κινδύνων 
φτώχειας και απο-
κλεισμού 

4Β Προώθηση της κοινω-
νικοοικονομικής έντα-
ξης υπηκόων τρίτων 
χωρών, συμπεριλαμ-
βανομένων των μετα-
ναστών (ΕΚΤ+) 

4.9 Διεθνής Οργανισμός Μετανά-
στευσης (ΔΟΜ) 

Κύριες ομάδες στόχου 
συμμετεχόντων: Πολίτες 
Τρίτων Χωρών που εί-
ναι: 
α) δικαιούχοι διεθνούς 
προστασίας-δδπ (ήτοι 
πρόσφυγες και δικαιού-
χοι επικουρικής 
προστασίας) και 
β) οι δικαιούχοι προσω-
ρινής προστασίας -δππ 
(ήτοι τα εκπατρισμένα 
άτομα από την 
Ουκρανία που είναι είτε 
πολίτες Ουκρανίας είτε 
δικαιούχοι διεθνούς 
προστασίας στους 
οποίους αναγνωρίστηκε 
το καθεστώς από την 
Ουκρανία). 
 
Φορείς: Διεθνής Οργα-
νισμός Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ). 

Αττική 26.215.000 Δεκ-22 Μαρ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

8 Δράση: Κέντρα Κοι-
νότητας 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπη-
ρεσιών για την στήρι-
ξη του ανθρώπινου 
δυναμικού, της απα-
σχόλησης, της εκπαί-
δευσης, της υγειονο-
μικής περίθαλψης, 
της κοινωνικοοικονο-
μικής ένταξης, της 
ισότητας των ευκαι-
ριών και την αντιμε-
τώπιση κινδύνων 
φτώχειας και απο-
κλεισμού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης 
και έγκαιρης πρόσβα-
σης σε ποιοτικές, βιώ-
σιμες και οικονομικά 
προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων 
υπηρεσιών που προά-
γουν την πρόσβαση σε 
στέγαση και φροντίδα 
με επίκεντρο τον άν-
θρωπο, συμπεριλαμ-
βανομένης της υγειο-
νομικής περίθαλψης• 
εκσυγχρονισμός των 
συστημάτων κοινωνι-
κής προστασίας, συ-
μπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της 
πρόσβασης στην κοι-
νωνική προστασία, με 
ειδική έμφαση στα 
παιδιά και στις μειονε-
κτούσες ομάδες• βελ-
τίωση της προσβασι-
μότητας, μεταξύ άλλων 
για τα άτομα με ανα-
πηρίες, της αποτελε-
σματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονο-
μικής περίθαλψης και 
των υπηρεσιών μακρο-
χρόνιας περίθαλψης. 
(ΕΚΤ+) 

4.11 ΟΤΑ  Α’ βαθμού/Δήμοι της Πε-
ριφέρειας Αττικής 

Κύριες ομάδες στόχου 
συμμετεχόντων: Γενικός 
Πληθυσμός, Υπήκοοι 
Τρίτων Χωρών, Ευάλω-
τες Κοινωνικές Ομάδες, 
Περιθωριοποιημένες 
Κοινότητες Ρομά 
 
Φορείς: ΟΤΑ  Α’ βαθ-
μού/Δήμοι της Περιφέ-
ρειας Αττικής 

Αττική 35.616.000 Δεκ-22 Φεβ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

9 Δράση: Δομές Παρο-
χής Βασικών Αγαθών 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπη-
ρεσιών για την στήρι-
ξη του ανθρώπινου 
δυναμικού, της απα-
σχόλησης, της εκπαί-
δευσης, της υγειονο-
μικής περίθαλψης, 
της κοινωνικοοικονο-
μικής ένταξης, της 
ισότητας των ευκαι-
ριών και την αντιμε-
τώπιση κινδύνων 
φτώχειας και απο-
κλεισμού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης 
και έγκαιρης πρόσβα-
σης σε ποιοτικές, βιώ-
σιμες και οικονομικά 
προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων 
υπηρεσιών που προά-
γουν την πρόσβαση σε 
στέγαση και φροντίδα 
με επίκεντρο τον άν-
θρωπο, συμπεριλαμ-
βανομένης της υγειο-
νομικής περίθαλψης• 
εκσυγχρονισμός των 
συστημάτων κοινωνι-
κής προστασίας, συ-
μπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της 
πρόσβασης στην κοι-
νωνική προστασία, με 
ειδική έμφαση στα 
παιδιά και στις μειονε-
κτούσες ομάδες• βελ-
τίωση της προσβασι-
μότητας, μεταξύ άλλων 
για τα άτομα με ανα-
πηρίες, της αποτελε-
σματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονο-
μικής περίθαλψης και 
των υπηρεσιών μακρο-
χρόνιας περίθαλψης. 
(ΕΚΤ+) 

