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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28                              ΠΡΟΣ  : Επιτροπή Παρακολούθησης του
Τ.Κ.: 264 41 ΠΑΤΡΑ                                                                                 Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» της
Πληροφορίες : Ανδριανή Αθανασίου                                                 ΠΠ 2021-2027
Τηλέφωνο: 2613611433
Email: aathanasiou@mou.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης Εγγράφων Εξειδίκευσης δράσεων του 

Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

ΑΠΟΦΑΣΗ

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 
C(2022)6504/05.09.2022, για την έγκριση του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 
για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη» για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην 
Ελλάδα [CCI 2021EL16FFPR010].

2. Τον Ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση 
Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες 
διατάξεις».

3. Την υπ. αρ. 86884/12.09.2022 Εγκύκλιο 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.

4. Την υπ. αρ. πρωτ. 4617/18.10.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την έγκριση των Εγγράφων Εξειδίκευσης των κάτωθι δράσεων της 

Προτεραιότητας 4Β «Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου 

mailto:aathanasiou@mou.gr
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δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» του Προγράμματος «Δυτική 

Ελλάδα» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027:

 Ειδικός Στόχος: ES04.9, Τύπος Δράσης 4Β.θ.1: Παρεμβάσεις για την προώθηση 
της ενεργού ένταξης των Μεταναστών και Υπηκόων Τρίτων Χωρών
 Δράση: 4Β.θ.1α Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων 

Τρίτων Χωρών στην αγορά εργασίας 

 Ειδικός Στόχος: ES04.11, Τύπος Δράσης 4Β.ια.8: Προώθηση και υποστήριξη 
παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη 
πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε 
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 
 Δράση: 4Β.ια.8α Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την 

ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη 

πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με 

αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

 Ειδικός Στόχος: ES04.11, Τύπος Δράσης 4Β.ια.1: Παρεμβάσεις για την 
πρόσβαση ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες 
 Δράση: 4Β.ια.1α Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, 

Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), Κινητές Μονάδες

 Δράση: 4Β.ια.1γ Δομές Παροχής Αγαθών

 Ειδικός Στόχος: ES04.11, Τύπος Δράσης 4Β.ια.2: Παρεμβάσεις για την 
προώθηση της αποϊδρυματοποίησης και των υπηρεσιών σε επίπεδο 
κοινότητας
 Δράση: 4Β.ια.2α Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας 

ΚΔΗΦ ΑμεΑ 

 Δράση: 4Β.ια.2δ  Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

ΚΗΦΗ

 Ειδικός Στόχος: ES04.12, Τύπος Δράσης 4Β.ιβ.1: Παρεμβάσεις για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
 Δράση: 4Β.ιβ.1α Δομές φιλοξενίας αστέγων – Κέντρα Ημέρας & 

Υπνωτήρια

Τα έγγραφα εξειδίκευσης των ανωτέρω δράσεων του Προγράμματος «Δυτική 

Ελλάδα» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας απόφασης.
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Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και να 

δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Π. “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ” 2014 – 2020 

(www.dytikiellada.gr).

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη

- Προϊστάμενος ΕΥΔ Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα»

- Προϊστάμενος Μονάδας Α’ ΕΥΔ Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα»

http://www.dytikiellada.gr/
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027

Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR010

Έκδοση Προγράμματος 1.2

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1
Αριθμός Πρωτοκόλλου 4634/18-10-2022

Οκτώβριος 2022
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Προτεραιότητα: 4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 
κωδικός

ΣΠ 4 «Κοινωνική Ευρώπη»

Ταμείο ΕΚΤ+

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) κωδικός ESO4.9. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών (ΕΚΤ+)

ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.9.- Δράση κωδικός: 4Β.θ.1α Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην αγορά εργασίας (μετεξέλιξη του Προγράμματος Helios).

Περιγραφή δράσης [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

Η Πράξη επιδιώκει την υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και προσωρινής προστασίας, για την 
ένταξή τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή και την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 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 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 Δυτικής Ελλάδας.

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.
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Επιλέξιμες από την πράξη είναι και οι ενέργειες διαχείρισης, συντονισμού της πράξης, εντοπισμού, προσέγγισης και εγγραφής των ωφελουμένων.

Αναμένεται να ωφεληθούν 1.620 άτομα.

