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Ενότητα Α : Μεθοδολογία 
 

Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» που προβλέπεται στο άρθρο 19 του 

Ν.4314/2014, αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014-2020 στην 

κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο 

πλαίσιο του σχεδιασμού τους. Η εξειδίκευση θα πρέπει να καταστεί ένα εύχρηστο εργαλείο 

ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και παρακολούθησης και αξιολόγησης κάθε ΕΠ. Βάση της 

εξειδίκευσης αποτελούν η επιλεγείσα στρατηγική, οι διαπιστωμένες ανάγκες και 

δυνατότητες, οι στόχοι και οι προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο ΕΠ ή αναδεικνύονται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.  

Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης έχει η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή 

(ΔΑ), συνεργαζόμενη προς τούτο με όλους τους αρμόδιους φορείς. 

Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

κάθε ΕΠ, η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του 

Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, 

θέτοντας κατ' έτος στόχους. 

Στην εξειδίκευση εμπλέκονται βάσει του Ν.4314/2014 η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ 

(ΕΑΣ), οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) των ΕΠ, οι Επιτελικές Δομές των Υπουργείων ή ελλείψει 

τούτων οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού 

Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, οι Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ και οι Περιφερειάρχες ή οι Ειδικοί 

Γραμματείς των Υπουργείων. 

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

προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η ΔΑ έχει στη 

διάθεσή της. Η εξειδίκευση κάθε ΕΠ γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας 

έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και 

αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης κάθε ΕΠ. Κατά συνέπεια, κάθε ΔΑ θα 

πρέπει να εξειδικεύσει στα αρχικά στάδια ενεργοποίησης του προγράμματος, εκείνες τις 

δράσεις για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να 

προβεί σε έκδοση προσκλήσεων. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης είναι ότι η ανάλυση γίνεται ανά άξονα 

προτεραιότητας και ανά δράση και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι ενδεικτικοί 

δικαιούχοι, ο τρόπος υλοποίησης, ο προγραμματισμός ενεργειών, οι δείκτες εκροής και οι 

ενδεικτικοί προϋπολογισμοί. Περαιτέρω, η εξειδίκευση περιλαμβάνει ειδικότερη αναφορά 

στις ενέργειες που θα αναληφθούν για τα έργα που η υλοποίησή τους έχει ξεκινήσει πριν 

την έγκριση του ΕΠ (εμπροσθοβαρή), τα μεγάλα έργα και τα τμηματοποιημένα έργα που 

ένα τμήμα τους χρηματοδοτήθηκε από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ένα άλλο προβλέπεται 

να υλοποιηθεί από το ΕΠ την περίοδο 2014 - 2020. Επίσης, περιλαμβάνει αναφορά στις 

ενέργειες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί 

για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων που περιλαμβάνονται κάθε φορά στην 

εξειδίκευση ενός ΕΠ (Ενότητες Γ’ και Δ’) θα πρέπει να βασίζεται σε μία σειρά κριτηρίων, τα 

οποία μεταξύ άλλων θα πρέπει να εστιάζουν στο κατά πόσο είναι δυνατό κάθε φορά να: 
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 εξειδικευθούν οι δράσεις, να προσδιοριστεί η σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πεδία 

παρέμβασης και να αναλυθεί στα αντίστοιχα επίπεδα ο ενδεικτικός π/υ, 

 διαμορφωθεί σαφής και ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός ενεργοποίησης μίας 

δράσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. μη εκπλήρωση 

εκ των προτέρων θεματικών αιρεσιμοτήτων), 

 προσδιοριστούν οι δυνητικοί δικαιούχοι μίας δράσης, 

 προσδιοριστούν ενδεχόμενοι ενδιάμεσοι φορείς, οι οποίοι θα κληθούν να 

διαχειριστούν μία ή περισσότερες δράσεις, 

 καλυφθεί η ανάγκη για επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την 

κατανομή του αποθεματικού επίδοσης. 

 καλυφθεί η ανάγκη για την κάλυψη των στόχων του αρ. 19 του Ν. 4314/2014 για τις 

εντάξεις, τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες. 

 

Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας, κάθε ΔΑ θα συμπεριλάβει τα βήματα που ακολουθούνται 
για την επιλογή των δράσεων που εξειδικεύτηκαν, κάνοντας αναφορά και στα ανωτέρω 
κριτήρια. 

 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ … 2014-2020 

 
5 

 

Ενότητα Β : Διαδικασία 

Η διαδικασία της εξειδίκευσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

- Η ΕΑΣ διαμορφώνει τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ» (ΕΕΕΠ) το 

οποίο αποστέλλει στις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ). 

- Κάθε ΔΑ εξειδικεύει το ΕΠ για το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από 

την ΕΑΣ έγγραφο ΕΕΕΠ, αντλώντας στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα. 