4.11 -  ΟΤΑ  Α’ βαθμού/Δήμοι της 
Περιφέρειας Αττικής  
- Νομικά Πρόσωπα των Δήμων 
(Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς 
Επιχειρήσεις των Δήμων, λοιποί 
Δημοτικοί Φορείς)  
- ΜΚΟ (συμπράττοντας υποχρε-
ωτικά με τον οικείο Δήμο)  
- Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νό-
μου 4019/2011 και Κοινωνικοί 
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης 
Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 
2716/1999 (αρ. 12) / (συμπράτ-
τοντας υποχρεωτικά με τον οι-
κείο Δήμο) 

Κύριες ομάδες στόχου 
συμμετεχόντων: Ευάλω-
τες Κοινωνικές Ομάδες 
 
Φορείς: - ΟΤΑ  Α’ βαθ-
μού/Δήμοι της Περιφέ-
ρειας Αττικής  
- Νομικά Πρόσωπα των 
Δήμων (Δημοτικά ΝΠΔΔ, 
Κοινωφελείς Επιχειρή-
σεις των Δήμων, λοιποί 
Δημοτικοί Φορείς)  
- ΜΚΟ (συμπράττοντας 
υποχρεωτικά με τον 
οικείο Δήμο)  
- Κοινωνικές Συνεταιρι-
στικές Επιχειρήσεις 
(ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόμου 
4019/2011 και Κοινωνι-
κοί Συνεταιρισμοί Περι-
ορισμένης Ευθύνης 
(ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 
(αρ. 12) / (συμπράττο-
ντας υποχρεωτικά με 
τον οικείο Δήμο) 

Αττική 13.516.000 Δεκ-22 Φεβ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

10 Δράση: Κέντρα Ημε-
ρήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων [ΚΗ-
ΦΗ] 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπη-
ρεσιών για την στήρι-
ξη του ανθρώπινου 
δυναμικού, της απα-
σχόλησης, της εκπαί-
δευσης, της υγειονο-
μικής περίθαλψης, 
της κοινωνικοοικονο-
μικής ένταξης, της 
ισότητας των ευκαι-
ριών και την αντιμε-
τώπιση κινδύνων 
φτώχειας και απο-
κλεισμού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης 
και έγκαιρης πρόσβα-
σης σε ποιοτικές, βιώ-
σιμες και οικονομικά 
προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων 
υπηρεσιών που προά-
γουν την πρόσβαση σε 
στέγαση και φροντίδα 
με επίκεντρο τον άν-
θρωπο, συμπεριλαμ-
βανομένης της υγειο-
νομικής περίθαλψης• 
εκσυγχρονισμός των 
συστημάτων κοινωνι-
κής προστασίας, συ-
μπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της 
πρόσβασης στην κοι-
νωνική προστασία, με 
ειδική έμφαση στα 
παιδιά και στις μειονε-
κτούσες ομάδες• βελ-
τίωση της προσβασι-
μότητας, μεταξύ άλλων 
για τα άτομα με ανα-
πηρίες, της αποτελε-
σματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονο-
μικής περίθαλψης και 
των υπηρεσιών μακρο-
χρόνιας περίθαλψης. 
(ΕΚΤ+) 

4.11 - ΟΤΑ  Α’ βαθμού/Δήμοι της Πε-
ριφέρειας Αττικής  
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου των Δήμων, Κοινωφε-
λείς Επιχειρήσεις των Δήμων, 
Διαδημοτικές Επιχειρήσεις των 
Δήμων, Νομικά Πρόσωπα Ιδιω-
τικού Δικαίου μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα 