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία:

 Κρατική ενίσχυση

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

 Χρηματοδοτικό μέσο

 ΟΧΕ

 ΟΧΕ-ΒΑΑ

 ΤΑΠΤΟΚ

 Έξυπνη εξειδίκευση

 Άλλο/π.χ. Greco islands ) 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά 

Η πράξη συνάδει με την Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου καθώς και με την Εθνική Στρατηγική 
Κοινωνικής ένταξης 2021-2027 του Υπ. Εργασίας, η οποία συνιστά έγγραφο τεκμηρίωσης της πλήρωσης του Αναγκαίου Όρου 4.4 «Εθνικό 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας.

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης

Κατηγορία 
περιφέρειας*

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε €

(α)

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €  

(β)=(γ)+(δ)

δημόσια

(γ)

ιδιωτική

(δ)

Σύνολο

(ε)=(α)+(β)
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Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 4.352.000,00€ 768.000,00€ 5.120.000,00 €

% ενεργοποίησης δράσης

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή

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

Δείκτης
Πεδίο Παρέμβασης 

(ΠΠ)*

Προτεραιό
τητα

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος

Κατηγορία 
Περιφέρειας

Δράση π/υ δράσης

ID Ονομασία

Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
βάσης/ 

αναφοράς

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς

Ορόσ
ημο 

(2024
)

Στόχος 
(2029) Κωδικό

ς ΠΠ**
Ονομασί
α ΠΠ**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορ
ά σε €)**

* 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 

συμμετεχόντων/ Φορείς 
 Δείκτες Εκροών

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων

Κωδικός 
Προτεραιότητας

Κωδικός ΣΠ Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης ID δείκτη ID δείκτη

4Β 4 ΕΚΤ + ES04.9

Υπήκοοι τρίτων χωρών/ 
Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

EECO13 PSR790
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης
Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, 
στην εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά».

Εκτιμώμενες

Ημερομηνίες

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης*

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά 
περίπτωση)

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης

Άλλο: _________________________________________

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης 12/2022

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η 
ημερομηνία (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.
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027

Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR010

Έκδοση Προγράμματος 1.2

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1
Αριθμός Πρωτοκόλλου 4634/18-10-2022

Οκτώβριος 2022
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Προτεραιότητα: 4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 
κωδικός

ΣΠ 4 «Κοινωνική Ευρώπη»

Ταμείο ΕΚΤ+

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) κωδικός ESO4.11. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, 
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις 
μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της 
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών 
μακροχρόνιας περίθαλψης. (ΕΚΤ+)

ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11.- Δράση κωδικός: 4Β.ια.8α Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση 
των παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Περιγραφή δράσης [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

Η δράση έχει ως στόχο την διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση των βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων 
και παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία καθώς και την πρόσβαση παιδιών και ΑΜΕΑ 
σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης. Η δράση έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πολιτικής «Εγγύηση για το Παιδί» 
(Child Guarantee) και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 104 του ν. 4941/2022 με τον οποίο καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για 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 εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και δραστηριοτήτων εκτός σχολικού ωραρίου.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί:
- η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση,
- η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και 
παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών,
- η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή 
αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
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- η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.),
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 δράσης πραγματοποιείται με την παροχή «αξίας τοποθέτησης» 
(voucher) στους νόμιμους εκπροσώπους (αιτούντες) των βρεφών/παιδιών/ατόμων με αναπηρία στη βάση κριτηρίων και διαδικασιών που προβλέπονται / 
περιγράφονται στην οικεία Κοινή Υπουργική Απόφαση («Σύστημα Διαχείρισης») της δράσης με απ 77094/01.08.2022 (Β΄4094) και επίσης προβλέπονται 
/εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση του Δικαιούχου. 
Η υλοποίηση της δράσης είναι ετήσια και αφορά τον κύκλο (σχολικό έτος) 2022-2023 με διάρκεια από 01.09.2022-31.007.2023.
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 περιπτώσεις πληρωμών οι οποίες 
αφορούν σε αξίες συμμετοχής που παρέχονται σε  βρέφη/παιδιά/ΑμεΑ, κλπ, τα οποία εμπίπτουν στο εισοδηματικό όριο που καθορίζει η προαναφερθείσα 
ΚΥΑ (στην παρ. 4 του άρθρου 13).
Ο π/υ, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ, ανέρχεται σε 6.116.666,00€ ευρώ (βλ συνημμένο αρχείο .xls), εκ των οποίων 3.975.833,00 ευρώ 
(συμπληρώνεται το ποσό του πίνακα 1, στήλη 2 «ΠΟΣΟ», στο αρ 13.1 της συνημμένης ΚΥΑ) για αξίες τοποθέτησης σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και 
παιδικούς σταθμούς καθώς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, ενώ 2.140.833,00 ευρώ (συμπληρώνεται το ποσό του πίνακα 2 
στήλη 2, «ΠΟΣΟ», στο αρ 13.1 της συνημμένης ΚΥΑ)  για αξίες τοποθέτησης σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία.

