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ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση για την εξειδίκευση και τον προγραμματισμό των 

προσκλήσεων στο πλαίσιο του ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027  

 

Εισαγωγή  

Σε συνέχεια της έγκρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (Πε.Π) «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-

2027 (υπ. αρ. C(2022)6508/5-9-2022 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 Εγκύκλιο με τίτλο «Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της 

Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027» που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 

Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ, η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Πε.Π «Ιόνια Νησιά» έχει την ευθύνη διενέργειας των διαδικασιών 

Εξειδίκευσης του Προγράμματος, η οποία προηγείται της έκδοσης Προσκλήσεων.  

Στο παρόν έγγραφο επισυνάπτονται τα Έγγραφα Εξειδίκευσης ανά Δράση, που 

καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες και το υπόδειγμα της παραπάνω αναφερόμενης 

Εγκυκλίου για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων, καθώς και ο Προγραμματισμός των 

Προσκλήσεων, όπως εγκρίθηκαν από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.  

Αναλυτικά, οι ενότητες του παρόντος εγγράφου Εξειδίκευσης του Προγράμματος «Ιόνια 

Νησιά» 2021-2027, είναι οι εξής :  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α Περιγράφει το γενικό πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας εξειδίκευσης όπως 

αυτή περιγράφεται από το θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την κατάρτιση και έγκριση 

του εγγράφων εξειδίκευσης δράσεων του Περιφερειακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 

2021-2027.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Περιλαμβάνει το κύριο σώμα της εξειδίκευσης, δηλαδή τα εγκεκριμένα Έγγραφα 

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 την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Περιλαμβάνει τον πίνακα προγραμματισμού προσκλήσεων του άρθρου 35 του 

Ν.4914/2022, όπως αυτός εγκρίθηκε από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.  

 

Ενότητα Α: Γενικό Πλαίσιο  

Νομική Βάση  

Το έγγραφο και η διαδικασία εξειδίκευσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

προβλέπονται 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.»  
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§ 2.γ. – «υποβάλλει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΥΔ), προτάσεις εξειδίκευσης και δράσεις, οι οποίες 
συνάδουν με το θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τις οδηγίες της ΕΑΣ, τους όρους επιλεξιμότητας 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 προβλεπόμενες διαδικασίες, 
διαχωρίζονται και κατανέμονται ως εξής:  
α) Στις αρμοδιότητες του άμεσα εποπτεύοντος οργάνου των Ειδικών Υπηρεσιών1 της παρ. 1 περιλαμβάνονται, 
ιδίως, οι εξής:  
αα) Διαχειριστικές αρμοδιότητες: 
i) Η έκδοση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος στην 

οποία προεδρεύει,  
ii) ii) η εισήγηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης των κριτηρίων ένταξης πράξεων στους άξονες 

προτεραιότητας του Προγράμματος,  
iii) iii) η έγκριση της εξειδίκευσης του Προγράμματος και του προγραμματισμού των προσκλήσεων για την 

υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, καθώς και η έκδοση των προσκλήσεων,…»  
β) Στις αρμοδιότητες του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας της παρ. 1 περιλαμβάνονται, ιδίως, οι εξής:  
βα) Διαχειριστικές αρμοδιότητες: 
 i) Η εισήγηση προς έγκριση από το αρμόδιο όργανο που εποπτεύει την ΕΥΔ (Περιφερειάρχη), 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 προγραμματισμό και την 
έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του 
Προγράμματος, και συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των Προγραμμάτων. Η εξειδίκευση περιλαμβάνει 
ανά δράση/πρόσκληση, συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, τους ενδεικτικούς δικαιούχους, το 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, τους σχετικούς δείκτες και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.»  
§ 2 - «Αρμόδια για την εξειδίκευση του Προγράμματος, είναι η Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ), λαμβάνοντας υπόψη 
τους στόχους και τις προτεραιότητές του.»  
§ 3 – «Κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης των Προγραμμάτων, η Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ) συνεργάζεται και 
συνεπικουρείται από τις Επιτελικές Δομές και, ελλείψει αυτών, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων, οι 
οποίες υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Διαχειριστική Αρχή αμελλητί και το αργότερο εντός προθεσμίας δύο 
(2) μηνών, από την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που τους απευθύνει η Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ). Όταν 
απαιτείται από τη φύση του έργου ή των δικαιούχων, η Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ) συνεργάζεται με την Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδας για τα Τομεακά Προγράμματα και με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων για τα 
Περιφερειακά Προγράμματα.»  
§ 4 – «Το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Διαχειριστικής 
Αρχής (ΕΥΔ) όπου διατίθενται πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και στον ιστότοπο www.espa.gr, που 
αποτελεί την ενιαία διαδικτυακή πύλη, η οποία παρέχει πληροφόρηση 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 
χρονοδιαγράμματος σε άλλες χρονικές περιόδους.»  
§ 5 – «Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (ΕΥΔ) εισηγείται στο αρμόδιο όργανο που την εποπτεύει την 
έγκριση της εξειδίκευσης του Προγράμματος και του προγραμματισμού των προσκλήσεων, 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 Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ) για την 
εξέλιξη του προγραμματισμού των προσκλήσεων του Προγράμματος και τον βαθμό επίτευξης της εφαρμογής του 
σε κάθε συνεδρίασή της.»  

 

 

                                                           
1 Για τα ΠεΠ είναι ο Περιφερειάρχης 
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Ενότητα Β: Διαδικασίες εξειδίκευσης  

Αναγκαιότητα Εξειδίκευσης και Εκπόνησης των Εγγράφων Εξειδίκευσης  

Η προβλεπόμενη από το Ν.4914/2022, Εξειδίκευση αποτελεί απαραίτητο βήμα για την 

προετοιμασία των Προσκλήσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πε.Π.  

Στην με αρ. πρωτ. 86884/12.09.2022 εγκύκλιο για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της 

Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εξηγείται η αναγκαιότητα της διαδικασίας 

εξειδίκευσης και της εκπόνησης των εγγράφων εξειδίκευσης, και δίνονται κατευθύνσεις 

ώστε να:  

 αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης για τον εμπλουτισμό των κριτηρίων 

αξιολόγησης 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  

Με βάση το Ν.4914/2022, την αρμοδιότητα κατάρτισης του Εγγράφου Εξειδίκευσης του 

Πε.Π. έχει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος, η οποία το εισηγείται 

στον Περιφερειάρχη.  

Κατά τη διαδικασία της εξειδίκευσης, Επιτελικές Δομές ή οι αρμόδιες υπηρεσίες των 

Υπουργείων, ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, μέσω των προτάσεών τους προς την ΕΥΔ, 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου του εγγράφου εξειδίκευσης. Οι φορείς 

αυτοί έχουν την ευθύνη ώστε οι προτάσεις που υποβάλλουν στη ΕΥΔ 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 Στόχους 

Πολιτικής, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, δείκτες κλπ). 

  συνάδουν με τα όρια του π/υ που ενδεχομένως τίθεται από τη Δ.Α. προσυμπληρωμένος 

στο έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της Εγκυκλίου  

Απαραίτητες ενέργειες κατά την εξειδίκευση  

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται σταδιακά, στη βάση 

αφενός της ωριμότητας έκδοσης Προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων και αφετέρου των 

αναγκών υλοποίησης του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία εξειδίκευσης θα 
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πρέπει να είναι συστηματική καθώς βάσει του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (άρθρο 49, 

παρ.2)  

Για την εξειδίκευση του Προγράμματος, η ΕΥΔ οφείλει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες 

με βάση το τυποποιημένο Έγγραφο Εξειδίκευσης του Παραρτήματος Ι της εγκυκλίου:  

 Προσδιορίζει τους αρμόδιους φορείς που σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής του 

Προγράμματος και συνεργάζεται με αυτούς για τη διαμόρφωση του Εγγράφου 

Εξειδίκευσης. Ελλείψει Επιτελικών Δομών, η ΕΥΔ συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

των Υπουργείων. Όταν δε, απαιτείται από τη φύση του έργου ή των δικαιούχων, 

συνεργάζεται με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων - για τα Περιφερειακά Προγράμματα 

(άρθρο 35, παρ.3 του Ν.4914/2022).  

 Ενημερώνει τις ως άνω Υπηρεσίες/Φορείς για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης 

αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης του Παραρτήματος ΙΙ της Εγκυκλίου 

Εξειδίκευσης προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις και θέτει δεσμευτική ημερομηνία 

παραλαβής των προτάσεων, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τους 2 μήνες (άρθρο 35, παρ.3 

του Ν.4914/2022).  

 Μετά την λήψη και εξέταση των προτάσεων που θα υποβληθούν, διαμορφώνει το τελικό 

σχέδιο Εγγράφου Εξειδίκευσης (έντυπο Παραρτήματος Ι) λαμβάνοντας υπόψη το 

εγκεκριμένο Πρόγραμμα και τους κανόνες επιλεξιμότητας, την ιεράρχηση των αναγκών και 

τις ιδιαίτερες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί στη πορεία υλοποίησης του 

Προγράμματος.  

Παράλληλα διαμορφώνει το Χρονοδιάγραμμα των Προγραμματισμένων Προσκλήσεων 

υποβολής προτάσεων (το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος κατά 

την ΠΠ 2021-2027)2.  

  Εισηγείται το τελικό σχέδιο του Εγγράφου Εξειδίκευσης, καθώς και το Χρονοδιάγραμμα 

των Προγραμματισμένων Προσκλήσεων στον Περιφερειάρχη ο οποίος και τα εγκρίνει με 

απόφασή του.  

 Ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος για τα 

εγκεκριμένα Έγγραφα Εξειδίκευσης και το Χρονοδιάγραμμα των Προσκλήσεων (καθώς και το 

βαθμό επίτευξης της εφαρμογής του σε κάθε συνεδρίασή της). Επίσης, δημοσιεύει το 

χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων στον ιστότοπό της 

(www.pepionia.gr), καθώς και στον ιστότοπο www.espa.gr.   

Η εξειδίκευση του Προγράμματος τροποποιείται (Νόμος 4914/2022, άρθρο 35 παρ.6) μόνο 

σε περιπτώσεις ανα-προγραμματισμού του χρόνου δημοσίευσης κάποιας πρόσκλησης και 

σημαντικών αλλαγών στο περιεχόμενο του φυσικού αντικειμένου των δράσεων, στους 

δικαιούχους ή στη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης και μόνο κατά τα σημεία αυτά.  