Κύριες ομάδες στόχου 
συμμετεχόντων: Άτομα 
τρίτης ηλικίας 
 
Φορείς: ΟΤΑ  Α’ βαθ-
μού/Δήμοι της Περιφέ-
ρειας Αττικής, Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου των Δήμων, 
Κοινωφελείς Επιχειρή-
σεις των Δήμων, Διαδη-
μοτικές Επιχειρήσεις 
των Δήμων, Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι-
καίου μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα 

Αττική 2.657.736 Δεκ-22 Φεβ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

11 Προώθηση και υπο-
στήριξη παιδιών για 
την ένταξή τους στην 
προσχολική εκπαί-
δευση καθώς και για 
την πρόσβαση παι-
διών σχολικής ηλικί-
ας, εφήβων και ατό-
μων με αναπηρία, σε 
υπηρεσίες δημιουρ-
γικής απασχόλησης 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπη-
ρεσιών για την στήρι-
ξη του ανθρώπινου 
δυναμικού, της απα-
σχόλησης, της εκπαί-
δευσης, της υγειονο-
μικής περίθαλψης, 
της κοινωνικοοικονο-
μικής ένταξης, της 
ισότητας των ευκαι-
ριών και την αντιμε-
τώπιση κινδύνων 
φτώχειας και απο-
κλεισμού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης 
και έγκαιρης πρόσβα-
σης σε ποιοτικές, βιώ-
σιμες και οικονομικά 
προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων 
υπηρεσιών που προά-
γουν την πρόσβαση σε 
στέγαση και φροντίδα 
με επίκεντρο τον άν-
θρωπο, συμπεριλαμ-
βανομένης της υγειο-
νομικής περίθαλψης• 
εκσυγχρονισμός των 
συστημάτων κοινωνι-
κής προστασίας, συ-
μπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της 
πρόσβασης στην κοι-
νωνική προστασία, με 
ειδική έμφαση στα 
παιδιά και στις μειονε-
κτούσες ομάδες• βελ-
τίωση της προσβασι-
μότητας, μεταξύ άλλων 
για τα άτομα με ανα-
πηρίες, της αποτελε-
σματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονο-
μικής περίθαλψης και 
των υπηρεσιών μακρο-
χρόνιας περίθαλψης. 
(ΕΚΤ+) 

4.11 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης  Α. Ε. 

- ΟΤΑ  Α’ βαθμού/Δήμοι 
της Περιφέρειας Αττικής  
- Νομικά Πρόσωπα Δη-
μοσίου Δικαίου των Δή-
μων, Κοινωφελείς Επι-
χειρήσεις των Δήμων, 
Διαδημοτικές Επιχειρή-
σεις των Δήμων, Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι-
καίου μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα 

Αττική 23.333.334 Δεκ-22 Φεβ-23 



Εξειδίκευση εφαρμογής του Προγράμματος "Αττική" 2021-2027 
 

 1
η
 Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Π. “ΑΤΤΙΚΗ”, 18/10/2022  

 

 

113 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

12 Παρεμβάσεις Συ-
μπλήρωσης – Βελτί-
ωσης του Δικτύου 
των Δημόσιων Σχολι-
κών Μονάδων της 
Περιφέρειας Αττικής 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπη-
ρεσιών για την στήρι-
ξη του ανθρώπινου 
δυναμικού, της απα-
σχόλησης, της εκπαί-
δευσης, της υγειονο-
μικής περίθαλψης, 
της κοινωνικοοικονο-
μικής ένταξης, της 
ισότητας των ευκαι-
ριών και την αντιμε-
τώπιση κινδύνων 
φτώχειας και απο-
κλεισμού 

4Β Βελτίωση της ισότιμης 
πρόσβασης σε ποιοτι-
κές υπηρεσίες εκπαί-
δευσης, κατάρτισης και 
διά βίου μάθησης χω-
ρίς αποκλεισμούς μέ-
σω της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδο-
μών, συμπεριλαμβα-
νομένων της ενίσχυσης 
της ανθεκτικότητας της 
εξ αποστάσεως και της 
διαδικτυακής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης 