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία:

 Κρατική ενίσχυση

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

 Χρηματοδοτικό μέσο

 ΟΧΕ

 ΟΧΕ-ΒΑΑ
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 ΤΑΠΤΟΚ

 Έξυπνη εξειδίκευση

 Άλλο/π.χ. Greco islands ) 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά 

Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης

Κατηγορία 
περιφέρειας*

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε €

(α)

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €  

(β)=(γ)+(δ)

δημόσια

(γ)

ιδιωτική

(δ)

Σύνολο

(ε)=(α)+(β)

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 5.199.166,10€ 917.499,90€ 6.116.666,00€

% ενεργοποίησης δράσης

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

Δείκτης
Πεδίο Παρέμβασης 

(ΠΠ)*

Προτεραιό
τητα

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος

Κατηγορία 
Περιφέρειας

Δράση π/υ δράσης

ID Ονομασία

Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
βάσης/ 

αναφοράς

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς

Ορόσ
ημο 

(2024
)

Στόχος 
(2029) Κωδικό

ς ΠΠ**
Ονομασί
α ΠΠ**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορ
ά σε €)**

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

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

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς 
 Δείκτες Εκροών

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων

Κωδικός 
Προτεραιότητας

Κωδικός ΣΠ Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης ID δείκτη ID δείκτη

4Β 4 ΕΚΤ + ES04.11

Αριθμός παιδιών που

ωφελούνται από την

ένταξη σε δομές

φροντίδας και

PSO792 PSR792
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δημιουργικής

απασχόλησης / 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης
Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, 
στην εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά».

Εκτιμώμενες

Ημερομηνίες

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης*

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά 
περίπτωση)

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης

Άλλο: _________________________________________

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης 12/2022

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η 
ημερομηνία (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.
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027

Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR010

Έκδοση Προγράμματος 1.2

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1
Αριθμός Πρωτοκόλλου 4634/18-10-2022

Οκτώβριος 2022
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Προτεραιότητα: 4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 
κωδικός

ΣΠ 4 «Κοινωνική Ευρώπη»

Ταμείο ΕΚΤ+

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) κωδικός ESO4.11. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, 
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις 
μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της 
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών 
μακροχρόνιας περίθαλψης. (ΕΚΤ+)

ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11.- Δράση κωδικός:  4Β.ια.1α Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), Κινητές Μονάδες

Περιγραφή δράσης [μέχρι 4.500 χαρακτήρες]

 Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται 
στην περιοχή παρέμβασης των Δήμων της ΠΔΕ.

Βασικές υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας είναι:

α) Πύλη Εισόδου για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας,  κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης που υλοποιούνται σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και την υποστήριξή τους για να ενταχθούν σε αυτά.

β)  Διασύνδεση με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και άλλες  κοινωνικές υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια της περιοχής παρέμβασής τους. 
Κεντρικό ρόλο έχει η δικτύωση με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για τη διασφάλιση της άμεσης παραπομπής των ωφελουμένων ατόμων αλλά και την πρόσβαση στην 
πληροφόρηση για προγράμματα και δράσεις προώθησης στην απασχόληση τα οποία είναι ενεργά ή προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν.

γ) Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών όπως παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, παροχή συμβουλευτικής αγωγής σε θέματα νομικού χαρακτήρα, ανάπτυξη Δικτύου 
Εθελοντισμού, ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης, διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό 
περιεχόμενο, μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, προγράμματα για τη δημιουργία ευκαιριών για νέους κ.α.  