 

 

 

                                                           
2 Και οπωσδήποτε κάθε φορά που τροποποιούνται ή οριστικοποιούνται επιμέρους στοιχεία 
των προσκλήσεων και του χρονοδιαγράμματος σε άλλες χρονικές περιόδους 

http://www.pepionia.gr/
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Στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της εξειδίκευσης  

Στο Έγγραφο της Εξειδίκευσης του Παραρτήματος Ι της Εγκυκλίου, περιγράφονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά των εξειδικευόμενων δράσεων. Η ανάλυση γίνεται ανά προτεραιότητα, 

ειδικό στόχο και ανά δράση και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι ενδεικτικοί δικαιούχοι, η 

περιγραφή της δράσης, ο προγραμματισμός ενεργειών, οι δείκτες εκροής / αποτελεσμάτων 

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 του ΠεΠ θα έχει στη διάθεσή της.  

Η εξειδίκευση θα γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων 

για την επιλογή πράξεων στις Προτεραιότητες και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του ΠεΠ.  

Στο αρχικό στάδιο ενεργοποίησης του Προγράμματος (έτος 2023), η ΕΥΔ  εστιάζει στην 

εξειδίκευση δράσεων που αφορούν:  

 σε τμηματοποιημένα έργα,  

 σε έργα που έχουν ωριμάσει- ξεκινήσει κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-

2020,  

 σε δράσεις που διαθέτουν ωριμότητα, δεν επηρεάζονται καθοριστικά από 

αναγκαίους όρους ή δεσμεύσεις και για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση 

και επεξεργασία προκειμένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων.  

 σε δράσεις κοινωνικών δομών των οποίων η λειτουργία ξεκίνησε κατά την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και θα συνεχιστεί και σε αυτή την 

Προγραμματική Περίοδο  

 σε δράσεις που συνδέονται με ορόσημα για το 2024 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια, η 1η φάση εξειδίκευσης του Προγράμματος 

«Ιόνια Νησιά» 2021-2027 εστιάζει στις 2 τελευταίες κατηγορίες κριτηρίων. Επομένως, 

εξειδικεύτηκαν οι παρακάτω δράσεις που: 

α. συνδέονται με ορόσημα για το 2024 και ταυτόχρονα 

β.(όσον αφορά στο ΕΚΤ) αφορούν σε συνέχιση της υλοποίησής τους. 

 
Αναλυτικά: 
 
Α.ΕΤΠΑ 
 
1.Δημιουργία δομής για την υποστήριξη του περιφερειακού συστήματος έξυπνης 
εξειδίκευσης & της καινοτομίας στην Π.Ι.Ν. (συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης: 
1.000.000,0€). Η δημιουργία και έναρξη λειτουργίας της Δομής αποτελεί ορόσημο για το 2024 
και με αυτήν συνδέεται η ενεργοποίηση σημαντικού μέρους των δράσεων της 
Προτεραιότητας -1- του ΠεΠ (έρευνα/καινοτομία, ψηφιακά, επιχειρηματικότητα). 
 
2.Ψηφιακή Εφαρμογή για την υποστήριξη της Διαχείρισης της Επισκεψιμότητας στην Πόλη 
της Κέρκυρας (συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης: 300.000,0€). Η υλοποίηση / ολοκλήρωση 1 



 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – Μονάδα Α 
 

Εισήγηση στο πλαίσιο της 1ης Συνεδρίασης της Επ.Πα του ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027 

ψηφιακής εφαρμογής με βάση τις προβλέψεις της Προτεραιότητας -1- του ΠεΠ, αποτελεί 
ορόσημο για το 2024. Η δράση προβλέπεται στη συνεχιζόμενη ΟΧΕ-ΒΑΑ του Δήμου 
Κ.Κέρκυρας & Δ.Ν. 
 
3.Δημιουργία Εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων στην Π.Ι.Ν. (συνολικού Π/Υ 
δημόσιας δαπάνης: 1.000.000,0€). Η υλοποίηση / έναρξη λειτουργίας  1 «εκκολαπτηρίου 
καινοτόμων ΜΜΕ» με βάση τις προβλέψεις της Προτεραιότητας -1- του ΠεΠ, αποτελεί 
ορόσημο για το 2024. Η δράση προβλέπεται στη συνεχιζόμενη ΟΧΕ-ΒΑΑ του Δήμου Κ. 
Κέρκυρας & Δ.Ν. 
 
 
Α.ΕΚΤ+ 
 
1.Oλοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων χωρών Π.Ι.Ν. στην αγορά εργασίας 
(συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 640.000,0€). Η υλοποίηση της δράσης από το Υπ. 
Μετανάστευσης και Ασύλου με βάση τις  προβλέψεις της Προτεραιότητας -4Β- του ΠεΠ, 
αποτελεί ορόσημο για το 2024. 
 
Η υποστήριξη της συνέχισης της λειτουργίας των παρακάτω δομών με βάση τις  προβλέψεις 
της Προτεραιότητας -4Β- του ΠεΠ, που αποτελεί ορόσημο για το 2024: 
 
2.Κέντρα Κοινότητας Π.Ι.Ν. με συνέχιση λειτουργίας (5 δομές3 συνολικού Π/Υ δημόσιας 
δαπάνης:2.900.000,0€) 
 
3.Δομές Παροχής Αγαθών Π.Ι.Ν. με συνέχιση λειτουργίας (8 δομές4 συνολικού Π/Υ δημόσιας 
δαπάνης:3.500.000,0€) 
 
4.Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ) Π.Ι.Ν. με συνέχιση λειτουργίας 
(2 δομές5 συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης:2.300.000,0€) 
 
5.Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Π.Ι.Ν. με συνέχιση λειτουργίας (4 
δομές6 συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης:2.400.000,0€) 
 
6.Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ ΑμεΑ) Π.Ι.Ν. με συνέχιση λειτουργίας (1 δομή7 
συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης: 900.000,0€) 
 
7.Δομή Φιλοξενίας Αστέγων στην Π.Ι.Ν. με συνέχιση λειτουργίας (1 δομή8 συνολικού Π/Υ 
δημόσιας δαπάνης:1.300.000,0€) 
 
8.Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών στην Π.Ι.Ν. με συνέχιση λειτουργίας (4 
δομές9 συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης:2.500.000,0€) 

                                                           
3 Πρόκειται για τα Κ.Κ.: Δήμων Λευκάδας, Αργοστολίου, Ζακύνθου, Κ. Κέρκυρας & Δ.Π. και Ιθάκης 
4 Πρόκειται για τις Δομές: ΚΠ Λευκάδας, ΚΠ-Σ Ζακύνθου, πόλης Κέρκυρας, Β&Ν Κέρκυρας, Συσσίτιο 
Λευκάδας, ΚΦ Ζακύνθου, Λευκάδας, Κέρκυρας 

5 Πρόκειται για τα ΚΔΗΦ: Κεφαλονιάς («ΥΠΕΡΙΩΝ») και Κέρκυρας («ΜΕΛΙΣΣΑ») 
6 Πρόκειται για τα ΚΗΦΗ: Κεφαλονιάς, Κεντρικής Κέρκυρας, καθώς και Δήμων Λευκάδας και Βόρειας 
Κέρκυρας 

7 Πρόκειται για τη: ΣΥΔ ΑμεΑ Κεφαλονιάς («ΥΠΕΡΙΩΝ») 
8 Πρόκειται για το ΑΚΗΑ Δήμου Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. (στην πόλη της Κέρκυρας) 
9 Πρόκειται για: τα Συμβουλευτικά Κέντρα Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, καθώς και για τον 
Ξενώνα Φιλοξενίας Κέρκυρας. 
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Εκτός από τα παραπάνω, επισυνάπτεται το Έγγραφο Εξειδίκευσης για τη Δράση που 
συνδέεται με ορόσημο για το 2024 και αφορά σε: 

  

9. 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 στην Π.Ι.Ν. (συνολικού Π/Υ 

δημόσιας δαπάνης: 12.420.000,0€). Η δράση υλοποιείται  σε τρεις ετήσιους κύκλους 

υλοποίησης, 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025. Για τον 1ο κύκλο 2022-2023 ο π/υ, 

σύμφωνα με την με απ 77094/01.08.2022 (Β΄4094) ΚΥΑ, ανέρχεται σε 4.733.334 ευρώ). 

 
Οι παραπάνω δράσεις αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Ι.  

 

Ενότητα Γ: Γενικό Πλαίσιο  

Έγγραφά Εξειδίκευσης Δράσεων 

Επισυνάπτονται προς ενημέρωση, τα εγκεκριμένα Έγγραφα Εξειδίκευσης ανά Δράση (1η 

φάση εξειδίκευσης ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027) 

 

Ενότητα Δ: Προσκλήσεις 2023- προγραμματισμός 

Προγραμματισμός Προσκλήσεων 

Ο Προγραμματισμός των Προσκλήσεων για το έτος 2023, σε πρώτη φάση ακολουθεί τα 

κριτήρια επιλογής της εξειδίκευσης.  

Επομένως οι Προσκλήσεις που θα εκδοθούν συνολικά κατά το επόμενο έτος (2023) αφορούν 

κατά κύριο λόγο: 

 σε τμηματοποιημένα έργα: με βάση το επικαιροποιημένο και ισχύον σήμερα Σχέδιο Δράσης 

για το «κλείσιμο» του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020, πρόκειται για τομείς όπως εκπαίδευση, 

πολιτισμός, πόσιμο νερό, αστική ανάπλαση και ενέργεια.  

 σε δράσεις κοινωνικών δομών των οποίων η λειτουργία ξεκίνησε κατά την Προγραμματική 

Περίοδο 2014-2020 και θα συνεχιστεί και σε αυτή την Προγραμματική Περίοδο (Κέντρα 

Κοινότητας, Κοινωνικά Παντοπωλεία-Συσσίτια, Κοινωνικά Φαρμακεία, ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΚΗΦΗ, 

Δομή Αστέγων, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ, δομές αντιμετώπισης της βίας 

κατά των γυναικών)  

 σε δράσεις που διαθέτουν ωριμότητα, δεν επηρεάζονται καθοριστικά από αναγκαίους 

όρους ή δεσμεύσεις και για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία 

προκειμένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων (π.χ. Τεχνική Βοήθεια).  

 σε δράσεις που συνδέονται με ορόσημα για το 2024 (νέες Κοινωνικές Δομές ΕΚΤ, έρευνα 

και καινοτομία κλπ) 
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Εισήγηση στο πλαίσιο της 1ης Συνεδρίασης της Επ.Πα του ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027 

Ο εγκεκριμένος Πίνακας Προγραμματισμού Προσκλήσεων έτους 2023 επισυνάπτεται. 