4.2. ΚτΥπ Α.Ε. Συμμετέχοντες φορείς: 
Υπουργείο Παιδείας 
Ωφελούμενοι: - Παιδιά 
- Άτομα με Αναπηρία 

Αττική 17.500.000 Ιαν-23 Απρ-23 

13 Επέκταση του Εθνι-
κού Δικτύου Τηλεϊα-
τρικής (ΕΔιΤ) – Τμή-
μα 2ης ΥΠΕ σε Νησιά 
της Περιφέρειας 
Αττικής για την πα-
ροχή υπηρεσιών 
υγείας και ανάπτυ-
ξης συνθηκών ισότι-
μης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας 

Ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας της 
περιφερειακής οικο-
νομίας μέσω της 
προώθησης του και-
νοτόμου και 
έξυπνου οικονομικού 
και ψηφιακού μετα-
σχηματισμού 

1 Αξιοποίηση των οφε-
λών της ψηφιοποίησης 
για τους πολίτες, τις 
εταιρείες, τους ερευ-
νητικούς οργανισμούς 
και τις 
δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ) 

1.2. 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πει-
ραιώς Αιγαίου  

Συμμετέχοντες Φορείς:  
2η ΥΠΕ/Υπ. Υγείας 
Ωφελούμενοι:  Γενικός 
Πληθυσμός 

Αττική 1.200.000 Ιαν-23 Απρ-23 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

14 Ψηφιακός Εκσυγ-
χρονισμός των Ιατρι-
κών και Οδοντιατρι-
κών Συλλόγων 
(Ν.Π.Δ.Δ.) της Περι-
φέρειας Αττικής. 

Ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας της 
περιφερειακής οικο-
νομίας μέσω της 
προώθησης του και-
νοτόμου και 
έξυπνου οικονομικού 
και ψηφιακού μετα-
σχηματισμού 

1 Αξιοποίηση των οφε-
λών της ψηφιοποίησης 
για τους πολίτες, τις 
εταιρείες, τους ερευ-
νητικούς οργανισμούς 
και τις 
δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ) 

1.2. - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
· ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
· ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
· ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Συμμετέχοντες Φορείς: 
Ιατρικοί και Οδοντιατρι-
κοί Σύλλογοι Αθηνών 
και Πειραιώς 
Ωφελούμενοι:  Επαγ-
γελματίες Υγείας/ Γενι-
κός Πληθυσμός 

Αττική 1.000.000 Ιαν-23 Απρ-23 

15 Δημιουργία υποδο-
μών και υλοποίηση 
δράσεων για την 
πρόληψη πλημμυρι-
κών συμβάντων με 
στόχο την αντιπλημ-
μυρική προστασία 
και την προστασία 
του φυσικού περι-
βάλλοντος και του 
μικροκλίματος της 
Αττικής 

Προώθηση της μετά-
βασης σε μια πράσινη 
περιφερειακή οικο-
νομία και της δια-
σφάλισης ενός αει-
φόρου και ανθεκτι-
κού φυσικού και α-
στικού περιβάλλοντος 

2Α Προώθηση της προ-
σαρμογής στην κλιμα-
τική αλλαγή και της 
πρόληψης του κινδύ-
νου καταστροφών, της 
ανθεκτικότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη 
προσεγγίσεις που βα-
σίζονται στο οικοσύ-
στημα (ΕΤΠΑ) 

2.4. Περιφέρεια Αττικής Συμμετέχοντες φορείς: 
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού  
Ωφελούμενοι: Γενικός 
Πληθυσμός 

Αττική 25.000.000 Ιαν-23 Απρ-23 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

16 Προμήθεια μηχανη-
μάτων και εξοπλι-
σμού στο πλαίσιο 
υποστήριξης του 
Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑ-
ΤΗΣ» 

Προώθηση της μετά-
βασης σε μια πράσινη 
περιφερειακή οικο-
νομία και της δια-
σφάλισης ενός αει-
φόρου και ανθεκτι-
κού φυσικού και α-
στικού περιβάλλοντος 

2Α Προώθηση της προ-
σαρμογής στην κλιμα-
τική αλλαγή και της 
πρόληψης του κινδύ-
νου καταστροφών, της 
ανθεκτικότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη 
προσεγγίσεις που βα-
σίζονται στο οικοσύ-
στημα (ΕΤΠΑ) 

