
 1 

  

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR016 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 
 
 
 
 

Έκδοση Εγγράφου 
Εξειδίκευσης 

1 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 
Απόφασης Έγκρισης 

 
ΕΥΔ 5128/03-11-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οκτώβριος 2022 



 2 

  

Περιεχόμενα 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ________________________________________________________ 3 

Προτεραιότητα 5: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας ________ 5 
ΣΠ 4 – ΕΣ ESO4.9 – Δράση 4.9.1 Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, στην αγορά 
εργασίας ___________________________________________________________________________________ 5 

Προτεραιότητα 5:  Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας ________ 9 
ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11 - Δράση 4.11.1.1: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους  στην προσχολική 
εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε 
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (σχολικό έτος 2022-2023) ____________________________________ 9 
ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11 - Δράση 4.11.2:  Κέντρα Κοινότητας _____________________________________________ 15 
ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11 - Δράση 4.11.3:  Δομές Παροχής Αγαθών _________________________________________ 20 
ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11 - Δράση 4.11.6:  Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) _________________ 25 
ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11 - Δράση 4.11.7:  Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ 
ΑμεΑ)  __________________________________________________________________________________ 29 

Προτεραιότητα 7: Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ ______________________________________________ 33 
Τ.Β. – Δράση Τ.Β.1 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ______________________________________________________ 33 

Προτεραιότητα 8: Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ+ ______________________________________________ 39 
Τ.Β. – Δράση Τ.Β.2 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ ______________________________________________________ 39 
 
 
  



 3 

  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  
 
Το Έγγραφο Εξειδίκευσης των Προγραμμάτων 2021-2027 προβλέπεται στο άρθρο 35 του 

Ν.4914/2022. Αποτελεί ένα 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 και εφαρμογή των Προγραμμάτων 

2021-2027 για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο 

του σχεδιασμού. 

Την ευθύνη για την κατάρτιση του εγγράφου εξειδίκευσης του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 

έχει Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «Κρήτη» συνεργαζόμενη προς τούτο με όλους τους αρμόδιους φορείς. 

 

Με βάση την αριθμ. 86884/12-09-2022 Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) με θέμα : «Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της 

Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027», η επιλογή των δράσεων, που περιλαμβάνονται στην 

εκάστοτε εξειδίκευση του Προγράμματος, θα πρέπει να βασίζεται σε μία σειρά κριτηρίων, τα οποία 

μεταξύ των άλλων θα εστιάζουν στο κατά πόσο είναι δυνατόν: 

- Να εξειδικευθούν οι δράσεις, να προσδιοριστεί η σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πεδία 

παρέμβασης και δείκτες και να αναλυθεί ο π/υ τους, 

- Να διαμορφωθεί σαφής και ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός ενεργοποίησης μίας δράσης, 

λαμβάνοντας υπόψη σχετικά με τις δράσεις ζητήματα (π.χ. για νέες δράσεις να έχει διερευνηθεί η 

συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης), 

- Να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι μίας δράσης, 

- Να προσδιοριστούν ενδεχόμενοι ενδιάμεσοι φορείς, οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν μία ή 

περισσότερες δράσεις. 

 

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται 

ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης, τα οποία  η Δ.Α. έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση 

κάθε Προγράμματος γίνεται σταδιακά, στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για 

την επιλογή πράξεων στις Προτεραιότητες και αφετέρου των αναγκών, στο πλαίσιο  υλοποίησης κάθε 

Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία εξειδίκευσης θα πρέπει να είναι συστηματική, 

καθώς βάσει του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (άρθρο 49, παρ.2) το χρονοδιάγραμμα των 

προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων επικαιροποιείται κατά την ΠΠ 2021-2027, 

τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος. 

 

Η εξειδίκευση του Προγράμματος τροποποιείται μόνο σε περιπτώσεις αναπρογραμματισμού του 

χρόνου δημοσίευσης κάποιας πρόσκλησης και σημαντικών αλλαγών στο περιεχόμενο του φυσικού 

αντικειμένου των δράσεων, στους δικαιούχους ή στη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης και μόνο κατά 

τα σημεία αυτά. 

 

Το έγγραφο εξειδίκευσης του Προγράμματος εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο που την εποπτεύει 

την Δ.Α. (όπως ορίζεται κατά περίπτωση στο Άρθρο 7 του Ν.4914/2022), εν προκειμένω από τον 

Περιφερειάρχη Κρήτης,  μετά από σχετική εισήγηση της ΕΥΔ.  

Η έγκριση της εξειδίκευσης δεν αποτελεί αυτοδίκαιη αξιολόγηση μιας δράσης, ούτε δέσμευση 

χρηματοδότησης, καθώς οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αξιολόγηση και ένταξή τους σύμφωνα 
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με το Σ.Δ.Ε ακολουθούνται υποχρεωτικά στη συνέχεια υποβολής των προτάσεων από τους 

δικαιούχους. 

 

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

ή οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων για τα Περιφερειακά Προγράμματα, μέσω των προτάσεών τους, 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου του εγγράφου εξειδίκευσης που καταρτίζεται από 

τη Δ.Α.  

 

Για την εξειδίκευση του Προγράμματος, κάθε Δ.Α. οφείλει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες με 

βάση την Εγκύκλιο: 

- Προσδιορίζει τους αρμόδιους φορείς που σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής του 

προγράμματος και συνεργάζεται με αυτούς για τη διαμόρφωση του εγγράφου εξειδίκευσης. 

Ελλείψει Επιτελικών Δομών, η Δ.Α. μπορεί να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των 

Υπουργείων και όταν απαιτείται από τη φύση του έργου ή των δικαιούχων με τις Περιφερειακές 

Ενώσεις Δήμων για τα Περιφερειακά Προγράμματα (άρθρο 35, παρ.3 του Ν.4914/2022). 

- Ενημερώνει τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης αποστέλλοντας το 

τυποποιημένο έντυπο πρότασης προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις και θέτει δεσμευτική 

ημερομηνία παραλαβής των προτάσεων, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά του 2 μήνες (άρθρο 35, 

παρ.3 του Ν.4914/2022). 

- Μετά την εξέταση των προτάσεων, διαμορφώνει το τελικό σχέδιο εγγράφου εξειδίκευσης 

λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο Πρόγραμμα και τους κανόνες επιλεξιμότητας, την ιεράρχηση 

των αναγκών και τις ιδιαίτερες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί στη πορεία υλοποίησης του 

Προγράμματος. 