Ο Πίνακας Προγραμματισμού Προσκλήσεων  επικαιροποιείται τουλάχιστον 3 φορές το έτος. 

 

Κέρκυρα, 10/11/2022 

ΜΟΝΑΔΑ Α’ 

 

 



Προτεραιότητα

Στόχος 

Πολιτικ

ής

Ταμείο
Ειδικός 

Στόχος
Κατηγορία Δράσης

Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς 
 Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα 1 ΣΠ1 ΕΤΠΑ 1.i

1.(i).1: Στήριξη ερευνητικών 

φορέων για την προαγωγή 

της ερευνητικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο 

της RIS

• Ακαδημαϊκοί / ερευνητικοί φορείς 

της ΠΙΝ.

• Επιστήμονες/ ερευνητές.

RCO 06 - Ερευνητές που εργάζονται 

σε υποστηριζόμενες ερευνητικές 

εγκαταστάσεις

RCR 102 - Θέσεις έρευνας που 

δημιουργήθηκαν στις 

υποστηριζόμενες οντότητες

RCO08 -Ονομαστική αξία 

εξοπλισμού έρευνας και 

RCR 08 - Εκδόσεις από 

υποστηριζόμενα έργα

Προτεραιότητα 1 ΣΠ1 ΕΤΠΑ 1.i

1.(i).2: Κινητοποίηση 

επιχειρήσεων για 

επενδύσεις στην Ε&Α 

• ΜΜΕ της Περιφέρειας με έμφαση σε 

αυτές που δραστηριοποιούνται σε 

παραγωγικούς τομείς εξειδίκευσης  της 

Περιφέρειας.

• Ακαδημαϊκοί / ερευνητικοί φορείς

• Επιστήμονες/ ερευνητές.

RCO 10 - Επιχειρήσεις που 

συνεργάζονται με ερευνητικοί 

οργανισμοί

RCR 02 - Ιδιωτικές επενδύσεις 

που αντιστοιχούν σε δημόσια 

στήριξη (από τις οποίες: 

επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά 

μέσα)

RCO 01 - Υποστηριζόμενες 

επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ 

μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)
RCO 02 - Επιχειρήσεις που 

υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

Προτεραιότητα 1 ΣΠ1 ΕΤΠΑ 1.i

1.(i).3: Δημιουργία δομής για 

προώθηση της καινοτομίας 

στην Περιφέρεια

• ΜΜΕ της Περιφέρειας με έμφαση σε 

αυτές που δραστηριοποιούνται σε 

παραγωγικούς τομείς εξειδίκευσης της 

Περιφέρειας.

• Ακαδημαϊκοί / ερευνητικοί φορείς

• Επιστήμονες/ ερευνητές

PCO16 - Συμμετοχές θεσμικών 

φορέων σε διαδικασία 

επιχειρηματικής ανακάλυψης

PSR016 - Επιχειρήσεις που 

εντάσσονται σε προσκλήσεις 

που προκύπτουν από 

διαδικασία επιχειρηματικής 

ανακάλυψης 

Προτεραιότητα 1 ΣΠ1 ΕΤΠΑ 1.ii

1.(ii).1: Ψηφιακές εφαρμογές 

στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα

• Επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

RCO 13 - Αξία ψηφιακών 

υπηρεσιών, προϊόντων και 

διαδικασιών που αναπτύσσονται 

για τις επιχειρήσεις

RCR 02 - Ιδιωτικές επενδύσεις 

που αντιστοιχούν σε δημόσια 

στήριξη (από τις οποίες: 

επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά 

Δείκτες ΕΤΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κοινοί και ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Προγράμματος



Προτεραιότητα 1 ΣΠ1 ΕΤΠΑ 1.ii

1.(ii).2: Παροχή Ψηφιακών 

υπηρεσιών δημόσιου 

χαρακτήρα

• Κάτοικοι και επισκέπτες της 

Περιφέρειας.

• Παραγωγικό σύστημα της 

Περιφέρειας.

RCO 14 - Δημόσιοι οργανισμοί που 

υποστηρίζονται για την ανάπτυξη 

ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων 

και διαδικασιών

RCR 11 - Χρήστες νέων και 

αναβαθμισμένων δημόσιων 

ψηφιακών υπηρεσιών, 

προϊόντων και διαδικασιών
RCO75 - Στρατηγικές για 

ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη 

που υποστηρίζονται 

Προτεραιότητα 1 ΣΠ1 ΕΤΠΑ 1.iii

1.(iii).1: Στήριξη επενδυτικών 

σχεδίων ΜΜΕ σε τομείς RIS 

για την προαγωγή της 

περιφερειακής οικονομίας 

• Επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

• Νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις

RCO 01 - Υποστηριζόμενες 

επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ 

μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

RCR 02 - Ιδιωτικές επενδύσεις 

που αντιστοιχούν σε δημόσια 

στήριξη (από τις οποίες: 

επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά 

μέσα)

RCO 02 - Επιχειρήσεις που 

υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

RCR 03 - Μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
RCR 01 - Θέσεις εργασίας που 

δημιουργήθηκαν στις 
RCO75 - Στρατηγικές για 

ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη 

που υποστηρίζονται 

Προτεραιότητα 1 ΣΠ1 ΕΤΠΑ 1.iii

1.(iii).2: Δημιουργία δικτύων 

με επίκεντρο τους τομείς της 
«έξυπνης εξειδίκευσης» (RIS)

• Επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

• Νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις

RCO 01 - Υποστηριζόμενες 

επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ 

μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

RCR 02 - Ιδιωτικές επενδύσεις 

που αντιστοιχούν σε δημόσια 

στήριξη (από τις οποίες: 

επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά 
RCO 02 - Επιχειρήσεις που 

υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις

Προτεραιότητα 1 ΣΠ1 ΕΤΠΑ 1.iii
1.(iii).3: Υποδομές στήριξης 

της επιχειρηματικότητας

• Επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

• Νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις

RCO 15 - Ικανότητες που έχουν 

δημιουργηθεί για την εκκόλαψη 

επιχειρήσεων

RCR 18 - ΜΜΕ που 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες 

εκκολαπτηρίου μετά τη 
RCO75 - Στρατηγικές για 

ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη 

που υποστηρίζονται 
PSO210 - Δυναμικότητα 

Επιχειρηματικού Πάρκου

PSR210 - ΜΜΕ που κάνουν χρήση 

των υπηρεσιών του 

Επιχειρηματικού Πάρκου

Προτεραιότητα 2 ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.i

2.(i).1: Εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημόσιες 

υποδομές  

• Δημόσιοι φορείς της Περιφέρειας.

• Χρήστες των δημοσίων υποδομών 

(εργαζόμενοι, επισκέπτες κλπ.)

RCO 19 - Δημόσια κτίρια με 

βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

RCR 26 - Ετήσια κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας (εκ της 

οποίας: κατοικίες, δημόσια 

κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα)

RCR 29 - Εκτιμώμενες εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου



Προτεραιότητα 2 ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.ii
2.(ii).1: Ενεργειακές 

Κοινότητες 

• Πληθυσμός της Περιφέρειας.

• Παραγωγικό σύστημα της 

Περιφέρειας.

RCO 97 - Κοινότητες ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας που 

υποστηρίζονται

PSR212 - Πληθυσμός που 

καλύπτεται από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας
RCO22 -Πρόσθετη παραγωγική 

ικανότητα για ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: 

ηλεκτρική, θερμική)

RCR31 -Συνολική παραγόμενη 

ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, 

θερμική)
RCO75 - Στρατηγικές για 

ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη 

που υποστηρίζονται 

Προτεραιότητα 2 ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.iv

2.(iv).1: Πρόληψη και 

διαχείριση κινδύνων που 

συνδέονται με το κλίμα

• Πληθυσμός της Περιφέρειας.

• Επισκέπτες της Περιφέρειας.

• Παραγωγικό σύστημα της 

Περιφέρειας.

RCO25 - Αντιπλημμυρικά έργα σε 

ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών 

που κατασκευάστηκαν ή 

ενισχύθηκαν πρόσφατα

RCR 35 - Πληθυσμός που 

ωφελείται από αντιπλημμυρικά 

μέτρα

RCO 24 - Επενδύσεις σε νέα ή 

αναβαθμισμένα συστήματα 

παρακολούθησης, ετοιμότητας, 

προειδοποίησης και ανταπόκρισης 

σε περίπτωση φυσικών 

RCR 36 - Πληθυσμός που 

ωφελείται από μέτρα 

προστασίας από ανεξέλεγκτες 

πυρκαγιές

Προτεραιότητα 2 ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.iv
2.(iv).2: Διαχείριση κινδύνων 

μη σχετιζόμενων με το κλίμα 

• Πληθυσμός της Περιφέρειας.

• Επισκέπτες της Περιφέρειας.

• Παραγωγικό σύστημα της 

Περιφέρειας.

RCO 122 - Επενδύσεις σε νέα ή 

αναβαθμισμένα συστήματα 

παρακολούθησης, ετοιμότητας, 

προειδοποίησης και ανταπόκρισης 

έναντι φυσικών κινδύνων που δεν 

συνδέονται με την κλιματική 

αλλαγή και κινδύνων που 

συνδέονται με τις ανθρώπινες 

RCR 96 - Πληθυσμός που 

ωφελείται από μέτρα 

προστασίας από φυσικούς 

κινδύνους που δεν συνδέονται 

με την κλιματική αλλαγή και 

κινδύνους που συνδέονται με 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες

Προτεραιότητα 2 ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.v
2.(v).1: Δράσεις στον τομέα 

των Υδάτων - Πόσιμο νερό

• Πληθυσμός της Περιφέρειας.

• Επισκέπτες της Περιφέρειας.

RCO 30 - Μήκος νέων ή 

αναβαθμισμένων σωλήνων για τα 

συστήματα διανομής των δημόσιων 

δικτύων ύδρευσης

RCR 41 - Πληθυσμός 

συνδεδεμένος σε βελτιωμένο 

δημόσιο δίκτυο ύδρευσης

Προτεραιότητα 2 ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.v 2.(v).2: Διαχείριση λυμάτων
• Πληθυσμός της Περιφέρειας.

• Επισκέπτες της Περιφέρειας.