2.4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Συμμετέχοντες φο-
ρείς:Υπ. Εθνικής Άμυ-
νας/ ΟΤΑ Α και Β Βαθ-
μού, Δημόσιοι Οργανι-
σμοί 
Ωφελούμενοι: Γενικός 
Πληθυσμός 

Αττική 8.000.000 Δεκ-22 Μαρ-23 

17 Αποκατάσταση και 
διαρρύθμιση διατη-
ρητέου κτηρίου επί 
της οδού Φιλελλή-
νων 23  

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπο-
δομών για την στήρι-
ξη της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περί-
θαλψης και της κοι-
νωνικοοικονομικής 
ένταξης 

4Α Ενίσχυση του ρόλου 
του πολιτισμού και του 
βιώσιμου τουρισμού 
στην οικονομική ανά-
πτυξη, την κοινωνική 
ένταξη και την κοινω-
νική καινοτομία 

4.6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
(Υ.Ε.Ε.Π) 

Συμμετέχοντες φορείς: 
Βουλή των Ελλήνων 
Ωφελούμενοι: Γενικός 
Πληθυσμός 

Αττική 4.500.000 Μαρ-23 Ιουν-23 

18 Επαναλειτουργία με 
νέες χρήσεις του 
Παλαιού Μουσείου 
Ακροπόλεως 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπο-
δομών για την στήρι-
ξη της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περί-
θαλψης και της κοι-

4Α Ενίσχυση του ρόλου 
του πολιτισμού και του 
βιώσιμου τουρισμού 
στην οικονομική ανά-
πτυξη, την κοινωνική 
ένταξη και την κοινω-
νική καινοτομία 

4.6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Α-
ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Συμμετέχοντες φορείς: 
Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού 
Ωφελούμενοι: Γενικός 
Πληθυσμός 

Αττική 3.000.000 Μαρ-23 Ιουν-23 



Εξειδίκευση εφαρμογής του Προγράμματος "Αττική" 2021-2027 
 

 1
η
 Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Π. “ΑΤΤΙΚΗ”, 18/10/2022  

 

 

116 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

νωνικοοικονομικής 
ένταξης 

19 Επέκταση λιμένος 
Πειραιά για την εξυ-
πηρέτηση της κρου-
αζιέρας 

Ενίσχυση της περιφε-
ρειακής διασύνδεσης 
μέσω της προώθησης 
της τοπικής και υπερ-
τοπικής έξυπνης και 
ασφαλούς κινητικό-
τητας 

3 Ανάπτυξη ανθεκτικού 
στην κλιματική αλλαγή, 
έξυπνου, ασφαλούς, 
βιώσιμου και διατρο-
πικού ΔΕΔ-Μ 

3.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙ-
ΩΣ - ΟΛΠ 

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕ-
ΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΟΛΠ 
- Επιβάτες λιμένα 

Αττική 65.532.636 Μαρ-23 Ιουν-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

20 Επέκταση Αμαξο-
στασίου Τραμ στο 
Ελληνικό  

Προώθηση της βιώ-
σιμης, πολυτροπικής 
αστικής κινητικότη-
τας, ως μέρος της 
μετάβασης σε μια 
οικονομία μηδενικών 
εκπομπών 
διοξειδίου του άν-
θρακα (Ειδικός στό-
χος αστικής κινητικό-
τητας που καθορίζε-
ται στο άρθρο 3 πα-
ράγραφος 1 στοιχείο 
β) σημείο viii) του 
κανονισμού ΕΤΠΑ 
και του κανονισμού 
για το Ταμείο Συνο-
χής) 

2Β Προώθηση της βιώσι-
μης, πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας, 
ως μέρος της μετάβα-
σης σε οικονομία κα-
θαρών μηδενικών 
εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα 

2.8 ΣΤΑΣΥ Α.Ε. – ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε -ΣΤΑΣΥ Α.Ε.- ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-
ΤΡΟ Α.Ε. 
Ωφελούμενοι: Επιβάτες/ 
χρήστες μέσων σταθε-
ρής τροχιάς 