- Εισηγείται το τελικό σχέδιο του εγγράφου εξειδίκευσης στο αρμόδιο όργανο που την εποπτεύει, 

το οποίο και εγκρίνει με απόφασή του το έγγραφο εξειδίκευσης. 

- Κοινοποιεί στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος τα εγκεκριμένα έγγραφα 

εξειδίκευσης, ανάλογα με την πρόοδο εξειδίκευσης των δράσεων του Προγράμματος. 

 

Η Δ.Α. δύναται να προβεί στην έκδοση Προσκλήσεων μόνο για εκείνες τις δράσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο κάθε φορά έγγραφο εξειδίκευσης. 

 

Η εξειδίκευση δράσεων που συνδέονται με αναγκαίους πρόσφορους όρους που δεν έχουν 

εκπληρωθεί, δύναται να πραγματοποιηθεί από τη Δ.Α. Ωστόσο, η Δ.Α. πρέπει να εξετάζει (άρθρο 73, 

παρ. 2 α) και β) 2021/1060) πως οι προτεινόμενες δράσεις είναι συνεπείς με τις υπό διαμόρφωση 

στρατηγικές και το συναφές πλαίσιο (Νόμους, Υπ. Αποφάσεις, συστήματα) που η χώρα επεξεργάζεται 

με στόχο την πλήρωση ενός αναγκαίου πρόσφορου όρου. Για το σκοπό αυτό θα λαμβάνει σχετική 

ενημέρωση και τεκμηρίωση από την αρμόδια Επιτελική Δομή. Στην περίπτωση που ο προτείνων 

φορέας δεν είναι και ο αρμόδιος φορέας για την εκπλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου, για 

την ενημέρωση και τεκμηρίωση, ο φορέας πρότασης θα συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ. 
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Προτεραιότητα 5: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας 
 
Στόχος Πολιτικής (ΣΠ) 4 - Μια πιο κοινωνική Ευρώπη 

Ταμείο ΕΚΤ+ 

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

 

ΣΠ 4 – ΕΣ ESO4.9 – Δράση 4.9.1 Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης 
υπηκόων τρίτων χωρών, στην αγορά εργασίας 
 

Περιγραφή δράσης 
 
Η Πράξη επιδιώκει την υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι 
επικουρικής προστασίας) και προσωρινής προστασίας, για  την ένταξή τους στην 
κοινωνικοοικονομική ζωή και την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης, διευκολύνοντας 
παράλληλα την αυτόνομη και ανεξάρτητη  διαβίωσή τους και προάγοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.  
Επιλέξιμοι/ες ως ωφελούμενοι/ες της Πράξης θεωρούνται οι  πρόσφυγες 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  Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (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  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 
Κρήτης. 
-Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής και των εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο και στην ενημέρωση τους γύρω από τα οφέλη της  
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ένταξης. 
-Εποπτεία της ένταξης των ωφελουμένων, προκειμένου να υποστηριχθεί συνολικά η 
αποτελεσματικότητα της Πράξης και να εφαρμοστούν επιτυχώς τα ενταξιακά έργα. 
 
Επιλέξιμες από την πράξη είναι και οι ενέργειες διαχείρισης, συντονισμού της πράξης, εντοπισμού, 
προσέγγισης και εγγραφής των ωφελουμένων. 
 

 
 

Στοιχεία δράσης   Κρατική ενίσχυση  

  Χρηματοδοτικό μέσο  

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Επιχορήγηση 

Αναγκαίοι πρόσφοροι 
όροι 

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» 
 
Α.Ο.   4.4 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  
 

Δικαιούχοι δράσης Δημόσιοι και λοιποί φορείς καθ΄ αρμοδιότητα 

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Ενωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €  

(β) 

Σύνολο 
γ=(α)+(β) 

Λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

10.200.000 1.800.000 12.000.000 

% εξειδίκευσης ** 2,12 % 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

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

 

Προτερ
αιότητα 

Στόχος 
Πολιτική

ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 
Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ

άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορ
ά σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικ

ός 
ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

5 4.9 

Λιγότερο 
αναπτυγμέ

νες 
περιφέρειε

ς 

Δράση 4.9.1 
Ολοκληρωμένες 
δράσεις ένταξης 
υπηκόων τρίτων 

χωρών στην 
αγορά εργασίας 

12.000.000 

EECO13 
Υπήκοοι τρίτων 

χωρών 
Αριθμός 
ατόμων 

  377 3.765 156 

Ειδικές δράσεις για την 
αύξηση της συμμετοχής 

των υπηκόων τρίτων 
χωρών στην 
απασχόληση 

10.200.000 12.000.000 

PSR790 

Υπήκοοι τρίτων  
χωρών που  

αναζητούν ή που  
βρίσκουν  

απασχόληση 
αμέσως  
μετά τη  

συμμετοχή τους 

Αριθμός 
ατόμων 

   565 156 

Ειδικές δράσεις για 
την αύξηση της 
συμμετοχής των 
υπηκόων τρίτων 

χωρών στην 
απασχόληση 

10.200.000 12.000.000 

 

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

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

 
 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ 

Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

5 4 ΕΚΤ+ 4.9 4.9.1 

Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας καθώς και 
οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας 
εκπατρισμένοι πολίτες Ουκρανίας που 

διαβιούν στην Περιφέρεια Κρήτης 

EEC013 
 

PSR790  
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενος 
Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Προγραμματικές δεσμεύσεις ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτώβριος 2022 

Άλλο:    

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων  4ο τρίμηνο 2022 
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Προτεραιότητα 5:  Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας 
 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ)  4 - Μια πιο κοινωνική Ευρώπη 

Ταμείο ΕΚΤ+ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 
κωδικός 

ESO4.11 - Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε 
στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο, 
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην 
κοινωνική προστασία, με 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 

 

ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11 - Δράση 4.11.1.1: Προώθηση και υποστήριξη 
παιδιών για την ένταξή τους  στην προσχολική εκπαίδευση 
καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, 
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης (σχολικό έτος 2022-2023) 

 

Περιγραφή δράσης  

 

Η δράση έχει ως στόχο τη 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), κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 104 του ν. 4941/2022, με τον οποίο 
καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών, για την 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 
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και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 

- η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, 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 τα κριτήρια 
και τις διαδικασίες που προβλέπονται / περιγράφονται στην οικεία Κοινή Υπουργική 
Απόφαση («Σύστημα Διαχείρισης») της δράσης, με Α.Π 77094/01.08.2022 (Β΄4094) και εν 
συνεχεία αναφέρονται /εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση του Δικαιούχου. 