RCO 31 - Μήκος νέων ή 

αναβαθμισμένων σωλήνων για το 

δημόσιο δίκτυο συλλογής λυμάτων

RCR 42 - Πληθυσμός 

συνδεδεμένος σε τουλάχιστον 

δευτερεύον δημόσιο σύστημα 
RCO32 - Νέα ή αναβαθμισμένη 

ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων

Προτεραιότητα 2 ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.vi

2.(vi).1: Δράσεις στον τομέα 

των στερεών αποβλήτων και 

της κυκλικής οικονομίας

• Πληθυσμός της Περιφέρειας

• Επισκέπτες της Περιφέρειας

RCO 107 - Επενδύσεις σε 

εγκαταστάσεις για χωριστή 

συλλογή αποβλήτων

RCR 103 - Απόβλητα που 

συλλέγονται χωριστά



Προτεραιότητα 2 ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.vii

2.(vii).1: Δράσεις προστασίας 

οικοσυστημάτων και 

περιοχών φυσικού κάλλους 

(εκτός NATURA)

• Πληθυσμός της Περιφέρειας

• Επισκέπτες της Περιφέρειας

PSO898 - Στρατηγικές και σχέδια 

διαχείρισης

PSR898 - Επιφάνεια περιοχών 

που καλύπτονται από 

στρατηγικές και σχέδια 

διαχείρισης 

RCO75 - Στρατηγικές για 

ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη 

που υποστηρίζονται 

Προτεραιότητα 2Α ΣΠ2 ΕΤΠΑ 2.viii

2Α.(viii).1: Δράσεις στο 

πλαίσιο της βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας

• Πληθυσμός της Περιφέρειας.

• Επισκέπτες της Περιφέρειας.

RCO 57 - Ικανότητα φιλικού προς το 

περιβάλλον τροχαίου υλικού 

μαζικών δημόσιων συγκοινωνιών

RCR 62: Ετήσιος αριθμός 

χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών 
RCO14 - Δημόσιοι οργανισμοί που 

υποστηρίζονται για την ανάπτυξη 

ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων 

και διαδικασιώνς

RCR11 - Χρήστες νέων και 

αναβαθμισμένων δημόσιων 

ψηφιακών υπηρεσιών, 

προϊόντων και διαδικασιών
RCO75 - Στρατηγικές για 

ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη 

που υποστηρίζονται 

Προτεραιότητα 3 ΣΠ3 ΕΤΠΑ 3.ii

3.(ii).1: Συμπλήρωση 

υποδομών οδικής 

διασύνδεσης με κόμβους 

ΔΕΔ-Μ

• Χρήστες των μεταφορικών 

υποδομών που συμπληρώνονται/ 

αναβαθμίζονται

RCO 44 - Μήκος νέων ή 

αναβαθμισμένων οδών - μη ΔΕΔ-Μ

RCR 55-Ετήσιος αριθμός 

χρηστών νέων οδών και οδών 

που ανακατασκευάστηκαν, 

αναβαθμίστηκαν ή 
3.(ii).2: Συμπλήρωση 

υποδομών με έμφαση στην 

ασφάλεια των χερσαίων 

μεταφορών

• Χρήστες των μεταφορικών 

υποδομών που συμπληρώνονται/ 

αναβαθμίζονται

 PSO900 - Μήκος οδών με 

βελτιωμένη ασφάλεια
PSR900 - Οδικά ατυχήματα

3.(ii).3: Βελτίωση & 

συμπλήρωση λιμενικών 

υποδομών

• Χρήστες των μεταφορικών 

υποδομών που συμπληρώνονται/ 

αναβαθμίζονται

PSO908 - Λιμενικές υποδομές που 

υποστηρίζονται

PSR908a - Επιβατική κίνηση 

λιμένα

Προτεραιότητα 4Α ΣΠ4 ΕΤΠΑ 4.ii

4A.(ii).1: Τεχνολογικός 

Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός 

Αθμιας και Βθμιας 

εκπαίδευσης

•τα παιδιά, τα ΑμεΑ

RCO 67 - Χωρητικότητα τάξεων 

νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

RCR 71 - Ετήσιος αριθμός 

χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 

εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Προτεραιότητα 4Α ΣΠ4 ΕΤΠΑ 4.ii

4Α.(ii).2: Ανάπτυξη 

υποδομών αθμιας και 

βθμιας εκπαίδευσης 

•τα παιδιά, τα ΑμεΑ

RCO 67 - Χωρητικότητα τάξεων 

νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

RCR 71 - Ετήσιος αριθμός 

χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 

Προτεραιότητα 4Α ΣΠ4 ΕΤΠΑ 4.ii

4Α.(ii).3: Ανάπτυξη 

υποδομών γ’θμιας 

εκπαίδευσης 

• Οι νέοι, συμπεριλαμβανομένων των 

ΑμεΑ

• Ενήλικος πληθυσμός (στο πλαίσιο 

της διά βίου μάθησης)

RCO 67 - Χωρητικότητα τάξεων 

νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

RCR 71 - Ετήσιος αριθμός 

χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 

εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων



Προτεραιότητα 4Α ΣΠ4 ΕΤΠΑ 4.v
4A.(v).1: Βελτίωση των 

υποδομών υγείας

• Ευπαθείς ομάδες                                            

• το σύνολο του πληθυσμού της 

Περιφέρειας. 

RCO 69 - Χωρητικότητα νέων ή 

εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 

υγειονομικής περίθαλψης

RCR 73 - Ετήσιος αριθμός 

χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 

Προτεραιότητα 4Α ΣΠ4 ΕΤΠΑ 4.vi

4A.(vi).1: Αξιοποίηση του 

τουριστικού/ πολιτιστικού 

τομέα για την ενίσχυση  της 

κοινωνικής συνοχής

• το σύνολο του πληθυσμού της 

Περιφέρειας. 

RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και 

τουριστικών χώρων που 

υποστηρίζονται

RCR77 - Επισκέπτες 

πολιτιστικών και τουριστικών 

χώρων που υποστηρίζονται 

Προτεραιότητα 5 ΣΠ5 ΕΤΠΑ 5.i

5.(i).1. Ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη σε αστικές 

περιοχές

• Πληθυσμός της Περιφέρειας.

• Επισκέπτες της Περιφέρειας.

• Παραγωγικό σύστημα της 

Περιφέρειας.

RCO75 - Στρατηγικές για 

ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη 

που υποστηρίζονται 

PSR998 - Φορείς που 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση 

της εταιρικής σχέσης

RCO74 - Πληθυσμός που 

καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο 

στρατηγικών για ολοκληρωμένη 
RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και 

τουριστικών χώρων που 

υποστηρίζονται

RCR77 - Επισκέπτες 

πολιτιστικών και τουριστικών 

χώρων που υποστηρίζονται 
RCO 114 - Ανοιχτοί χώροι που 

δημιουργούνται ή αποκαθίστανται 

σε αστικές περιοχές

PSR999 - Πληθυσμός που 

ωφελείται από παρεμβάσεις 

αστικών αναπλάσεων

Προτεραιότητα 5 ΣΠ5 ΕΤΠΑ 5.ii

5.(ii).1. Ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη στον παράκτιο 

χώρο

• Πληθυσμός της Περιφέρειας

• Επισκέπτες της Περιφέρειας

• Παραγωγικό σύστημα της 

Περιφέρειας

RCO75 - Στρατηγικές για 

ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη 

που υποστηρίζονται 

PSR998 - Φορείς που 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση 

της εταιρικής σχέσης

RCO74 - Πληθυσμός που 

καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο 

στρατηγικών για ολοκληρωμένη 

Προτεραιότητα 7 TB ΕΤΠΑ 7.1.: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Φορείς Διαχείρισης του 

Προγράμματος, Δικαιούχοι, Πολίτες, 

κλπ.

PSO693 - Συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών και προμηθειών

PSO694-Δικαιούχοι που 

υποστηρίζονται
PSO692a - Άτομα που 

εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν 

στους Δικαιούχους
PSO696-Ενέργειες επικοινωνίας & 

προβολής
PSO697 - Επικοινωνιακά σχέδια 

δράσης

Δείκτες ΕΚΤ+



Προτεραιότητα 4Β ΣΠ4 ΕΚΤ+ 4.α

4Β.(α).1: Στήριξη του 

ανθρώπινου δυναμικού στο 

πλαίσιο των ολοκληρωμένων 

εδαφικών επενδύσεων

• Νέοι (ηλικιακά) άνεργοι.

• Νέοι άνεργοι, απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων.

• Άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα.

ΕΕCO02 -άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

ΕΕCR03-Συμμετέχοντες που 

αποκτούν τυπικό 

επαγγελματικό προσόν αμέσως 

μετά τη συμμετοχή τους

Προτεραιότητα 4Β ΣΠ4 ΕΚΤ+ 4.α
4Β.(α).2: Κοινωνική 

επιχειρηματικότητα
• Κοινωνικές Επιχειρήσεις

PSO799 - Αριθμός υποστηριζόμενων  

υφιστάμενων και νέων φορέων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας

PSR799 - Αριθμός 

υποστηριζόμενων  

υφιστάμενων και νέων φορέων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας 

Προτεραιότητα 4Β ΣΠ4 ΕΚΤ+ 4.στ
4Β.(στ).1: Πρόσβαση στην 

εκπαίδευση για ΑμεΑ

• Παιδιά με αναπηρίες/μαθησιακές 

δυσκολίες

PSO798 - αριθμός δομών για την 

ένταξη παιδιών με αναπηρία ή / και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

PSR798 - αριθμός 

ωφελουμένων παιδιών με 

αναπηρία ή / και ειδικές 

Προτεραιότητα 4Β ΣΠ4 ΕΚΤ+ 4.η

4Β.(η).1: Βελτίωση 

συνθηκών επαγγελματικής 

ένταξης ΕΚΟ

• Ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

ΕΕCO02 -άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

ΕΕCR03-Συμμετέχοντες που 

αποκτούν τυπικό 

επαγγελματικό προσόν αμέσως 
4Β.(η).3: Δράσεις για την 

συμμετοχή των ΑμεΑ στην 

ενεργή κοινωνική ζωή 

• ΑμεΑ

PSO793- αριθμός φορέων που 

υλοποιούν δράσεις ενεργής ένταξης 

ατόμων μειονεκτουσών ομάδων

PSR793 - Αριθμός 

ωφελουμένων που λαμβάνουν 

υπηρεσίες ενεργής ένταξης
4Β.(η).5: Υποστήριξη 

παρεμβάσεων ισότιμης 

πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες 

ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στην ανώτατη 

εκπαίδευση

• Φοιτητές με Αναπηρία, Φοιτητές με 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

PSO805 - Αριθμός δομών για την 

ένταξη φοιτητών με αναπηρία και 

άλλες ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες

PSR805 - Αριθμός 

ωφελουμένων φοιτητών με 

αναπηρία και άλλες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες

Προτεραιότητα 4Β ΣΠ4 ΕΚΤ+ 4.θ

4Β.(θ).1: Ολοκληρωμένες 

δράσεις ένταξης Υπηκόων 

τρίτων χωρών στην αγορά 

εργασίας

• Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, 

καθώς και δικαιούχοι προσωρινής 

προστασίας εκπατρισμένοι πολίτες 

Ουκρανίας.