Αττική 5.000.000 Μαρ-23 Ιουν-23 

21 Βελτίωση χάραξης 
και διαπλάτυνση της 
Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – 
ΘΗΒΩΝ στο τμήμα 
ΜΑΝΔΡΑ – ΟΙΝΟΗ 
(Β’ Τμήμα) 

Ενίσχυση της περιφε-
ρειακής διασύνδεσης 
μέσω της προώθησης 
της τοπικής και υπερ-
τοπικής έξυπνης και 
ασφαλούς κινητικό-
τητας 

3 Ανάπτυξη ανθεκτικού 
στην κλιματική αλλαγή, 
έξυπνου, ασφαλούς, 
βιώσιμου και διατρο-
πικού ΔΕΔ-Μ 

3.1 Περιφέρεια Αττικής Συμμετέχοντες φο-
ρείς:Περιφέρεια Αττι-
κής/ ΟΤΑ Α και Β Βαθ-
μού 
Ωφελούμενοι: Γενικός 
Πληθυσμός 

Αττική 25.000.000 Ιουν-23 Σεπ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

22 Ενίσχυση της προ-
σαρμοστικότητας 
εργαζομένων στο 
νέο αναπτυξιακό 
πρότυπο της Περι-
φέρειας Αττικής 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπη-
ρεσιών για την στήρι-
ξη του ανθρώπινου 
δυναμικού, της απα-
σχόλησης, της εκπαί-
δευσης, της υγειονο-
μικής περίθαλψης, 
της κοινωνικοοικονο-
μικής ένταξης, της 
ισότητας των ευκαι-
ριών και την αντιμε-
τώπιση κινδύνων 
φτώχειας και απο-
κλεισμού 

4Β Προώθηση της προ-
σαρμογής των εργαζο-
μένων, των επιχειρή-
σεων και των επιχει-
ρηματιών στην αλλαγή, 
της ενεργητικής 
και υγιούς γήρανσης, 
καθώς και ενός υγιούς 
και καλά προσαρμο-
σμένου περιβάλλοντος 
εργασίας που αντιμε-
τωπίζει τους κινδύνους 
για την υγεία (ΕΚΤ+) 

4.4 Τα κάτωθι Επιμελητήρια της 
Αττικής ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ε-
ΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Ε-
ΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ε-
ΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕ-
Α), ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, και ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ 
εφ όσον πληρούν σωρευτικά τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
(α) Είναι δικαιούχοι της πρό-
σκλησης ΑΤΤ098 της ΠΠ2014-
2020  
(β) οι προτάσεις τους έχουν ε-
νταχθεί στο πλαίσιο της παρα-
πάνω πρόσκλησης της ΠΠ2014-
2020 
(γ) Οι πράξεις δεν έχουν ολο-
κληρώσει το φυσικό αντικείμενό 
τους ή υλοποιηθεί πλήρως πριν 
να υποβληθεί αίτηση χρηματο-
δότησης βάσει του προγράμμα-
τος, ανεξαρτήτως του αν έχουν 
εκτελεστεί όλες οι σχετικές πλη-
ρωμές. (παρ. 6, άρθρο 63 του 
Κανονισμού 2021/1060 

Συμμετέχοντες φο-
ρείς:Επιμελητήρια 
Ωφελούμενοι: Εργαζό-
μενοι και αυτοαπασχο-
λούμενοι 

Αττική 7.000.000 Σεπ-23 Δεκ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

23 Ανάπτυξη Υποδομών 
και Δομών σε κρίσι-
μες περιοχές και 
τομείς Ε&Κ σε συμ-
φωνία με την Υλο-
ποίηση της RIS3 της 
Περιφέρειας Αττικής 

Ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας της 
περιφερειακής οικο-
νομίας μέσω της 
προώθησης του και-
νοτόμου και 
έξυπνου οικονομικού 
και ψηφιακού μετα-
σχηματισμού 

1 Ανάπτυξη και ενίσχυση 
των ικανοτήτων έρευ-
νας και καινοτομίας 
και αξιοποίηση των 
προηγμένων τεχνολο-
γιών 