Η υλοποίηση της δράσης είναι ετήσια και αφορά στον κύκλο (σχολικό έτος) 2022-2023 με 
διάρκεια από 01/09/2022 έως 31/07/2023. 

Η δράση αφορά επίσης  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 ΕΚΤ + είναι μόνον αυτές που 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 της δράσης που εξειδικεύεται σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ, ανέρχεται σε 
8.350.667 ευρώ, εκ των οποίων 5.427.933 ευρώ  για αξίες τοποθέτησης σε βρεφικούς, 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς καθώς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 
ολοκληρωμένης φροντίδας και  2.922.733 ευρώ για αξίες τοποθέτησης σε Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 
Αναπηρία. 

 

 

Στοιχεία δράσης   Κρατική ενίσχυση  

  Χρηματοδοτικό μέσο  

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Ειδικού Τύπου ΕΚΤ+ 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

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

 

Α.Ο.   4.4 Εκπληρωμένος ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν αφορά  

Δικαιούχοι δράσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. - 
ΕΕΤΑΑ 
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Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

7.098.067 1.252.600 8.350.667 

% εξειδίκευσης ** 1,47% 
* Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

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

 

Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μον
άδα 
μέτρ
ησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς 

Ορόσημ
ο (2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορ
ά σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικό
ς ΠΠ** 

Ονομασί
α ΠΠ** 

5 4.4.11. 
Λιγότερο 
αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

4.11.1.1_Προώ
θηση και 
υποστήριξη 
παιδιών για 
την ένταξή 
τους  στην 
προσχολική 
εκπαίδευση 
καθώς και για 
την πρόσβαση 
παιδιών 
σχολικής 
ηλικίας, 
εφήβων και 
ατόμων με 
αναπηρία, σε 
υπηρεσίες 
δημιουργικής 
απασχόλησης 

(σχολικό έτος 
2022-2023) 

 

8.350.667 

PSO792 

Αριθμός ληπτών 
voucher για την 
ένταξη παιδιών 
σε δομές 
φροντίδας και 
δημιουργικής 
απασχόλησης  

 

ΑΤΟΜ
Α 

 
  5.503 7.862 148 

Στήριξη της 
προσχολικ
ής 
εκπαίδευσ
ης και 
φροντίδας 
(εξαιρουμ
ένων των 
υποδομών
) 

18.416.950 
 

21.667.000 

PSR792  

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

ΑΤΟΜ
Α 

 
4.537 2021-2029  10.478 148 

Στήριξη της 
προσχολικ
ής 
εκπαίδευσ
ης και 
φροντίδας 
(εξαιρουμ
ένων των 
υποδομών
)υπηρεσίε
ς 

18.416.950 
 

21.667.000 

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

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 
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Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

5 4 ΕΚΤ+ 4.11 4.11.1.1 
Πολίτες της Κρήτης (που 
εμπίπτουν στο εισοδηματικό όριο 
που καθορίζει η σχετική  ΚΥΑ) 

PSO792 PSR792 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**  Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτώβριος 2022 

Άλλο: _________________________________________  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων  4ο τρίμηνο 2022 
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ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11 - Δράση 4.11.2:  Κέντρα Κοινότητας 

 
Περιγραφή δράσης 

 

Θα χρηματοδοτηθεί η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας  και η ανάπτυξη 
νέων με την προσθήκη ΚΕΜ και Παραρτημάτων ΡΟΜΑ όπου απαιτείται σε Δήμους της 
Περιφέρειας .  

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

Τα Κέντρα Κοινότητας επιδιώκουν την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την 
υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα προγράμματα και υπηρεσίες 
κοινωνικής προστασίας που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. 

Βασικές αρμοδιότητες των Κέντρων Κοινότητας είναι: 

Α. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών 

Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

Γ. Παροχή Υπηρεσιών που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο και  διασφαλίζουν την κοινωνική 
ένταξη των ωφελούμενων. 

Τα Κέντρα Κοινότητας δύναται να διευρύνουν τη δράση τους με Παραρτήματα ώστε να 
εξυπηρετούν καταυλισμούς Ρομά, καθώς και θύλακες Μεταναστών (Κέντρα Ένταξης 
Μεταναστών). Επίσης, δύναται να λειτουργούν  κινητές μονάδες για την εξυπηρέτηση 
ατόμων απομακρυσμένων περιοχών.  

Τα Κέντρα Κοινότητας θα ενισχυθούν και θα παρέχουν διευρυμένες υπηρεσίες σύμφωνες 
με τις βασικές αρχές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων [Εγγύηση για το Παιδί, Στρατηγική 
Αποϊδρυματοποίησης, Μακροχρόνια Φροντίδα κλπ].  

Προβλέπεται: 

i) η πλήρης ενεργοποίηση και εφαρμογή των 3 συστημάτων του Γεωπληροφοριακού 
Συστήματος στο πλαίσιο του Μηχανισμού Παρακολούθησης Κοινωνικής Πολιτικής στο 
σύνολο των δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας, Δομές 
ηλικιωμένων, ΑμεΑ, κτλ), 

ii) η σύνδεση με όλες τις δομές που αφορούν στην κοινωνική προστασία και παραπομπές σε 
αυτές,  

iii) η ανάπτυξη και εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πρόσβασης στην Κοινωνική 
Προστασία, η οποία θα επιτρέπει στα ωφελούμενα άτομα να:  

α) λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες/οφέλη που υπάρχουν 
και ενδέχεται να δικαιούνται σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, 

β) λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες πρόνοιας/επιδόματα,  

γ) λαμβάνουν “επείγουσες ενημερώσεις”, καθώς το σύστημα θα αναγνωρίζει τις 
υπηρεσίες που έχει ήδη λάβει ο/η χρήστης/στρια. 

 Ως ομάδες στόχος ορίζονται οι εξής:  

Γενικός Πληθυσμός, Υπήκοοι Τρίτων Χωρών, Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, 
Περιθωριοποιημένες Κοινότητες Ρομά. 