ΕΕCO13 -υπήκοοι τρίτων χωρών

PSR790 -Υπήκοοι τρίτων χωρών 

που αναζητούν ή που βρίσκουν 

απασχόληση αμέσως μετά τη 

συμμετοχή τους

Προτεραιότητα 4Β ΣΠ4 ΕΚΤ+ 4.ι

4Β.(ι).1: Παρεμβάσεις για 

την προώθηση της ενεργού 

ένταξης των Ρομά

• Περιθωριοποιημένες κοινότητες 

όπως οι Ρομά

ΕΕCO15-μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομά)

ΕΕCR05. συμμετέχοντες που 

εργάζονται, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες 
ΕΕCO18. αριθμός υποστηριζόμενων 

δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων 

υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό 

ή τοπικό επίπεδο

PSR794 - Ωφελούμενοι Ρομά 

από προγράμματα βελτίωσης 

συνθηκών διαβίωσης ή/και 

μετεγκατάστασης

Προτεραιότητα 4Β ΣΠ4 ΕΚΤ+ 4.ια
4Β.(ια).1: Πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας

Ο γενικός πληθυσμός στο πλαίσιο της 

πρόσβασης σε υγειονομική 

περίθαλψη.  

PSO801 - Αριθμός συνεχιζόμενων 

δομών υγείας που υποστηρίζονται

PSR801 - Αριθμός 

επωφελουμένων των 

συνεχιζόμενων δομών υγείας 



PSO806 - Αριθμός νέων 

δομών/φορέων υγείας που 

υποστηρίζονται

PSR806 - Αριθμός 

επωφελουμένων των νέων 

δομών /φορέων υγείας

Προτεραιότητα 4Β ΣΠ4 ΕΚΤ+ 4.ια
4Β.ια.2: Κέντρα Κοινότητας 

και Δομές Παροχής Αγαθών

• Άτομα /οικογένειες σε κατάσταση ή / 

κίνδυνο φτώχειας

• Ρομά, Μετανάστες, Υπήκοοι Τρίτων 

Χωρών

PSO796 - Αριθμός συνεχιζόμενων 

κοινωνικών δομών που 

υποστηρίζονται

PSR796 – Aριθμός 

επωφελουμένων των 

συνεχιζόμενων κοινωνικών 

δομών
PSO807 - Αριθμός νέων κοινωνικών 

δομών που υποστηρίζονται 

PSR807 - Aριθμός 

επωφελουμένων των νέων 

Προτεραιότητα 4Β ΣΠ4 ΕΚΤ+ 4.ια
4Β.(ια).3: Παροχή Υπηρεσιών 

Φροντίδας

• ΑμεΑ

• Ηλικιωμένοι                                                       

• Έφηβοι

PSO796 - Αριθμός συνεχιζόμενων 

κοινωνικών δομών που 

υποστηρίζονται

PSR796 – Aριθμός 

επωφελουμένων των 

συνεχιζόμενων κοινωνικών 
PSO807 - Αριθμός νέων κοινωνικών 

δομών που υποστηρίζονται 

PSR807 - Aριθμός 

επωφελουμένων των νέων 

Προτεραιότητα 4Β ΣΠ4 ΕΚΤ+ 4.ια
4Β.(ια).4: Καταπολέμηση της 

βίας κατά των γυναικών
• Γυναίκες θύματα έμφυλης βίας

PSO796 - Αριθμός συνεχιζόμενων 

κοινωνικών δομών που 

υποστηρίζονται

PSR796 – Aριθμός 

επωφελουμένων των 

συνεχιζόμενων κοινωνικών 

Προτεραιότητα 4Β ΣΠ4 ΕΚΤ+ 4.στ

4Β.(ια).7: 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

• Παιδιά και ιδιαίτερα τα ευάλωτα 

παιδιά 

PSO792 - Αριθμός ληπτών voucher 

για την ένταξη παιδιών σε δομές 

φροντίδας και δημιουργικής 

απασχόλησης

PSR792 - Αριθμός παιδιών που 

ωφελούνται από την ένταξη σε 

δομές φροντίδας και 

δημιουργικής απασχόλησης

Προτεραιότητα 4Β ΣΠ4 ΕΚΤ+ 4.ιβ

4Β.(ιβ).1: Στήριξη ατόμων 

που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού κοινωνικού 

αποκλεισμού

• Άστεγοι
PSO802 - Αριθμός υποστηριζόμενων  

δομών αστέγων

PSR802 - Αριθμός 

επωφελουμένων των 

υποστηριζόμενων δομών 

αστέγων

4Β.(ιβ).2: Δράσεις 

υποστήριξης παιδιών και 

εφήβων 

• Άτομα σε κατάσταση ή / κίνδυνο 

φτώχειας (παιδιά / έφηβοι)

PSO797 - Αριθμός φορέων που 

υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της 

«Εγγύησης για το παιδί»

PSR797 – Aριθμός 

ωφελουμένων παιδιών από 

δράσεις στο πλαίσιο της 

«Εγγύησης για το παιδί»  

Προτεραιότητα 6 ΤΒ ΕΚΤ+ 6.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

Φορείς Διαχείρισης του 

Προγράμματος, Δικαιούχοι, Πολίτες, 

κλπ.

PSO693 - Συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών και προμηθειών



PSO694-Δικαιούχοι που 

υποστηρίζονται
PSO692a - Άτομα που 

εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν 

στους Δικαιούχους
PSO696-Ενέργειες επικοινωνίας & 

προβολής



1.(ii).2.1.Εφαρμογή για την υποστήριξη της 

Διαχείρισης της Επισκεψιμότητας στην Πόλη 

της Κέρκυρας

300.000,00 3,86 0,1

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Συγκεντρωτική αποτύπωση της πορείας της Εξειδίκευσης του ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027

0,3

Προτεραιότητα 1 1.ii

1.iiΠροτεραιότητα 1

1.000.000,00
1.(i).3: Δημιουργία δομής για προώθηση 

της καινοτομίας στην Περιφέρεια
1.iΠροτεραιότητα 1

1.(ii).1: Ψηφιακές εφαρμογές στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα

1.(i).2: Κινητοποίηση επιχειρήσεων για 

επενδύσεις στην Ε&Α 
4.000.000,00

2.844.153,00

1.(i).1: Στήριξη ερευνητικών φορέων για 

την προαγωγή της ερευνητικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο της RIS: 

Ερευνητικά έργα δημόσιου χαρακτήρα 

των ακαδημαϊκών φορέων & ερευνητικών 

κέντρων της Περιφέρειας σε τομείς RIS
1.(i).1: Στήριξη ερευνητικών φορέων για 

την προαγωγή της ερευνητικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο της RIS: 

Ερευνητικές υποδομές/εξοπλισμός 

ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας

Προτεραιότητα 1 1.i

Προτεραιότητα

Στόχος 

Πολιτικής.                                                                                   

Ειδικός 

Στόχος

[Κωδικός]

Κατηγορίες Δράσεων

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης στο 

ΠεΠ

Προτεραιότητα 1 1.i

3.675.000,00

1.575.000,00

4.926.527,00
1.(ii).2: Παροχή Ψηφιακών υπηρεσιών 

δημόσιου χαρακτήρα

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

ΠεΠ

1.(i).3.1.Δημιουργία δομής για την 

υποστήριξη του περιφερειακού συστήματος 

έξυπνης εξειδίκευσης & της καινοτομίας στην 

Π.Ι.Ν. 

1.000.000,00 9,76

Δράσεις 1ης φάσης εξειδίκευσης

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης 

Δράσης που 

εξειδικεύεται

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

Ειδικού 

Στόχου



Προτεραιότητα

Στόχος 

Πολιτικής.                                                                                   

Ειδικός 

Στόχος

[Κωδικός]

Κατηγορίες Δράσεων

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης στο 

ΠεΠ

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

ΠεΠ

Δράσεις 1ης φάσης εξειδίκευσης

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης 

Δράσης που 

εξειδικεύεται

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

Ειδικού 

Στόχου

Σύνολο Π-1 31.520.680,00 2.300.000,00 7,3

1.(iii).3.1: Δημιουργία Εκκολαπτηρίου 

καινοτόμων επιχειρήσεων στην Π.Ι.Ν.
1.000.000,00 7,41 0,3

2.iΠροτεραιότητα 2

Προτεραιότητα 2 2.ii 2.(ii).1: Ενεργειακές Κοινότητες 

1.(iii).3: Υποδομές στήριξης της 

επιχειρηματικότητας  (Επιχειρηματικά 

Πάρκα)

1.iii 1.500.000,00

Προτεραιότητα 1

Προτεραιότητα 1

2.iv

1.000.000,00

10.000.000,00
2.(i).1: Εξοικονόμηση ενέργειας σε 

δημόσιες υποδομές  

1.iiiΠροτεραιότητα 1

1.(iii).1: Στήριξη επενδυτικών σχεδίων 

ΜΜΕ σε τομείς RIS για την προαγωγή της 

περιφερειακής οικονομίας 

1.iii

1.000.000,00

10.000.000,00

1.(iii).3: Υποδομές στήριξης της 

επιχειρηματικότητας (Εκκολαπτήριο/α 

καινοτόμων επιχειρήσεων) 

1.iii

Προτεραιότητα 2

Προτεραιότητα 1

1.000.000,00

1.(iii).2: Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο 

τους τομείς της «έξυπνης εξειδίκευσης» 

(RIS)

2.(iv).1: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 

που συνδέονται με το κλίμα (παρεμβάσεις 

τοπικής κλίμακας αντιπλημμυρικών 

έργων)

7.700.000,00



Προτεραιότητα

Στόχος 

Πολιτικής.                                                                                   

Ειδικός 

Στόχος

[Κωδικός]

Κατηγορίες Δράσεων

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης στο 

ΠεΠ

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

ΠεΠ

Δράσεις 1ης φάσης εξειδίκευσης

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης 

Δράσης που 

εξειδικεύεται

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

Ειδικού 

Στόχου

2.(iv).1: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 

που συνδέονται με το κλίμα (παρεμβάσεις 

παρακολούθησης & διαχείρισης κινδύνων)