Δύναται να λειτουργούν παραρτήματα για να εξυπηρετούν καταυλισμούς Ρομά, θύλακες Μεταναστών κ.α. καθώς και κινητές μονάδες για τον εντοπισμό και 
εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών. Επίσης, τα Κέντρα Κοινότητας μπορούν να δραστηριοποιούνται διευρυμένα και στη διανομή βασικών αγαθών.
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Τα Κέντρα Κοινότητας προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών για την προώθησή στην απασχόλησή και την κοινωνική́ ένταξη.  Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής 
είναι να συγκεντρώσει ένα ευρύ́ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί́ η διασπορά́ πόρων και να επιτευχθεί́ η ολιστική́ παρέμβαση σε πολλές ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού́. Τα Κέντρα Κοινότητας συμβάλουν στο στόχο του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την 
προώθηση της ένταξης ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, την άρση εμποδίων πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και την ενεργοποίηση για 
πρόσβαση στην απασχόληση, σε περιοχές που υπάρχουν σχετικοί θύλακες ή αυξημένη παρουσία ευάλωτων ομάδων (μετανάστες). 

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

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία:

 Κρατική ενίσχυση

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

 Χρηματοδοτικό μέσο

 ΟΧΕ

 ΟΧΕ-ΒΑΑ

 ΤΑΠΤΟΚ

 Έξυπνη εξειδίκευση

 Άλλο/π.χ. Greco islands ) 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά 

Η προτεινόμενη δράση συνάδει με το Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας (αναγκαίος 
πρόσφορος όρος 4.4). Ο εν λόγω αναγκαίος όρος έχει εκπληρωθεί.

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης

Δήμοι,  ΟΤΑ α’ βαθμού
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Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης

Κατηγορία 
περιφέρειας*

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε 

€

(α)

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €  

(β)=(γ)+(δ)

δημόσια

(γ)

ιδιωτική

(δ)

Σύνολο

(ε)=(α)+(β)

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 14.237.500,00€ 2.512.500,00€ 16.750.000,00€

% ενεργοποίησης δράσης

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή

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

Δείκτης
Πεδίο Παρέμβασης 

(ΠΠ)*

Προτεραιό
τητα

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος

Κατηγορία 
Περιφέρειας

Δράση π/υ δράσης

ID Ονομασία

Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
βάσης/ 

αναφοράς

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς

Ορόσ
ημο 

(2024
)

Στόχος 
(2029) Κωδικό

ς ΠΠ**
Ονομασί
α ΠΠ**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορ
ά σε €)**

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης
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** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης.

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς 
 Δείκτες Εκροών

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων

Κωδικός 
Προτεραιότητας

Κωδικός ΣΠ Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης ID δείκτη ID δείκτη

4Β 4 ΕΚΤ + ES04.11

Αριθμός 
επωφελουμένων των 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών 
δομών/Δήμοι,  ΟΤΑ α’ 
βαθμού

PSO796 PSR796
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης
Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην 
εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά».

Εκτιμώμενες

Ημερομηνίες

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης*

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά 
περίπτωση)

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης

Άλλο: _________________________________________

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης 06/2023

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η 
ημερομηνία (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.
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027

Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR010

Έκδοση Προγράμματος 1.2

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1
Αριθμός Πρωτοκόλλου 4634/18-10-2022

Οκτώβριος 2022
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Προτεραιότητα: 4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 
κωδικός

ΣΠ 4 «Κοινωνική Ευρώπη»

Ταμείο ΕΚΤ+

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) κωδικός ESO4.11. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, 
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις 
μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της 
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών 
μακροχρόνιας περίθαλψης. (ΕΚΤ+)

ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11.- Δράση κωδικός:  4Β.ια.1γ Δομές Παροχής Αγαθών

Περιγραφή δράσης [μέχρι 4.500 χαρακτήρες]

 Η πράξη Δομών Παροχής Αγαθών αφορά τη λειτουργία των παρακάτω δύο ειδών δομών:

α) Δομή Σίτισης και βασικών αγαθών και β) Κοινωνικό Φαρμακείο

Η πρώτη περιλαμβάνει τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και τις Δομές Παροχής Συσσιτίων. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία είναι δομές διανομής τροφίμων, ειδών 
παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd κλπ, σε σταθερή και τακτική βάση σε 
ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Η Δομή Παροχής Συσσιτίων παρέχει γεύματα, σε σταθερή και τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. 

Ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού του κάθε Δήμου η δομή μπορεί να παρέχει υπηρεσίες Κοινωνικού Παντοπωλείου ή παροχής γευμάτων ή και τις δύο υπηρεσίες 
μαζί. Η δεύτερη, αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα 
άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς 
φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.

Οι Δομές Παροχής Βασικών αγαθών συμβάλουν στον στόχο του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την καταπολέμηση της φτώχειας. 

Ως ομάδες στόχος της Δράσης ορίζονται οι Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.
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Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία:

 Κρατική ενίσχυση

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

 Χρηματοδοτικό μέσο

 ΟΧΕ

 ΟΧΕ-ΒΑΑ

 ΤΑΠΤΟΚ

 Έξυπνη εξειδίκευση

 Άλλο/π.χ. Greco islands ) 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά 

Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη.

Η προτεινόμενη δράση συνάδει με το Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας (αναγκαίος 
πρόσφορος όρος 4.4). Ο εν λόγω αναγκαίος όρος έχει εκπληρωθεί.

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης

ΟΤΑ α΄ βαθμού, Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων ή ΜΚΟ (πιστοποιημένες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν.2646/98) που συνάπτουν μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο.

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης

Κατηγορία 
περιφέρειας*

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε €

(α)

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €  

(β)=(γ)+(δ)

δημόσια

(γ)

ιδιωτική

(δ)

Σύνολο

(ε)=(α)+(β)

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 3.697.500,00€ 652.500,00€ 4.350.000,00€

% ενεργοποίησης δράσης
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*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή

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

Δείκτης
Πεδίο Παρέμβασης 

(ΠΠ)*

Προτεραιό
τητα

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος

Κατηγορία 
Περιφέρειας

Δράση π/υ δράσης

ID Ονομασία

Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
βάσης/ 

αναφοράς

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς

Ορόσ
ημο 

(2024
)

Στόχος 
(2029) Κωδικό

ς ΠΠ**
Ονομασί
α ΠΠ**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορ
ά σε €)**

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

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

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς 
 Δείκτες Εκροών

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων

Κωδικός 
Προτεραιότητας

Κωδικός ΣΠ Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης ID δείκτη ID δείκτη

4Β 4 ΕΚΤ + ES04.11

Αριθμός 
επωφελουμένων των 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών/ ΟΤΑ 
α΄ βαθμού, Δημοτικά 
ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς 
Επιχειρήσεις των Δήμων 

PSO796 PSR796
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ή ΜΚΟ (πιστοποιημένες 
σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 
του Ν.2646/98) που 
συνάπτουν μνημόνιο 
συνεργασίας με το 
Δήμο.
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης
Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, 
στην εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά».

Εκτιμώμενες

Ημερομηνίες

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης*

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά 
περίπτωση)

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης

Άλλο: _________________________________________

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης 06/2023

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η 
ημερομηνία (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.
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027

Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR010

Έκδοση Προγράμματος 1.2

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1
Αριθμός Πρωτοκόλλου 4634/18-10-2022

Οκτώβριος 2022
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Προτεραιότητα: 4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 
κωδικός

ΣΠ 4 «Κοινωνική Ευρώπη»

Ταμείο ΕΚΤ+

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) κωδικός ESO4.11. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, 
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις 
μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της 
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών 
μακροχρόνιας περίθαλψης. (ΕΚΤ+)

ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11.- Δράση κωδικός: 4Β.ια.2α  Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΚΔΗΦ ΑμεΑ

Περιγραφή δράσης [μέχρι 4.500 χαρακτήρες]

Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ΑμεΑ όπως μεταφορά προς και από την δομή, διαμονή και 
διατροφή, εξατομικευμένη ειδική αγωγή, ατομική - ομαδική άσκηση, εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, 
δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης κλπ..