Το 2024 θα επανεξεταστεί η λειτουργία και συγχρηματοδότηση των Κέντρων Κοινότητας, υπό 
το πρίσμα ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο  από τη συγχρηματοδότηση του 
ΕΚΤ+ και για τη θέσπιση ενός νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών στο επίπεδο της 
κοινότητας, το οποίο δύναται να ενσωματώνει περισσότερες υπηρεσίες. Αλλαγές που τυχόν 
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προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση 
του Προγράμματος το 2025. 

 

 

Στοιχεία δράσης   Κρατική ενίσχυση  

  Χρηματοδοτικό μέσο  

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Επιχορήγηση 

 

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. 

Α.Ο. __4.4_____ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

 

Δικαιούχοι δράσης 

Δήμοι: 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 
ΣΗΤΕΙΑΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

• Λοιποί ΟΤΑ α’ βαθμού 

• Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα, Δημοτικά ΝΠΔΔ, 
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί Δημοτικοί φορείς που 
συστήνονται και εποπτεύονται από τους ΟΤΑ  

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

8.500.000 1.500.000 10.000.000 

% εξειδίκευσης ** 1,77% 
* Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

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

 

Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Έτος 
βάσ
ης/ 
ανα
φορ
άς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορ
ά σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικ

ός 
ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

5 4.4.11. 
Λιγότερο 
αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

Κέντρα 
Κοινότητας 

 
10.000.000 

PSO796 

Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών 
δομών που 

υποστηρίζονται 

Αριθμός  
δομών 

  49 49 158 

Μέτρα για την 
αναβάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης 
πρόσβασης σε 
ποιοτικέςβιώσιμες 
και προσιτές 
υπηρεσίες 

17.637.500 20.750.000 

PSO807  Αριθμός νέων 
κοινωνικών 
δομών που 
υποστηρίζονται Αριθμός  

δομών  
  2 11 158 

Μέτρα για την 
αναβάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης 
πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες 
και προσιτές 
υπηρεσίες 

17.637.500 20.750.000 

PSR796   
 Αριθμός 
επωφελουμένω
ν των  

συνεχιζόμενων 
κοινωνικών  

δομών 

Αριθμός  
ατόμων 

50.153 
2021-
2029 

 71.976 158 

Μέτρα για την 
αναβάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης 
πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες 
και προσιτές 
υπηρεσίες 

17.637.500 20.750.000 

     

PSR807  Aριθμός 
επωφελουμένω
ν των νέων  
κοινωνικών 
δομών 

Αριθμός  
ατόμων 

5.348. 
2021-
2029 

 11.506  

Μέτρα για την 
αναβάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης 
πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες 
και προσιτές 
υπηρεσίες 

17.637.500 20.750.000 
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* 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 

5 4 ΕΚΤ+ 4.11 4.11.2 

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Πολίτες της Κρήτης 
(κάτω από το όριο της φτώχειας-δικαιούχοι 
επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης), Γυναίκες 
θύματα βίας, Ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να 
αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, ΑμεΑ,που διαβιούν 
στην Περιφέρεια Κρήτης, Παιδιά με ή χωρίς αναπηρία, 
Ψυχικά ασθενείς που λαμβάνουν υπηρεσίες 
υποστήριξης, Εξαρτημένα άτομα που λαμβάνουν 
υπηρεσίες υποστήριξης, Έφηβοι που διαβιούν στην 
Περιφέρεια Κρήτης. 

PSO796  
PSO807 

PSR796 
PSR807 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 
 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**  Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτώβριος 2022 

Άλλο: _________________________________________  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων  1ο τρίμηνο 2023 
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ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11 - Δράση 4.11.3:  Δομές Παροχής Αγαθών 

 
Περιγραφή δράσης  

 

Θα χρηματοδοτηθεί η συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Παροχής Αγαθών (κοινωνικά 
συσσίτια, παντοπωλεία, φαρμακεία )  και η ανάπτυξη νέων, σύμφωνα με τις ανάγκες του 
πληθυσμού των Δήμων. 

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

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

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

Ως ομάδες στόχος της Δράσης ορίζονται οι Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. 

Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δομών προγραμματίζεται: 
-ενεργοποίηση και εφαρμογή και των 3 συστημάτων του Γεωπληροφοριακού Συστήματος 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού Παρακολούθησης Κοινωνικής Πολιτικής 
-σύνδεση με όλες τις δομές που αφορούν στην κοινωνική προστασία 
-ανάπτυξη και εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πρόσβασης στην Κοινωνική 
Προστασία. 

Το 2024 θα επανεξεταστεί η λειτουργία και συγχρηματοδότηση των Δομών, υπό το πρίσμα 
ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο  από τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ+ και 
για τη θέσπιση ενός νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών στο επίπεδο της κοινότητας, το 
οποίο δύναται να ενσωματώνει περισσότερες υπηρεσίες . Αλλαγές που τυχόν προκύψουν 
από την ανωτέρω διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση του 
Προγράμματος το 2025. 

 

Στοιχεία δράσης   Κρατική ενίσχυση  

  Χρηματοδοτικό μέσο  

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Επιχορήγηση 

 

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. 

Α.Ο. __4.4_____ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  
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Δικαιούχοι δράσης 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Δημοτικά ΝΠΔΔ  

• Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων 

• Λοιποί Δημοτικοί Φορείς 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Δημοτικά ΝΠΔΔ  

• Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα 

 

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

5.525.000 975.000 6.500.000 

% εξειδίκευσης ** 1,15% 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

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

 

Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ)* 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορ
ά σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικ

ός 
ΠΠ** 

Ονομασία ΠΠ** 

5 4.4.11. 
Λιγότερο 
αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

Δομές 
Παροχής 
Αγαθών 

6.500.000 

PSO796 

Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών 
δομών που 

υποστηρίζονται 

Αριθμός  
δομών 

  49 49 158 

Μέτρα για την 
αναβάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης 
σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και 
προσιτές υπηρεσίες 

17.637.500 20.750.000 

PSO807  Αριθμός νέων 
κοινωνικών 
δομών που 
υποστηρίζονται 

Αριθμός  
δομών  

  2 11 158 

Μέτρα για την 
αναβάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης 
σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και 
προσιτές υπηρεσίες 