Προτεραιότητα 2 2.v

2.(v).1: Δράσεις στον τομέα των Υδάτων - 

Πόσιμο νερό (έργα παρακολούθησης και 

διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων)

1.000.000,00

Σύνολο Π-2 54.058.517,00 0,00 0,0

2Α.(viii).1: Δράσεις στο πλαίσιο της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

(παρεμβάσεις για πράσινες αστικές 

μεταφορές)

2.(vi).1: Δράσεις στον τομέα των στερεών 

αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας

2.000.000,00

2.vii

Προτεραιότητα 2Α

Προτεραιότητα 2

Προτεραιότητα 2 2.v

2.(v).1: Δράσεις στον τομέα των Υδάτων - 

Πόσιμο νερό (έργα στον τομέα της 

ύδρευσης)

2.vΠροτεραιότητα 2 10.062.685,00

2.vi 2.000.000,00

Προτεραιότητα 2

Προτεραιότητα 2

2.iv

2.ivΠροτεραιότητα 2

5.100.000,00

2.(v).2: Διαχείριση λυμάτων

10.000.000,00
2.(iv).2: Διαχείριση κινδύνων μη 

σχετιζόμενων με το κλίμα 

5.000.000,00

2.viii
2Α.(viii).1: Δράσεις στο πλαίσιο της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

(παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων   

αστικής κινητικότητας)

2.000.000,00

2.195.832,00

2.(vii).1: Δράσεις προστασίας 

οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού 

κάλλους (εκτός NATURA)



Προτεραιότητα

Στόχος 

Πολιτικής.                                                                                   

Ειδικός 

Στόχος

[Κωδικός]

Κατηγορίες Δράσεων

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης στο 

ΠεΠ

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

ΠεΠ

Δράσεις 1ης φάσης εξειδίκευσης

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης 

Δράσης που 

εξειδικεύεται

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

Ειδικού 

Στόχου

Σύνολο Π-2Α 4.000.000,00 0,00 0,0

3.(ii).2: Συμπλήρωση υποδομών για την 

οδική ασφάλεια των χερσαίων 

μεταφορών:  Παρεμβάσεις «ενεργητικής» 

οδικής ασφάλειας

1.069.623,00

Σύνολο Π-3 26.069.623,00 0,00 0,0

3.iiΠροτεραιότητα 3

15.000.000,00

4A.(v).1: Βελτίωση των υποδομών υγείας 

(κτιριακές υποδομές, εξοπλισμός)

4Α.(ii).3: Ανάπτυξη υποδομών γ’θμιας 

εκπαίδευσης 

8.500.000,00

Προτεραιότητα 4Α

Προτεραιότητα 2Α

5.000.000,00

3.(ii).1: Συμπλήρωση υποδομών οδικής 

διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ

5.000.000,00

3.(ii).2: Συμπλήρωση υποδομών για την 

οδική ασφάλεια των χερσαίων 

μεταφορών: Βελτιώσεις βασικών οδικών 

αξόνων 

3.(ii).3: Βελτίωση & συμπλήρωση 

λιμενικών υποδομών

2.viii

4.v

10.000.000,00
4Α.(ii).2: Ανάπτυξη υποδομών αθμιας και 

βθμιας εκπαίδευσης 

2Α.(viii).1: Δράσεις στο πλαίσιο της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

(παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων   

αστικής κινητικότητας)

2.000.000,00

2.000.000,00

4A.(ii).1: Τεχνολογικός Εκπαιδευτικός 

Εξοπλισμός Αθμιας και Βθμιας 

εκπαίδευσης

Προτεραιότητα 4Α 4.ii

12.000.000,00



Προτεραιότητα

Στόχος 

Πολιτικής.                                                                                   

Ειδικός 

Στόχος

[Κωδικός]

Κατηγορίες Δράσεων

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης στο 

ΠεΠ

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

ΠεΠ

Δράσεις 1ης φάσης εξειδίκευσης

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης 

Δράσης που 

εξειδικεύεται

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

Ειδικού 

Στόχου

4A.(v).1: Βελτίωση των υποδομών υγείας 

(κινητός εξοπλισμός)
1.500.000,00

Σύνολο Π-4Α 42.139.246,00 0,00 0,0

Προτεραιότητα 4Β 4.α
4Β.(α).3: Περιφερειακός Μηχανισμός 

Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας
1.200.000,00

Προτεραιότητα 4Β 4.στ 4Β.(στ).2: ΚΔΑΠ ΣΤΕΜ 700.000,00

Προτεραιότητα 4Β 4.η
4Β.(η).2: Δράσεις για την ενεργό γήρανση 

(καταπολέμηση ψηφιακού αποκλεισμού)
500.000,00

500.000,00

4Β.(α).1: Στήριξη του ανθρώπινου 

δυναμικού στο πλαίσιο των 

ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων

2.500.000,00

10.831.500,00

4.000.000,00

4.η

4.αΠροτεραιότητα 4Β

Προτεραιότητα 4Α

Προτεραιότητα 4Α

4Β.(η).3: Δράσεις για την συμμετοχή των 

ΑμεΑ στην ενεργή κοινωνική ζωή 

4Β.(α).2: Κοινωνική επιχειρηματικότητα4.α

4.η

4Β.(η).1: Βελτίωση συνθηκών 

επαγγελματικής ένταξης ΕΚΟ

4Β.(στ).1: Πρόσβαση στην εκπαίδευση για 

ΑμεΑ
4.στ

2.160.000,00

4.v

4.vi

Προτεραιότητα 4Β

Προτεραιότητα 4Β

Προτεραιότητα 4Β

Προτεραιότητα 4Β

8.139.246,00

4A.(vi).1: Αξιοποίηση του τουριστικού/ 

πολιτιστικού τομέα για την ενίσχυση  της 

κοινωνικής συνοχής



Προτεραιότητα

Στόχος 

Πολιτικής.                                                                                   

Ειδικός 

Στόχος

[Κωδικός]

Κατηγορίες Δράσεων

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης στο 

ΠεΠ

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

ΠεΠ

Δράσεις 1ης φάσης εξειδίκευσης

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης 

Δράσης που 

εξειδικεύεται

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

Ειδικού 

Στόχου

Προτεραιότητα 4Β 4.η
4Β.(η).4: Ενίσχυση της ικανότητας φορέων  

σχετικών με την κοινωνική ένταξη
300.000,00

4Β.(ι).1: Παρεμβάσεις για την προώθηση 

της ενεργού ένταξης των Ρομά:  Capacity 

building για φορείς σχετικούς με την 

κοινωνική ένταξη για Ρομά

69.172,00

4Β.(θ).1.1.: Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης 

Υπηκόων τρίτων χωρών Π.Ι.Ν. στην αγορά 

εργασίας

640.000,00 100,00 0,2

719.581,00

4Β.(θ).1: Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης 

Υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά 

εργασίας

640.000,00

4Β.(ια).1: Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

(Συνεχιζόμενες δομές: Πρωτοβάθμια  

Φροντίδα Υγείας - ΤΟΜΥ, Αντιμετώπιση 

εξαρτήσεων)

1.000.000,00

1.200.000,00

4Β.(ι).1: Παρεμβάσεις για την προώθηση 

της ενεργού ένταξης των Ρομά: 

Προγράμματα για την ενσωμάτωση των 

ΡΟΜΑ στην αγορά εργασίας

4Β.(ι).1: Παρεμβάσεις για την προώθηση 

της ενεργού ένταξης των Ρομά: Δράσεις 

βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης

4Β.(η).5: Υποστήριξη παρεμβάσεων 

ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην 

ανώτατη εκπαίδευση

900.000,00

4.ιαΠροτεραιότητα 4Β

Προτεραιότητα 4Β

Προτεραιότητα 4Β

Προτεραιότητα 4Β 4.ι

4.η

4.θ



Προτεραιότητα

Στόχος 

Πολιτικής.                                                                                   

Ειδικός 

Στόχος

[Κωδικός]

Κατηγορίες Δράσεων

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης στο 

ΠεΠ

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

ΠεΠ

Δράσεις 1ης φάσης εξειδίκευσης

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης 

Δράσης που 

εξειδικεύεται

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

Ειδικού 

Στόχου

4Β.(ια).2.1.: Κέντρα Κοινότητας Π.Ι.Ν. με 

συνέχιση της λειτουργίας τους 

2.900.000,00 6,78 1,0

4Β.(ια).2.2.: Δομές παροχής Αγαθών Π.Ι.Ν. με 

συνέχιση της λειτουργίας τους 

3.500.000,00 8,18 1,2

4Β.(ια).3.1.: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Π.Ι.Ν. με συνέχιση της 

λειτουργίας τους 

2.400.000,00 5,61 0,8

4Β.(ια).3.2.: Κέντρα Διημέρευσης -Ημερήσιας 

Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ) Π.Ι.Ν. με συνέχιση 

της λειτουργίας τους 

2.300.000,00 5,38 0,8

4Β.(ια).3.3.: Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης ΑμεΑ (ΣΥΔ ΑμεΑ) Π.Ι.Ν. με 

συνέχιση της λειτουργίας τους 

900.000,00 2,10 0,3

4Β.(ια).4.1.: Δομές καταπολέμησης της βίας 

κατά των γυναικών στην Π.Ι.Ν. με συνέχιση 

της λειτουργίας τους 

2.500.000,00 5,85 0,9

4Β.(ια).1: Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

(Νέες Δράσεις: Πρωτοβάθμια  Φροντίδα 

Υγείας - ΤΟΜΥ & ΚΟΜΥ, Ψυχική Υγεία)

Προτεραιότητα 4Β 4.ια
4Β.(ια).4: Καταπολέμηση της βίας κατά 

των γυναικών

4Β.(ια).2: Κέντρα Κοινότητας και Δομές 

Παροχής Αγαθών (Συνεχιζόμενες Δομές ΚΚ 

& ΔΠΑ)4.ια

2.312.934,00

5.600.000,00

5.780.419,00

2.300.000,00

6.400.000,00

Προτεραιότητα 4Β

4.ιαΠροτεραιότητα 4Β

4Β.(ια).3: Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας 

(Νέες δομές ΣΥΔ ΑμεΑ, ΚΗΦΗ)

4Β.(ια).3: Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας 

(Συνεχιζόμενες δομές ΣΥΔ ΑμεΑ, ΚΔΗΦ, 

ΚΗΦΗ)