Σκοπός των ΚΔΗΦ ΑμεΑ είναι να προσφέρουν στους ωφελούμενους ένα πλαίσιο κατάκτησης δεξιοτήτων που θα τους προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής και 
μεγαλύτερο επίπεδο αυτονομίας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία:

 Κρατική ενίσχυση

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

 Χρηματοδοτικό μέσο

 ΟΧΕ

 ΟΧΕ-ΒΑΑ

 ΤΑΠΤΟΚ
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 Έξυπνη εξειδίκευση

 Άλλο/π.χ. Greco islands ) 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι

Η προτεινόμενη δράση συνάδει με το Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας (αναγκαίος 
πρόσφορος όρος 4.4). Ο εν λόγω αναγκαίος όρος έχει εκπληρωθεί.

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης

Προτεινόμενοι Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας 
Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ) που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί και πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις 
προδιαγραφές, που ορίζονται στο ΠΔ 395/1993, καθώς και στο κεφάλαιο Γ' της υπ' αριθμ. Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης της 
Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 Λοιπά Κέντρα που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συναφών προς τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας 
Φροντίδας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
παραπάνω Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης

Κατηγορία 
περιφέρειας*

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε €

(α)

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €  

(β)=(γ)+(δ)

δημόσια

(γ)

ιδιωτική

(δ)

Σύνολο

(ε)=(α)+(β)

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 4.122.500,00€ 727.500,00€ 4.850.000,00€

% ενεργοποίησης δράσης

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

Δείκτης
Πεδίο Παρέμβασης 

(ΠΠ)*

Προτεραιό
τητα

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος

Κατηγορία 
Περιφέρειας

Δράση π/υ δράσης

ID Ονομασία

Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
βάσης/ 

αναφοράς

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς

Ορόσ
ημο 

(2024
)

Στόχος 
(2029) Κωδικό

ς ΠΠ**
Ονομασί
α ΠΠ**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορ
ά σε €)**

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

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

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς 
 Δείκτες Εκροών

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων

Κωδικός 
Προτεραιότητας

Κωδικός ΣΠ Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης ID δείκτη ID δείκτη

4Β 4 ΕΚΤ + ES04.11

Αριθμός 
επωφελουμένων των 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών/ 

PSO796 PSR796
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης
Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, 
στην εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά».

Εκτιμώμενες

Ημερομηνίες

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης*

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά 
περίπτωση)

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης

Άλλο: _________________________________________

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης 06/2023

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η 
ημερομηνία (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.
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027

Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR010

Έκδοση Προγράμματος 1.2

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1
Αριθμός Πρωτοκόλλου 4634/18-10-2022

Οκτώβριος 2022
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Προτεραιότητα: 4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 
κωδικός

ΣΠ 4 «Κοινωνική Ευρώπη»

Ταμείο ΕΚΤ+

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) κωδικός ESO4.11. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, 
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις 
μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της 
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών 
μακροχρόνιας περίθαλψης. (ΕΚΤ+)

ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11.- Δράση κωδικός: 4Β.ια.2δ  Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ]

Περιγραφή δράσης [μέχρι 4.500 χαρακτήρες] 

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

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

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.  



                                                                                   

36

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία:

 Κρατική ενίσχυση

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

 Χρηματοδοτικό μέσο

 ΟΧΕ

 ΟΧΕ-ΒΑΑ

 ΤΑΠΤΟΚ

 Έξυπνη εξειδίκευση

 Άλλο/π.χ. Greco islands ) 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά 

Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη.

Η προτεινόμενη δράση συνάδει με το Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας 
(αναγκαίος πρόσφορος όρος 4.4). Ο εν λόγω αναγκαίος όρος έχει εκπληρωθεί

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης

Δήμοι και ΝΠΔΔ των Δήμων, Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης

Κατηγορία 
περιφέρειας*

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε €

(α)

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €  

(β)=(γ)+(δ)

δημόσια

(γ)

ιδιωτική

(δ)

Σύνολο

(ε)=(α)+(β)
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Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 1.147.500,00€ 202.500,00€ 1,350.000,00€

% ενεργοποίησης δράσης

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

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

Δείκτης
Πεδίο Παρέμβασης 

(ΠΠ)*

Προτεραιό
τητα

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος

Κατηγορία 
Περιφέρειας

Δράση π/υ δράσης

ID Ονομασία

Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
βάσης/ 

αναφοράς

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς

Ορόσ
ημο 

(2024
)