17.637.500 20.750.000 

PSR796   
 Αριθμός 
επωφελουμένω
ν των  

συνεχιζόμενων 
κοινωνικών  

δομών 

Αριθμός  
ατόμων 

50.153 
2021-
2029 

 71.976 158 

Μέτρα για την 
αναβάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης 
σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και 
προσιτές υπηρεσίες 

17.637.500 20.750.000 

     

PSR807  Aριθμός 
επωφελουμένω
ν των νέων  
κοινωνικών 
δομών 

Αριθμός  
ατόμων 

5.348. 
2021-
2029 

 11.506  

Μέτρα για την 
αναβάθμιση της 
ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης 
σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και 
προσιτές υπηρεσίες 

17.637.500 20.750.000 

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

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 
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Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ 

Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

5 4 ΕΚΤ+ 4.11 4.11.3 

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Πολίτες της 
Κρήτης (κάτω από το όριο της φτώχειας-
δικαιούχοι επιδόματος κοινωνικής 
αλληλεγγύης) 

PSO796  
PSO807 

PSR796 
PSR807 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 
 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**  Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτώβριος 2022 

Άλλο: _________________________________________  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων  1ο τρίμηνο 2023 
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ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11 - Δράση 4.11.6:  Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

 

Περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην συνέχιση της λειτουργίας των ΚΗΦΗ για παροχή υπηρεσιών 
ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένους.  

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 ΚΗΦΗ στοχεύει στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των 
ωφελούμενων και συνάδει με τις πολιτικές της αποϊδρυματοποίησης, της ενεργού διαβίωσης 
στην κοινότητα, αλλά και της πολιτικής για την μακροχρόνια φροντίδα σε επίπεδο 
κοινότητας. Ως ομάδα στόχος ορίζονται τα άτομα τρίτης ηλικίας.   

Το 2024 θα επανεξεταστεί η λειτουργία και συγχρηματοδότηση των ΚΗΦΗ υπό το πρίσμα 
ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο από τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ+ 
παράλληλα με ένα σχέδιο περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών σε άλλες κοινότητες. Ιδίως 
ως προς τις πολιτικές της μακροχρόνιας φροντίδας θα εξεταστεί,  η θέσπιση ενός νέου 
μοντέλου παροχής σχετικών υπηρεσιών. Το σχέδιο θα υποστηριχθεί από σχετική μελέτη 
αποτίμησης της λειτουργίας των δομών και σχετικών υπηρεσιών. Η μελέτη  θα εκπονηθεί 
από το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία και με την Εθνική Αρχή Συντονισμού. Αλλαγές που 
τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση 
Αναθεώρηση του Προγράμματος το 2025. 

 

 

Στοιχεία δράσης   Κρατική ενίσχυση  

  Χρηματοδοτικό μέσο  

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Επιχορήγηση  

 

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. 

Α.Ο. __4.4_____ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  
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Δικαιούχοι δράσης 

 

• Δήμος Ανωγείων, Βιάννου, Γόρτυνας, Αρχανών – 
Αστερουσίων, Καντάνου – Σελίνου, Ρεθύμνης 

• Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου- Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ 

• Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης-Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

• Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μυλοπόταμου 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ) 

• Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος 
Δήμου Χανίων  

• Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μινώα Πεδιάδος 

• Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας 
"ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας" 

• Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου 

• Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

  

 
 
 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε 

€   
(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

9.095.000 1.605.000 10.700.000 

% εξειδίκευσης ** 1,89% 
**Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

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

 

Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτική

ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Έτος 
βάσης/ 

αναφοράς 

Ορόσημ
ο (2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* 

Ποσό που 
αντιστοιχεί στο 
ΠΠ (Ενωσιακή 

συνεισφορά σε 
€)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί στο 
ΠΠ (Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορά σε 

€)** 

ID Ονομασία 
Κωδικό
ς ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ** 

5 4.4.11. 
Λιγότερο 
αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

Κέντρα 
Ημερήσιας 
Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 
(ΚΗΦΗ) 

 

10.700.000 

PSO796 

Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών 
που υποστηρίζονται 

Αριθμός  
δομών 

  49 49 159 

Μέτρα για την 
ενίσχυση της 
υλοποίησης 
υπηρεσιών 
φροντίδας σε 
επίπεδο 
οικογενειών 
και τοπικών 
κοινοτήτων 

19.550.000 23.000.000 

PSR796   
Αριθμός 
επωφελουμένων 
των 

συνεχιζόμενων 
κοινωνικών 

δομών 

Αριθμός  
ατόμων 

50.153 2021-2029  71.976 159 

Μέτρα για την 
ενίσχυση της 
υλοποίησης 
υπηρεσιών 
φροντίδας σε 
επίπεδο 
οικογενειών 
και τοπικών 
κοινοτήτων 

19.550.000 23.000.000 

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

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

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

5 4 ΕΚΤ+ 4.11 4.11.6 
Ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να 

αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα PSO796   PSR796  
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**  Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτώβριος 2022 
 

Άλλο: _________________________________________  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων  4ο τρίμηνο 2022 
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ΣΠ 4 - ΕΣ ESO4.11 - Δράση 4.11.7:  Κέντρα Διημέρευσης 
Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Η δράση αφορά στην συνέχιση της λειτουργίας των ΚΔΗΦ. 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 για καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο επίπεδο αυτονομίας,  ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και  πρόληψη των  φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού 
αποκλεισμού. 

Η συγχρηματοδότηση των ΚΔΗΦ ΑμεΑ στοχεύει στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των 
ωφελούμενων και συνάδει με τις πολιτικές της αποϊδρυματοποίησης, της ενεργού διαβίωσης 
στην κοινότητα, αλλά και της πολιτικής για την μακροχρόνια φροντίδα σε επίπεδο 
κοινότητας. 

Το 2024 θα επανεξεταστεί η λειτουργία και συγχρηματοδότηση των ΚΔΗΦ υπό το πρίσμα 
ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο από τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ+ 
παράλληλα με ένα σχέδιο περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών σε άλλες κοινότητες. Ιδίως 
ως προς τις πολιτικές της μακροχρόνιας φροντίδας θα εξεταστεί,  η θέσπιση ενός νέου 
μοντέλου παροχής σχετικών υπηρεσιών. Το σχέδιο θα υποστηριχθεί από σχετική μελέτη 
αποτίμησης της λειτουργίας των δομών και σχετικών υπηρεσιών. Η μελέτη  θα εκπονηθεί 
από το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία και με την Εθνική Αρχή Συντονισμού. 