4Β.(ια).2: Κέντρα Κοινότητας και Δομές 

Παροχής Αγαθών (Νέες Δομές ΚΚ)

2.500.000,00

4.ιαΠροτεραιότητα 4Β



Προτεραιότητα

Στόχος 

Πολιτικής.                                                                                   

Ειδικός 

Στόχος

[Κωδικός]

Κατηγορίες Δράσεων

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης στο 

ΠεΠ

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

ΠεΠ

Δράσεις 1ης φάσης εξειδίκευσης

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης 

Δράσης που 

εξειδικεύεται

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

Ειδικού 

Στόχου

Προτεραιότητα 4Β 4.ια
4Β.(ια).5: Πρόγραμμα κοινωνικού 

φροντιστή και προσωπικού βοηθού
1.580.000,00

Προτεραιότητα 4Β 4.ια

4Β.(ια).6: Περιφερειακό Παρατηρητήριο 

Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων

1.200.000,00

Προτεραιότητα 4Β 4.ια
4Β.(ια).8: Εκσυγχρονισμός συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας
700.000,00

Προτεραιότητα 4Β 4.ια

4Β.(ια).9: Υλοποίηση σχεδίων του 

μετασχηματισμού των υπηρεσιών για την 

αποϊδρυματοποίηση παιδιών 

750.000,00

Προτεραιότητα 4Β 4.ια

4Β.(ια).10: Δράση υποστήριξης 

μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο 

τοπικής κοινότητας

500.000,00

4Β.(ιβ).1.1: Δομή Φιλοξενίας Αστέγων στην  

Π.Ι.Ν. με συνέχιση της λειτουργίας της 

1.300.000,00 35,14 0,5

4Β.(ια).7.1: : 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 στην Π.Ι.Ν.

4.733.334,00 11,07 1,6

4Β.(ια).4.1.: Δομές καταπολέμησης της βίας 

κατά των γυναικών στην Π.Ι.Ν. με συνέχιση 

της λειτουργίας τους 

2.500.000,00 5,85 0,9

Προτεραιότητα 4Β 4.ιβ

Προτεραιότητα 4Β 4.ια
4Β.(ια).4: Καταπολέμηση της βίας κατά 

των γυναικών

Προτεραιότητα 4Β 4.ια

4Β.(ια).7:  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

4Β.(ιβ).1: Στήριξη ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικού 

αποκλεισμού

1.840.000,00

2.500.000,00

12.420.000,00



Προτεραιότητα

Στόχος 

Πολιτικής.                                                                                   

Ειδικός 

Στόχος

[Κωδικός]

Κατηγορίες Δράσεων

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης στο 

ΠεΠ

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

ΠεΠ

Δράσεις 1ης φάσης εξειδίκευσης

Π/Υ Δημόσιας 

Δαπάνης 

Δράσης που 

εξειδικεύεται

% 

Εξειδίκευσης 

στο σύνολο 

του π/υ του 

Ειδικού 

Στόχου

Σύνολο Π-4Β 72.963.606,00 21.173.334,00 29,0

Σύνολο Π-5 51.503.523,00 0,00 0,0

Σύνολο ΕΤΠΑ 213.087.033,00 2.300.000,00 1,1

Σύνολο  ΕΚΤ 74.507.448,00 21.173.334,00 28,4

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 287.594.481,00 23.473.334,00 8,2

1.860.000,00

5.i

3.795.444,007.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑΤΒΠροτεραιότητα 7

5.iiΠροτεραιότητα 5
5.(ii).1. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στον 

παράκτιο χώρο 

6.1:Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ΤΒΠροτεραιότητα 6 1.543.842,00

14.302.908,00

Προτεραιότητα 5

Προτεραιότητα 4Β 4.ιβ
4Β.(ιβ).2: Δράσεις υποστήριξης παιδιών 

και εφήβων

37.200.615,00
5.(i).1. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε 

αστικές περιοχές
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Ε.Ι.1_1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-2027 (1η ΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, 11/2022). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
/ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

 EΤΠΑ 

1 Δημιουργία δομής για την υποστήριξη του 
περιφερειακού συστήματος έξυπνης 
εξειδίκευσης & της καινοτομίας στην Π.Ι.Ν. 

Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας μέσω της 
προώθησης της 
επιχειρηματικότητας, της 
καινοτομίας & του ψηφιακού 
μετασχηματισμού 
 

01 Ανάπτυξη και ενίσχυση των 
ικανοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας και αξιοποίηση 
των προηγμένων 
τεχνολογιών 

RSO1.1 Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων (ΠΙΝ) ή 
Σύμπραξη ΠΙΝ με 
φορείς τοπικού 
ερευνητικού & 
παραγωγικού 
συστήματος 

Ερευνητικό και 
παραγωγικό 
σύστημα της 
Περιφέρειας 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1.000.000,00 2/23 4/23 

2 Στήριξη ερευνητικών φορέων για την 
προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας 
στο πλαίσιο της RIS – Δημόσια Έρευνα 

Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας μέσω της 
προώθησης της 
επιχειρηματικότητας, της 
καινοτομίας & του ψηφιακού 
μετασχηματισμού 
 

01 Ανάπτυξη και ενίσχυση των 
ικανοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας και αξιοποίηση 
των προηγμένων 
τεχνολογιών (ΕΤΠΑ) 

RSO1.1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
κα Ερευνητικά 
ιδρύματα Π.Ι.Ν. 

Ακαδημαϊκοί / 
ερευνητικοί 
φορείς της ΠΙΝ, 
επιστήμονες/ 
ερευνητές. 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1.200.000,00 7/23 9/23 

3 Ψηφιακή εφαρμογή για την υποστήριξη της 
Διαχείρισης της Επισκεψιμότητας στην 
Πόλη της Κέρκυρας 

Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας μέσω της 
προώθησης της 
επιχειρηματικότητας, της 
καινοτομίας & του ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

01 Αξιοποίηση των οφελών της 
ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις εταιρείες, τους 
ερευνητικούς οργανισμούς 
και τις δημόσιες αρχές  
(ΕΤΠΑ 

RSO1.2 Δήμος Κ. Κέρκυρας 
& Δ.Ν., ή σύμπραξη 
Δήμου Κέρκυρας & 
Δ.Ν με Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και 
λοιπούς αρμόδιους 
φορείς Αστικής 
Αρχής ΒΑΑ 

Κάτοικοι και 
επισκέπτες της 
Περιφέρειας 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
(πόλη 
Κέρκυρας) 

300.000,00 2/23 4/23 

4 Δημιουργία Εκκολαπτηρίου καινοτόμων 
επιχειρήσεων στην Π.Ι.Ν. 

Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας μέσω της 
προώθησης της 
επιχειρηματικότητας, της 
καινοτομίας & του ψηφιακού 
μετασχηματισμού 

 

01 Ανάπτυξη Ενίσχυση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ και δημιουργία 
θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, 
μεταξύ άλλων μέσω 
παραγωγικών επενδύσεων 
(ΕΤΠΑ)» 

RSO1.3 Σύμπραξη Δήμου Κ. 
Κέρκυρας & 
Διαποντίων Νήσων 
με φορείς τοπικού 
ερευνητικού & 
παραγωγικού 
συστήματος 

Επιχειρήσεις 
της 
Περιφέρειας, 
Νέες ή υπό 
σύσταση 
επιχειρήσεις 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
(πόλη 
Κέρκυρας) 

1.000.000,00 2/23 4/23 

5 Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες 
υποδομές (πράξεις phasing) 

Προστασία του Περιβάλλοντος 
Αειφόρος Ανάπτυξη, 
Αντιμετώπιση της  Κλιματικής 
Αλλαγής 

02 Προώθηση μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης και 
μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου 

RSO2.1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Δημόσιοι 
φορείς της 
Περιφέρειας, 
χρήστες των 
δημοσίων 
υποδομών 
(εργαζόμενοι, 
επισκέπτες 
κλπ.) 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
(ΠΕ Κέρκυρας) 

700.000,00 9/23 10/23 

6 Δράσεις στον τομέα των Υδάτων - Πόσιμο 
νερό (πράξη phasing) 

Προστασία του Περιβάλλοντος 
Αειφόρος Ανάπτυξη, 
Αντιμετώπιση της  Κλιματικής 
Αλλαγής 

02 Προαγωγή της πρόσβασης 
στην ύδρευση 
και της βιώσιμης 
διαχείρισης του νερού 

RSO2.5 Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση 
Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας & 
Ιονίου 

Πληθυσμός της 
Περιφέρειας , 
επισκέπτες της 
Περιφέρειας 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 850.000,00 9/23 10/23 
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Συμπλήρωση υποδομών οδικής 
διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ (πράξεις 
phasing) 

Ενίσχυση υποδομών μεταφορών 03 Ανάπτυξη και ενίσχυση 
βιώσιμης, ανθεκτικής στην 
κλιματική αλλαγή, έξυπνης 
και διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και 
τοπικής κινητικότητας, με 
καλύτερη πρόσβαση στο 
ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή 
κινητικότητα (ΕΤΠΑ) 

RSO3.2. Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων 

Χρήστες των 
μεταφορικών 
υποδομών που 
συμπληρώνοντ
αι/αναβαθμίζο
νται 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
(ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 
(ΠΕ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
& ΙΘΑΚΗΣ) 

15.000.000,00 9/23 10/23 

8 Ανάπτυξη υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης 
(πράξη phasing) 

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
με τη βελτίωση υποδομών 

4Α Βελτίωση της ισότιμης 
πρόσβασης σε ποιοτικές 
υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και διά βίου 
μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς μέσω της 
ανάπτυξης προσβάσιμων 
υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων της 
ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας της εξ 
αποστάσεως και της 
διαδικτυακής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης (ΕΤΠΑ) 

RSO4.2 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Παιδιά, νέοι 

και ΑμεΑ 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
(ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 

12.000.000,00 9/23 10/23 

9 Αξιοποίηση του πολιτιστικών πόρων 
(πολιτιστική κληρονομιά & σύγχρονος 
πολιτισμός) (πράξεις phasing εκτός  
αρμοδιότητας ΥΠΠΟ) 

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
με τη βελτίωση υποδομών 

4Α Ενίσχυση του ρόλου του 
πολιτισμού και του 
βιώσιμου τουρισμού στην 
οικονομική ανάπτυξη, την 
κοινωνική ένταξη και 
την κοινωνική καινοτομία 
(ΕΤΠΑ) 

RSO4.6 Δήμος Λευκάδας, 
Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων, Δήμος 
Κεντρικής 
Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων 