Στόχος 
(2029) Κωδικό

ς ΠΠ**
Ονομασί
α ΠΠ**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορ
ά σε €)**

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

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

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς 
 Δείκτες Εκροών

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων

Κωδικός 
Προτεραιότητας

Κωδικός ΣΠ Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης ID δείκτη ID δείκτη

4Β 4 ΕΚΤ + ES04.11

Αριθμός 
επωφελουμένων των 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών/ 
Δήμοι και ΝΠΔΔ των 

PSO796 PSR796
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Δήμων, Δημοτικές 
Κοινωφελείς 
Επιχειρήσεις ή ΝΠΙΔ μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα

Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης
Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά».

Εκτιμώμενες

Ημερομηνίες

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης*

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης

Άλλο: _________________________________________

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης 06/2023

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία (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
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027

Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR010

Έκδοση Προγράμματος 1.2

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 1
Αριθμός Πρωτοκόλλου 4634/18-10-2022

Οκτώβριος 2022
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Προτεραιότητα: 4Β. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 
κωδικός

ΣΠ 4 «Κοινωνική Ευρώπη»

Ταμείο ΕΚΤ+

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) κωδικός ESO4.12 Προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών. (ΕΚΤ+)

ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11.- Δράση κωδικός:  4Β.ιβ.1α Δομές φιλοξενίας αστέγων – Κέντρα Ημέρας & Υπνωτήρια

Περιγραφή δράσης [μέχρι 4.500 χαρακτήρες]

Η προτεινόμενη δράση αφορά στη στήριξη της λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων και Υπνωτηρίων.

Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων: Πρόκειται για ανοικτές δομές άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχουν υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, 
ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Υπνωτήρια: Είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο 
δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, 
ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

Η δράση διέπεται από την ΚΥΑ µε αριθμ. ∆23/οικ.19061-1457/22.04.2016 (ΦΕΚ 1336/Β) µε θέμα: «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής 
Υπηρεσιών σε Αστέγους».

Η δράση είναι συμβατή με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας 2021-2027.

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία:

 Κρατική ενίσχυση

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

 Χρηματοδοτικό μέσο

 ΟΧΕ

 ΟΧΕ-ΒΑΑ
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 ΤΑΠΤΟΚ

 Έξυπνη εξειδίκευση

 Άλλο/π.χ. Greco islands ) 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι

Η προτεινόμενη δράση συνάδει με το Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας (αναγκαίος 
πρόσφορος όρος 4.4). Ο εν λόγω αναγκαίος όρος έχει εκπληρωθεί.

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης

 Δήμοι και διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας αυτών
 Δημοτικά ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού
 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης

Κατηγορία 
περιφέρειας*

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε €

(α)

Εθνική 
Συνεισφορά 

σε €  

(β)=(γ)+(δ)

δημόσια

(γ)

ιδιωτική

(δ)

Σύνολο

(ε)=(α)+(β)

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 2.550.000,00€ 450.000,00€ 3.000.000,00€

% ενεργοποίησης δράσης

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

Δείκτης
Πεδίο Παρέμβασης 

(ΠΠ)*

Προτεραιό
τητα

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος

Κατηγορία 
Περιφέρειας

Δράση π/υ δράσης

ID Ονομασία

Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
βάσης/ 

αναφοράς

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς

Ορόσ
ημο 

(2024
)

Στόχος 
(2029) Κωδικό

ς ΠΠ**
Ονομασί
α ΠΠ**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)**

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορ
ά σε €)**

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

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

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς 
 Δείκτες Εκροών

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων

Κωδικός 
Προτεραιότητας

Κωδικός ΣΠ Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης ID δείκτη ID δείκτη

4Β 4 ΕΚΤ + ES04.12
Αριθμός επωφελουμένων 
των υποστηριζόμενων 
δομών αστέγων

PSO802 PSR802
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης
Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην 
εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά».

Εκτιμώμενες

Ημερομηνίες

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης*

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά 
περίπτωση)

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης

Άλλο: _________________________________________

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης 06/2023

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία 
(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.
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