Αλλαγές που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία θα αποτυπωθούν στην 
Ενδιάμεση Αναθεώρηση του Προγράμματος το 2025. 

 

 

Στοιχεία δράσης   Κρατική ενίσχυση  

  Χρηματοδοτικό μέσο  

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Επιχορήγηση  

 

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. 

Α.Ο. __4.4_____ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  
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Δικαιούχοι δράσης 

 

• ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ 
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ», 

• ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Ν.ΧΑΝΙΩΝ  (ΚΗΦΑΠ) "Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ" 

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» 

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ, ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "Η ΑΓΑΠΗ" 

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ" 
  

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία περιφέρειας* 
Eνωσιακή 

Συνεισφορά σε € 
(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

6.800.000 1.200.000 8.000.000 

% εξειδίκευσης ** 1,41% 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

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

Προτεραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτική

ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης

/ 
αναφο

ράς 

Έτος 
βάσης/ 

αναφορά
ς 

Ορόσημ
ο (2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* 

Ποσό που 
αντιστοιχεί στο 
ΠΠ (Ενωσιακή 
συνεισφορά 

σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί στο 
ΠΠ (Ενωσιακή 

+ εθνική 
συνεισφορά 

σε €)** 

ID Ονομασία 
Κωδικό
ς ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ** 

5 4.4.11. 
Λιγότερο 
αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

Κέντρα 
Διημέρευσης 
Ημερήσιας 
Φροντίδας 
Ατόμων με 
Αναπηρία 
(ΚΔΗΦ 
ΑμεΑ)) 

 

8.000.000 

PSO796 

Αριθμός 
συνεχιζόμενων 
κοινωνικών δομών 
που 

υποστηρίζονται 

Αριθμός 
δομών 

  49 49 159 

Μέτρα για την 
ενίσχυση της 
υλοποίησης 
υπηρεσιών 
φροντίδας σε 
επίπεδο 
οικογενειών 
και τοπικών 
κοινοτήτων 

19.550.000 23.000.000 

PSR796   
Αριθμός 
επωφελουμένων 
των 

συνεχιζόμενων 
κοινωνικών 

δομών 

Αριθμός 
ατόμων 

50.153 2021-2029  71.976 159 

Μέτρα για την 
ενίσχυση της 
υλοποίησης 
υπηρεσιών 
φροντίδας σε 
επίπεδο 
οικογενειών 
και τοπικών 
κοινοτήτων 

19.550.000 23.000.000 

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

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

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

5 4 ΕΚΤ+ 4.11 4.11.7 
ΑμεΑ,που διαβιούν στην 
Περιφέρεια Κρήτης, Παιδιά με  
αναπηρία 

PSO796   PSR796  



 

 32 

 
 

Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 
 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις**  Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτώβριος 2022 

Άλλο: _________________________________________  

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων  4ο τρίμηνο 2022 
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Προτεραιότητα 7: Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ 
 
Στόχος Πολιτικής (ΣΠ) Δεν εφαρμόζεται 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) Δεν εφαρμόζεται 

 

Τ.Β. – Δράση Τ.Β.1 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 
 

Περιγραφή δράσης 
 
Στο πλαίσιο της Δράσης Τ.Β.1 -Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
 
Α. Τεχνικοί Σύμβουλοι, Συμπληρωματικά συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης 
Η δράση χρηματοδοτεί: 
1. την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται 
του περιεχομένου του προγράμματος και  υποστηρίζουν την εξειδίκευση των δράσεων, την 
αξιολόγηση των προτάσεων για ένταξη, την παρακολούθηση της υλοποίησης, τη διενέργεια 
ελέγχων/επιθεωρήσεων και την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων. 
2. την ανάπτυξη/αναβάθμιση συμπληρωματικών/εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και 
εργαλείων, την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, την 
ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, την προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που 
θα κριθούν απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, 
παρακολούθησης και διαχείρισης των δράσεων του προγράμματος, συμπληρωματικών με αυτά που 
καλύπτονται από το Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2021-27». 
 
Β. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 
Η δράση χρηματοδοτεί: 
1. Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΕΤΠΑ του προγράμματος και των 
επιμέρους παρεμβάσεών του, που απευθύνονται τόσο στους φορείς της Κρήτης (Περιφερειακές, 
τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, επαγγελματικές 
οργανώσεις, Μ.Κ.Ο, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ.), όσο και στους πολίτες οι οποίοι ωφελούνται έμμεσα ή 
άμεσα από το πρόγραμμα. 
2. Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις 
σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του προγράμματος, τη δυνατότητα πρόσβασης και 
συμμετοχής σε αυτές, τη σύσταση και παρακολούθηση εταιρικής σχέσης όπου αυτό απαιτείται κλπ. 
3. Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 
 
Γ. Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες 
Η δράση χρηματοδοτεί: 
1. Την εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τους κανονισμούς των ΕΔΕΤ και το Σχέδιο 
Αξιολόγησης του προγράμματος. 
2. Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την 
εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών. 
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3. Την εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης 
της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων του προγράμματος. 
4. Την κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά περίπτωση 
απαιτούνται. 
 
Δ. Ενδυνάμωση διαχειριστικής ικανότητας της Αρχής Διαχείρισης, Υποστήριξη Δικαιούχων 
Για την ενδυνάμωση διαχειριστικής ικανότητας της Αρχής Διαχείρισης η δράση χρηματοδοτεί: 
1. Σεμινάρια, ημερίδες κλπ. που στοχεύουν στην κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών της ΕΥΔ 
σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές τους. 
2. Προγράμματα ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης με άλλες ΔΑ και λοιπούς φορείς της χώρας και 
της ΕΕ. 
 
Για την ενίσχυση της επιχειρησιακής επάρκειας και των απαιτούμενων δεξιοτήτων των δικαιούχων 
έργων ΕΤΠΑ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων που 
χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, η δράση θα υποστηρίξει: 
1. Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης (ημερίδες, σεμινάρια κλπ) 
2. Οργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών απόκτησης εμπειρίας και γνώσης καλών πρακτικών 
3. Σχεδιασμό εργαλείων υποστήριξης του έργου αυτών 
4. Εκπαίδευση δημόσιων φορέων δικαιούχων του ΕΣΠΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και την 
περαιτέρω προώθηση της καινοτομίας σε δημόσιες συμβάσεις. 
 