Πληθυσμός της 
Περιφέρειας 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
(ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 
(ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) 

4.440.000,00 10/23 11/23 

10 Αξιοποίηση του πολιτιστικών πόρων 
(πολιτιστική κληρονομιά) (πράξεις phasing 
αρμοδιότητας ΥΠΠΟ) 

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
με τη βελτίωση υποδομών 

4Α Ενίσχυση του ρόλου του 
πολιτισμού και του 
βιώσιμου τουρισμού στην 
οικονομική ανάπτυξη, την 
κοινωνική ένταξη και 
την κοινωνική καινοτομία 
(ΕΤΠΑ) 

RSO4.6 ΥΠΠΟ, Μουσείο 
Ασιατικής Τέχνης, 
Εφορεία 
Αρχαιοτήτων 
Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης 

Πληθυσμός της 
Περιφέρειας 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
(ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 
(ΠΕ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ) 

 

3.700.000,00 10/23 11/23 

11 Ανάπλαση ανοιχτών χώρων  
σε αστικές περιοχές στο πλαίσιο ΟΧΕ - ΒΑΑ 
(πράξη phasing) 

Προώθηση της βιώσιμης και 
ολοκληρωμένης χωρικής 
ανάπτυξης 

5 Ενίσχυση της 
ολοκληρωμένης και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και 
περιβαλλοντικής 
ανάπτυξης, του 
πολιτισμού, της φυσικής 
κληρονομιάς, του βιώσιμου 
τουρισμού και της 
ασφάλειας στις αστικές 
περιοχές (ΕΤΠΑ) 

RSO5.1. Δήμος Κεντρικής 
Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων 

Πληθυσμός της 
Περιφέρειας, 
Επισκέπτες της 
Περιφέρειας, 
Παραγωγικό 
σύστημα της 
Περιφέρειας. 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
(πόλη 
Κέρκυρας) 

1.900.000,00 10/23 11/23 

12 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 

 Ενίσχυση των συστημάτων 
διοίκησης και εφαρμογής του 
Προγράμματος  

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 7 άνευ - ΕΥΔ ΠΕΠ 
ΜΟΔ ΑΕ 

Φορείς 
Διαχείρισης του 
Προγράμματος, 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
(ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 

3.795.443,50 5/23 11/23 
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 Αξιολόγηση, Μελέτες, Τεχνικοί 
Σύμβουλοι 

 Ενίσχυση συστημάτων 
διακυβέρνησης RIS και ΟΧΕ. 

 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

 Υποστήριξη Δικαιούχων και ΕΦΔ 

Δικαιούχοι, 
Πολίτες, κλπ 

 ΕΚΤ + 
13 Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων 

τρίτων χωρών Π.Ι.Ν. στην αγορά εργασίας 
Ενίσχυση  της κοινωνικής 
συνοχής με τη  στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

4B Προώθηση  της 
κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης υπηκόων τρίτων 
χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων  των 
μεταναστών 

ESO4.9 Υπ. 
Μετανάστευσης 
και Ασύλου 

Υπήκοοι  τρίτων 
χωρών 

IONIA ΝΗΣΙΑ 640.000,00       2/23 11/23 

14 Κέντρα Κοινότητας Π.Ι.Ν. με συνέχιση της 
λειτουργίας τους 

Ενίσχυση  της κοινωνικής 
συνοχής με τη  στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες κλπ 

ESO4.11 Δήμοι Κ. Κέρκυρας 
& Δ.Ν., 
Αργοστολίου, 
Ιθάκης, Λευκάδας 
και Ζακύνθου 

Ευπαθείς 
ομάδες 
Πληθυσμού 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2.900.000,00 2/23 11/23 

15 Δομές παροχής Αγαθών Π.Ι.Ν. με συνέχιση 
της λειτουργίας τους 

Ενίσχυση  της κοινωνικής 
συνοχής με τη  στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες κλπ 

ESO4.11 Δ. Λευκάδας, 
ΕΠΕΚΑ,  “Equal 
Society”, ΚΟΙΣΠΕ 
«Νέοι Ορίζοντες»  

Ευπαθείς 
ομάδες 
Πληθυσμού 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3.500.000,00 2/23 11/23 

16 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(ΚΗΦΗ) Π.Ι.Ν. με συνέχιση της λειτουργίας 
τους 

Ενίσχυση  της κοινωνικής 
συνοχής με τη  στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες κλπ 

ESO4.11 Οργανισμός Κοιν. 
Αλληλεγγύης & 
Παιδείας 
Κεφαλονιάς, 
ΔΕΠΟΚΑ Λευκάδας, 
Σύνδεσμος Κοιν. 
Προστασίας & 
Αλληλεγγύης 
Κέρκυρας 

Ευπαθείς 
ομάδες 
Πληθυσμού 
(ηλικιωμένοι) 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2.400.000,00 2/23 11/23 

17 Κέντρα Διημέρευσης -Ημερήσιας 
Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ) Π.Ι.Ν. με συνέχιση 
της λειτουργίας τους 

Ενίσχυση  της κοινωνικής 
συνοχής με τη  στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες κλπ 

ESO4.11 Ένωση Προστασίας 
της Ισότητας των 
Δικαιωμάτων ΑμεΑ-
ΥΠΕΡΙΩΝ 
Κεφαλονιάς και 
Σύλλογος Γονέων, 
Κηδεμόνων & 
Φίλων ΑμεΑ 
Κέρκυρας-ΜΕΛΙΣΣΑ 

Ευπαθείς 
ομάδες 
Πληθυσμού 
(ΑμεΑ) 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2.300.000,00 2/23 11/23 

18 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ 
(ΣΥΔ ΑμεΑ) Π.Ι.Ν. με συνέχιση της 
λειτουργίας τους 

Ενίσχυση  της κοινωνικής 
συνοχής με τη  στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες κλπ 

ESO4.11 Ένωση Προστασίας 
της Ισότητας των 
Δικαιωμάτων ΑμεΑ-
ΥΠΕΡΙΩΝ 
Κεφαλονιάς 

Ευπαθείς 
ομάδες 
Πληθυσμού 
(ΑμεΑ) 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  900.000,00 2/23 11/23 

19 Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των 
γυναικών στην Π.Ι.Ν. με συνέχιση της 
λειτουργίας τους 

Ενίσχυση  της κοινωνικής 
συνοχής με τη  στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες κλπ 

ESO4.11 Δήμοι Κ. Κέρκυρας 
& Δ.Ν., 
Αργοστολίου, 
Ζακύνθου, καθώς 
και Κ.Ε.Θ.Ι. 

Γυναίκες 
θύματα βίας 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2.500.000,00 2/23 11/23 
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20 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 στην Π.Ι.Ν 

Ενίσχυση  της κοινωνικής 
συνοχής με τη  στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες κλπ 

ESO4.11 Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  

βρέφη, νήπια 
και παιδιά 
προσχολικής 
εκπαίδευσης 
καθώς και τα 
παιδιά 
σχολικής 
ηλικίας, έφηβοι 
και άτομα με 
αναπηρία 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 4.733.334,00 1/23 3/23 

21 Δομή Φιλοξενίας Αστέγων στην  Π.Ι.Ν. με 
συνέχιση της λειτουργίας της 

Ενίσχυση  της κοινωνικής 
συνοχής με τη  στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

4Β Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
απόρων και των παιδιών 

ESO4.12 Equal Society 
(ΜΚΟ) 

Άστεγοι ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
(Κέρκυρα) 

1.300.000,00 2/23 11/23 

22 Κέντρα Κοινότητας Π.Ι.Ν. (νέα) Ενίσχυση  της κοινωνικής 
συνοχής με τη  στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες κλπ 

ESO4.11 Δήμοι 
( Κοιν. Επιχειρήσεις 
των Δήμων, λοιποί 
δημ.φορείς), 
Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου 

Ευπαθείς 
ομάδες 
Πληθυσμού 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2.300.000,00 5/23 6/23 

23 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ 
(ΣΥΔ ΑμεΑ) Π.Ι.Ν. (νέες) 

Ενίσχυση  της κοινωνικής 
συνοχής με τη  στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες κλπ 

ESO4.11 Ν.Π.Δ.Δ. 
εποπτευόμενα από 
το Υπ. Εργασίας, 
Κοιν. Ασφάλισης 
και Κοιν. 
Αλληλεγγύης, 
Φυσικά /Ν. Π.Ι. Δ., 
μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που 
παρέχουν 
υπηρεσίες 
υποστηριζόμενης 
διαβίωσης σε ΑμέΑ 
σύμφωνα με την 
ισχύουσα 
νομοθεσία 

Ευπαθείς 
ομάδες 
Πληθυσμού 
(ΑμεΑ) 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  1.712.934,00 5/23 6/23 

24 Κέντρα Διημέρευσης -Ημερήσιας 
Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ) Π.Ι.Ν. (νέα) 

Ενίσχυση  της κοινωνικής 
συνοχής με τη  στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες κλπ 

ESO4.11 ΝΠΙΔ μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 
(Φιλανθρωπικά 
Σωματεία, Σύλλογοι 
Γονέων 
,Κηδεμόνων ΑμεΑ, 
Αστικές μη 
κερδοσκοπικές 
εταιρείες, 
Κοινωφελή 
Ιδρύματα κ.λ.π.). 
σύμφωνα με την 

Ευπαθείς 
ομάδες 
Πληθυσμού 
(ΑμεΑ) 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 600.000,00 5/23 6/23 
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25ισχύουσα 
νομοθεσία 

25 Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΙΝ 
(συνέχιση λειτουργίας) 

Ενίσχυση  της κοινωνικής 
συνοχής με τη  στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 

4Β Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες κλπ 

ESO4.11 Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων 

Ευπαθείς 
ομάδες 
Πληθυσμού 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1.200.000,00 5/23 11/23 

26 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 

 Ενίσχυση των συστημάτων 
διοίκησης και εφαρμογής του 
Προγράμματος  

 Αξιολόγηση, Μελέτες, Τεχνικοί 
Σύμβουλοι 

 Ενίσχυση συστημάτων 
διακυβέρνησης RIS και ΟΧΕ. 

 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 
 Υποστήριξη Δικαιούχων και ΕΦΔ 

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 6 άνευ - ΕΥΔ ΠΕΠ 
ΜΟΔ ΑΕ 

Φορείς 
Διαχείρισης του 
Προγράμματος, 
Δικαιούχοι, 
Πολίτες, κλπ 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
(ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 

1.543.841,10 5/23 11/23 

 