1.1 -Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-
τα 
με δραστηριότητα στην ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρ-
θρου 12, ν.4386/2016,  εφ όσον 
πληρούν σωρευτικά τις παρακά-
τω προϋποθέσεις: (α) είναι δι-
καιούχοι της πρόσκλησης 
ΑΤΤ088 της ΠΠ2014-2020, (β) οι 
προτάσεις τους έχουν ενταχθεί 
στο πλαίσιο της παραπάνω πρό-
σκλησης της ΠΠ2014-2020 και 
(γ) οι πράξεις δεν έχουν ολοκλη-
ρώσει το φυσικό αντικείμενό 
τους ή υλοποιηθεί πλήρως πριν 
να υποβληθεί αίτηση χρηματο-
δότησης βάσει του προγράμμα-
τος, ανεξαρτήτως του αν έχουν 
εκτελεστεί όλες οι σχετικές πλη-
ρωμές. (παρ. 6, άρθρο 63 του 
Κανονισμού 2021/1060 

Συμμετέχοντες: Ακαδη-
μαϊκοί και Ερευνητικοί 
Οργανισμοί 

Αττική 8.000.000 Ιαν-23 Απρ-23 

24 Προσθήκη νέου 
τριώροφου κτιρίου 
με υπόγειο και χρή-
ση γραφείων - εργα-
στηρίων και αμφι-
θεάτρου του ΓΕΩ-
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙ-
ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟ-
ΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας της 
περιφερειακής οικο-
νομίας μέσω της 
προώθησης του και-
νοτόμου και 
έξυπνου οικονομικού 
και ψηφιακού μετα-
σχηματισμού 

1 Ανάπτυξη και ενίσχυση 
των ικανοτήτων έρευ-
νας και καινοτομίας 
και αξιοποίηση των 
προηγμένων τεχνολο-
γιών 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Συμμετέχοντες: ΓΓΕΚ/ 
Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών 

Αττική 2.000.000 Ιαν-23 Απρ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

25 Προμήθεια Βιοϊατρι-
κού και λοιπού εξο-
πλισμού για την α-
ναβάθμιση και την 
ανάπτυξη νέων λει-
τουργικών μονάδων 
εργαστηρίων ΚΕΔΥ 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπο-
δομών για την στήρι-
ξη της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περί-
θαλψης και της κοι-
νωνικοοικονομικής 
ένταξης 

4Α Εξασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης στην υγει-
ονομική περίθαλψη και 
ενίσχυση της ανθεκτι-
κότητας των συστημά-
των υγείας, συμπερι-
λαμβανομένης της 
πρωτοβάθμιας υγειο-
νομικής περίθαλψης, 
και προώθηση της με-
τάβασης από την ιδρυ-
ματική φροντίδα στη 
φροντίδα που βασίζε-
ται σε επίπεδο οικογέ-
νειας και τοπικής κοι-
νότητας 

4.5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Συμμετέχοντες: Υπ. Υ-
γείας/ Εθνικός Οργανι-
σμός Υγείας 
Ωφελούμενοι: Γενικός 
Πληθυσμός 

Αττική 8.300.000 Φεβ-23 Μαϊ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

26 Προμήθεια εξοπλι-
σμού μονάδων Δευ-
τεροβάθμιας και 
Τριτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας στην 
Περιφέρεια Αττικής 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπο-
δομών για την στήρι-
ξη της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περί-
θαλψης και της κοι-
νωνικοοικονομικής 
ένταξης 

4Α Εξασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης στην υγει-
ονομική περίθαλψη και 
ενίσχυση της ανθεκτι-
κότητας των συστημά-
των υγείας, συμπερι-
λαμβανομένης της 
πρωτοβάθμιας υγειο-
νομικής περίθαλψης, 
και προώθηση της με-
τάβασης από την ιδρυ-
ματική φροντίδα στη 
φροντίδα που βασίζε-
ται σε επίπεδο οικογέ-
νειας και τοπικής κοι-
νότητας 