Οι παραπάνω δράσεις: 
1. Θα είναι συμπληρωματικές με τις δράσεις του προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη 
Δικαιούχων» 2021-2027 στο οποίο προβλέπεται διακριτός άξονας για την ενδυνάμωση της 
διοικητικής ικανότητας των φορέων υλοποίησης (capacity building) σε τομείς που έχουν παρατηρηθεί 
ελλείψεις καθώς και σε νέους τομείς που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης. Η ομάδα των 
εμπειρογνωμόνων JASPERS θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση του συστήματος διακυβέρνησης 
σημαντικών τομέων (στερεά απόβλητα, λύματα) και στην ενίσχυση της ικανότητας των δικαιούχων. 
Διεθνείς Οργανισμοί θα έχουν επίσης σημαντικό ρόλο όπως για παράδειγμα η ΕΤΕπ (ΕΙΒ) μέσω 
δράσεων PASSA. Πριν την έκδοση των προσκλήσεων των δράσεων υποστήριξης δικαιούχων του 
προγράμματος θα εφαρμόζεται η διαδικασία εξειδίκευσης, προκειμένου για την αποφυγή 
επικαλύψεων των δύο προγραμμάτων. 
2. Θα λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που ορίζονται στο τμήμα 9 (παράγραφος «Καταπολέμηση της 
απάτης») του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης της Ελλάδας. 
 
Οι δράσεις που επιλέγονται έχει εκτιμηθεί ότι συμμορφώνονται με την Αρχή DNSH, σύμφωνα με το 
προοίμιο 10 του ΚΚΔ 2021/1060. 
 

 
 

Στοιχεία δράσης   Κρατική ενίσχυση  

  Χρηματοδοτικό μέσο  

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 
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 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Τεχνική Βοήθεια 

Αναγκαίοι πρόσφοροι 
όροι 

Α.Ο.  Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  
 

Δικαιούχοι δράσης ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη», Δικαιούχοι έργων του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 
2021-2027, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα.  

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Ενωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €  

(β) 

Σύνολο 
γ=(α)+(β) 

Λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

4.250.000 750.000 5.000.000 

% εξειδίκευσης ** 0,88 % 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

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

 
 

 
 

Προτεραιότ 
ητα 

 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

 
 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

 
 
 

Δράση 

 
 
 

π/υ δράσης 

Δείκτης  
 

Μονάδα 
μέτρησης 

 

 
Τιμή 

βάσης/ 
αναφορ

άς 

 

 
Έτος 

βάσης
/ 

αναφο
ράς 

 
 

Ορόσημ 
ο (2024) 

 

 
Στόχο 

ς   
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* 

 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ εθνική 

συνεισφορ
ά σε €)** 

 

 
ID 

 

 
Ονομασία 

 

Κωδικό 
ς ΠΠ** 

 

Ονομασί 
α ΠΠ** 

7 Τ.Β. 
Λιγότερο 

ανεπτυγμέ-
νες 

Δράση Τ.Β.1 
-Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΤΠΑ 

5.000.000 

PSO691 
Έλεγχοι και 

επιθεωρήσεις 
Έλεγχοι / 

επιθεωρήσεις 
- - 8 80 

180 

Προετοιμασί
α, 

υλοποίηση, 
παρακολούθ

ηση και 
έλεγχος 

1.275.000 1.500.000 
PSO693 

Συμβάσεις 
παροχής 

υπηρεσιών και 
προμηθειών 

Συμβάσεις - - 8 30 

PSO693 

Συμβάσεις 
παροχής 

υπηρεσιών και 
προμηθειών 

Συμβάσεις - - 8 30 181 

Αξιολόγηση 
και μελέτες, 

συλλογή 
δεδομένων 

680.000 800.000 

PSO694 
Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Δικαιούχοι - - 4 10 182 

Ενίσχυση της 
ικανότητας 
των αρχών 

του κράτους 
μέλους, των 
δικαιούχων 

και των 
οικείων 
εταίρων 

1.020.000 1.200.000 

PSO696 
Ενέργειες 

επικοινωνίας και 
προβολής 

Ενέργειες - - 6 20 
179 

Ενημέρωση 
και 

επικοινωνία 
1.275.000 1.500.000 

PSO697 
Επικοινωνιακά 
σχέδια δράσης 

Σχέδια - - 0 2 

* 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 

7 Τ.Β. ΕΤΠΑ - Τ.Β.1 
Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «Κρήτη» - 

Δυνητικοί Δικαιούχοι έργων - 
Πολίτες της Κρήτης 

PSO691, PSO693, PSO694, 
PSO696, PSO697 

- 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενος 
Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Προγραμματικές δεσμεύσεις ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτώβριος 2022 

Άλλο:    

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων  4ο τρίμηνο 2022 
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Προτεραιότητα 8: Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ+ 
Στόχος Πολιτικής (ΣΠ) Δεν εφαρμόζεται 

Ταμείο ΕΚΤ+ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) Δεν εφαρμόζεται 

 

Τ.Β. – Δράση Τ.Β.2 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ 
 

Περιγραφή δράσης 
 
Στα πλαίσια της Δράσης Τ.Β.2 -Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
 
Α. Τεχνικοί Σύμβουλοι, Συμπληρωματικά συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης 
Η δράση χρηματοδοτεί: 
1. την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται 
του περιεχομένου του προγράμματος και  υποστηρίζουν την εξειδίκευση των δράσεων, την 
αξιολόγηση των προτάσεων για ένταξη, την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, τη διενέργεια 
ελέγχων/επιθεωρήσεων και την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων. 
2. την ανάπτυξη/αναβάθμιση συμπληρωματικών/εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και 
εργαλείων, την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, την 
ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, την προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που 
θα κριθούν απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, 
παρακολούθησης και διαχείρισης των δράσεων του προγράμματος, συμπληρωματικών με αυτά που 
καλύπτονται από το Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2021-27». 
 
Β. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 
Η δράση χρηματοδοτεί: 
1. Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΕΚΤ+ του προγράμματος και των 
επιμέρους παρεμβάσεών του, που απευθύνονται τόσο  στους φορείς της Κρήτης (Περιφερειακές, 
τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, επαγγελματικές 
οργανώσεις,  Μ.Κ.Ο, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στους πολίτες οι οποίοι ωφελούνται έμμεσα ή 
άμεσα από το πρόγραμμα. 
2. Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις 
σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων  του προγράμματος, τη δυνατότητα πρόσβασης και 
συμμετοχής σε αυτές, τη σύσταση και παρακολούθηση εταιρικής σχέσης όπου αυτό απαιτείται κλπ. 
3. Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 
 
Γ. Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες 
Η δράση χρηματοδοτεί: 
1. Την εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τους κανονισμούς των ΕΔΕΤ και το Σχέδιο 
Αξιολόγησης του προγράμματος. 
2. Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την 
εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών. 
3. Την εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης 
της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ+ του προγράμματος. 
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4. Την κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά περίπτωση 
απαιτούνται 
 
Δ. Ενδυνάμωση διαχειριστικής ικανότητας της Αρχής Διαχείρισης, Υποστήριξη Δικαιούχων 
Για την ενδυνάμωση διαχειριστικής ικανότητας της Αρχής Διαχείρισης η δράση χρηματοδοτεί: 
1. Σεμινάρια, ημερίδες κλπ. που στοχεύουν στην κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών της ΕΥΔ 
σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές τους για τη  διαχείριση θεμάτων ΕΚΤ+. 
2. Προγράμματα ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης με άλλες ΔΑ και λοιπούς φορείς της χώρας και 
της ΕΕ. 
 
Για την ενίσχυση της επιχειρησιακής επάρκειας και των απαιτούμενων δεξιοτήτων των δικαιούχων 
έργων ΕΚΤ+, προκειμένου να ανταποκριθούν στις  ανάγκες ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων που 
χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, η δράση θα υποστηρίξει: 
1. Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης (ημερίδες, σεμινάρια κλπ.) 
2. Οργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών απόκτησης εμπειρίας και γνώσης καλών πρακτικών 
3. Σχεδιασμό εργαλείων υποστήριξης του έργου αυτών 
4. Εκπαίδευση δημόσιων φορέων δικαιούχων του ΕΣΠΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και την 
περαιτέρω προώθηση της καινοτομίας σε δημόσιες συμβάσεις. 
 
Οι παραπάνω δράσεις: 
1. Θα είναι συμπληρωματικές με τις δράσεις του προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη 
Δικαιούχων» 2021-2027 στο οποίο προβλέπεται διακριτός άξονας για την ενδυνάμωση της 
διοικητικής ικανότητας των φορέων υλοποίησης (capacity building) σε τομείς που έχουν παρατηρηθεί 
ελλείψεις καθώς και σε νέους τομείς που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης. Πριν την έκδοση 
των προσκλήσεων των δράσεων υποστήριξης δικαιούχων του προγράμματος θα εφαρμόζεται η 
διαδικασία εξειδίκευσης, προκειμένου για την αποφυγή επικαλύψεων των δύο προγραμμάτων. 
2. Θα λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που ορίζονται στο τμήμα 9 (παράγραφος «Καταπολέμηση της 
απάτης») του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης της Ελλάδας. 
 
Οι δράσεις που επιλέγονται έχει εκτιμηθεί ότι συμμορφώνονται με την Αρχή DNSH σύμφωνα με το 
προοίμιο 10 του ΚΚΔ 2021/1060. 
 

 
 

Στοιχεία δράσης   Κρατική ενίσχυση  

  Χρηματοδοτικό μέσο  

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο: Τεχνική Βοήθεια 

Αναγκαίοι πρόσφοροι 
όροι 

Α.Ο.  Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  
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Δικαιούχοι δράσης ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη», Δικαιούχοι έργων του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 
2021-2027, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα.  

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Ενωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €  

(β) 

Σύνολο 
γ=(α)+(β) 

Λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.433.010 429.355 2.862.365 

% εξειδίκευσης ** 0,50 % 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

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

 
 

 
 

Προτεραιότ 
ητα 

 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

 
 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

 
 
 

Δράση 

 
 
 

π/υ δράσης 

Δείκτης  
 

Μονάδα 
μέτρησης 

 

 
Τιμή 

βάσης/ 
αναφορ

άς 

 

 
Έτος 

βάσης
/ 

αναφο
ράς 

 
 

Ορόσημ 
ο (2024) 

 

 
Στόχο 

ς   
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* 

 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ
ά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ εθνική 

συνεισφορ
ά σε €)** 

 

 
ID 

 

 
Ονομασία 

 

Κωδικό 
ς ΠΠ** 

 

Ονομασί 
α ΠΠ** 

8 Τ.Β. 
Λιγότερο 

ανεπτυγμέ-
νες 

Δράση Τ.Β.2 
-Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΚΤ+ 

2.862.365 

PSO691 
Έλεγχοι και 

επιθεωρήσεις 
Έλεγχοι / 

επιθεωρήσεις 
- - 7 70 

180 

Προετοιμασί
α, 

υλοποίηση, 
παρακολούθ

ηση και 
έλεγχος 

595.000 700.000 
PSO693 

Συμβάσεις 
παροχής 

υπηρεσιών και 
προμηθειών 

Συμβάσεις - - 3 19 

PSO693 

Συμβάσεις 
παροχής 

υπηρεσιών και 
προμηθειών 

Συμβάσεις - - 3 19 181 

Αξιολόγηση 
και μελέτες, 

συλλογή 
δεδομένων 

762.365 648.010 

PSO694 
Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Δικαιούχοι - - 2 5 182 

Ενίσχυση της 
ικανότητας 
των αρχών 

του κράτους 
μέλους, των 
δικαιούχων 

και των 
οικείων 
εταίρων 

595.000 700.000 

PSO696 
Ενέργειες 

επικοινωνίας και 
προβολής 

Ενέργειες - - 3 10 
179 

Ενημέρωση 
και 

επικοινωνία 
595.000 700.000 

PSO697 
Επικοινωνιακά 
σχέδια δράσης 

Σχέδια - - 0 2 

* 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 

8 Τ.Β. ΕΚΤ+ - Τ.Β.2 
Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «Κρήτη» - 

Δυνητικοί Δικαιούχοι έργων - 
Πολίτες της Κρήτης 

PSO691, PSO693, PSO694, 
PSO696, PSO697 

- 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενος 
Χρόνος 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Προγραμματικές δεσμεύσεις ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτώβριος 2022 

Άλλο:    

Εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων  4ο τρίμηνο 2022 

 
 

 
 
 
 