4.5 -Νοσοκομεία της Αττικής,  εφ' 
όσον πληρούν σωρευτικά τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: (α) 
είναι δικαιούχοι της πρόσκλη-
σης ΑΤΤ078 της ΠΠ2014-2020, 
(β) οι προτάσεις τους έχουν ε-
νταχθεί στο πλαίσιο της παρα-
πάνω πρόσκλησης της ΠΠ2014-
2020 και (γ) οι πράξεις δεν έ-
χουν ολοκληρώσει το φυσικό 
αντικείμενό τους ή υλοποιηθεί 
πλήρως πριν να υποβληθεί αί-
τηση χρηματοδότησης βάσει του 
προγράμματος, ανεξαρτήτως 
του αν έχουν εκτελεστεί όλες οι 
σχετικές πληρωμές. (παρ. 6, άρ-
θρο 63 του Κανονισμού 
2021/1060  

Συμμετέχοντες: Υπ. Υ-
γείας/ Νοσηλευτικά Ι-
δρύματα της Αττικής 
Ωφελούμενοι: Γενικός 
Πληθυσμός 

Αττική 4.500.000 Φεβ-23 Μαϊ-23 

27 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩ-
ΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ-
ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπο-
δομών για την στήρι-
ξη της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περί-
θαλψης και της κοι-
νωνικοοικονομικής 
ένταξης 

4Α Εξασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης στην υγει-
ονομική περίθαλψη και 
ενίσχυση της ανθεκτι-
κότητας των συστημά-
των υγείας, συμπερι-
λαμβανομένης της 
πρωτοβάθμιας υγειο-
νομικής περίθαλψης, 
και προώθηση της με-
τάβασης από την ιδρυ-
ματική φροντίδα στη 
φροντίδα που βασίζε-
ται σε επίπεδο οικογέ-
νειας και τοπικής κοι-

4.5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Συμμετέχοντες: Στρατι-
ωτικά νοσοκομεία της 
Αττικής 
Ωφελούμενοι: Γενικός 
Πληθυσμός 

Αττική 5.000.000 Φεβ-23 Μαϊ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

νότητας 

28 Προμήθεια Μοτοσι-
κλετών Ταχείας Α-
νταπόκρισης για τις 
ανάγκες του ΕΚΑΒ 
στην Περιφέρεια 
Αττικής 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπο-
δομών για την στήρι-
ξη της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περί-
θαλψης και της κοι-
νωνικοοικονομικής 
ένταξης 

4Α Εξασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης στην υγει-
ονομική περίθαλψη και 
ενίσχυση της ανθεκτι-
κότητας των συστημά-
των υγείας, συμπερι-
λαμβανομένης της 
πρωτοβάθμιας υγειο-
νομικής περίθαλψης, 
και προώθηση της με-
τάβασης από την ιδρυ-
ματική φροντίδα στη 
φροντίδα που βασίζε-
ται σε επίπεδο οικογέ-
νειας και τοπικής κοι-
νότητας 

4.5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗ-
ΘΕΙΑΣ 

Συμμετέχοντες: ΕΚΑΒ 
Ωφελούμενοι: Γενικός 
Πληθυσμός 

Αττική 280.000 Φεβ-23 Μαϊ-23 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΟΥ-
ΜΕΝΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΔΑ-
ΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

29 Προμήθεια Ειδικά 
Διαμορφωμένων 
Οχημάτων για τις 
ανάγκες των αθλη-
τών ομαδικών αθλη-
μάτων ΑμεΑ 

Προώθηση της περι-
φερειακής κοινωνικής 
συνοχής μέσα από 
την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υπο-
δομών για την στήρι-
ξη της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της 
υγειονομικής περί-
θαλψης και της κοι-
νωνικοοικονομικής 
ένταξης 

4Α Εξασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης στην υγει-
ονομική περίθαλψη και 
ενίσχυση της ανθεκτι-
κότητας των συστημά-
των υγείας, συμπερι-
λαμβανομένης της 
πρωτοβάθμιας υγειο-
νομικής περίθαλψης, 
και προώθηση της με-
τάβασης από την ιδρυ-
ματική φροντίδα στη 
φροντίδα που βασίζε-
ται σε επίπεδο οικογέ-
νειας και τοπικής κοι-
νότητας 

4.5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Συμμετέχοντες: Ελληνι-
κή Παραολυμπιακή Επι-
τροπή 
Ωφελούμενοι: ΑμεΑ 

Αττική 403.000 Φεβ-23 Μαϊ-23 

 