- Κάθε ΔΑ προσδιορίζει τις Επιτελικές Δομές οι οποίες σχετίζονται με τους τομείς 

στρατηγικής της (βλ. άρ. 18 του Ν. 4314/2014 καθώς και σχετικό πίνακα διαβούλευσης 

της 3ης εγκυκλίου για το σχεδιασμό των ΕΠ της περιόδου 2014-2020). Για έργα και 

δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδίως των πράξεων που εντάσσονται σε κατηγορίες 

δράσεων με δικαιούχους τους δήμους, οι ΔΑ θα πρέπει να προσδιορίσουν και τις 

σχετιζόμενες Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ, (άρ. 24Α 

του Ν. 4314/2014). Ειδικά, για τις δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης των Υπουργείων, η ΔΑ συνεργάζεται για την έκδοση προσκλήσεων 

πράξεων, και για τον προγραμματισμό προσκλήσεων, με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τ. Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) η οποία με τη σειρά της 

συνεργάζεται προς τούτο με τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων στους 

Θεματικούς Στόχους 2 και 11 του Κανονισμού (βλ. παρ. 2, αρ. 26, Ν. 4314/2014). 

- Κάθε ΔΑ συνεργάζεται για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω Επιτελικές 

Δομές και ελλείψει αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και τις κατά 

περίπτωση ΠΕΑΣ ΕΣΠΑ. Η ΔΑ ενημερώνει τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη της 

διαδικασίας εξειδίκευσης αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την 

υποβολή τυχόν προτάσεων θέτοντας δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής . Το χρονικό 

περιθώριο υποβολής προτάσεων καθορίζεται με ευθύνη των ΔΑ και κατά τη 

διαμόρφωση του πρώτου ΕΕΕΠ προτείνεται να μην ξεπερνά τις 15 εργάσιμες ημέρες. Η 

ΔΑ, μετά την εξέταση των προτάσεων, διαμορφώνει το τελικό σχέδιο εγγράφου ΕΕΕΠ με 

βάση το εγκεκριμένο ΕΠ, την ιεράρχηση των αναγκών και την πορεία υλοποίησης του 

ΕΠ.  Η ΔΑ εισηγείται το τελικό σχέδιο του ΕΕΕΠ στον Περιφερειάρχη ή Ειδικό Γραμματέα 

κατά περίπτωση. 

- Ο Περιφερειάρχης ή Ειδικός Γραμματέας εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του οικείου ΕΠ τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της 

εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των 

εντάξεων, σύμφωνα με τους κατ’ έτος στόχους. Η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή 

ενδεχόμενη αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΔΑ 

ανάγκες, η έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Η έγκριση 

του πρώτου ΕΕΕΠ γίνεται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Το έγγραφο ΕΕΕΠ αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης 

αναθεώρησης του ΕΠ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και 

τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο 

έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων.  

- Βάσει του εγκεκριμένου κάθε φορά ΕΕΕΠ, μια ΔΑ δύναται να προβεί στην έκδοση 

προσκλήσεων μόνο για εκείνες τις δράσεις οι οποίες έχουν εξειδικευτεί. Εξειδίκευση 

δράσεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες που συνδέονται με εκ των προτέρων 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ … 2014-2020 

 

 
6 

 

θεματικές αιρεσιμότητες ή/ και τυχόν σχετικές «αυτοδεσμεύσεις» που δεν έχουν 

εκπληρωθεί, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ΔΑ. Θα πρέπει ωστόσο να 

λαμβάνονται υπόψη πιθανοί κίνδυνοι/επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη μη 

εκπλήρωσή τους.  

 

Η ΔΑ περιγράφει τις ενέργειες που κάθε φορά ακολουθεί προκειμένου να διαμορφωθεί το 
έγγραφο ΕΕΕΠ. 
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Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 
 

Κεφάλαιο Α: Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση 

 

Άξονας Προτεραιότητας αριθμός: τίτλος άξονα 

 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) Αναφέρονται οι αριθμοί των ΘΣ που διαμορφώνουν τον 
συγκεκριμένο άξονα προτεραιότητας (ΑΠ) 

Ταμείο Αναφέρεται το Ταμείο από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο 
Άξονας 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Αναφέρονται τουλάχιστον οι αριθμοί των μη 
εκπληρωμένων θεματικών αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται 
με τον ΑΠ 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) Συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός του ΑΠ σε δημόσια 
δαπάνη 

% Κοινοτικής συμμετοχής Συμπληρώνεται το ποσοστό (%) κοινοτικής συμμετοχής του 
άξονα προτεραιότητας 

 

 

1. Αποθεματικό Επίδοσης 
Γίνεται ειδικότερη αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των 
ενδιάμεσων στόχων (οροσήμων) που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού 
επίδοσης. 

 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

 

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή 
βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

       

       

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι 
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων 
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 
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- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την 
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης 

- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και 
παρακολούθησης δεικτών 

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής 
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών 
ενεργειών κλπ. 

………… 

 

2. Θεματικός στόχος κωδικός – Επενδυτική Προτεραιότητα κωδικός 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Αναφέρεται ο τίτλος του ΘΣ που θα αναλυθεί παρακάτω 

Επενδυτική προτεραιότητα Αναφέρεται ο τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Αναφέρονται οι αριθμοί τουλάχιστον των μη 
εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων που 
σχετίζονται με την επενδυτική προτεραιότητα 

Ειδικοί στόχοι Αναφέρεται ο/οι ειδικός(οι) στόχος(οι) που αφορούν στην 
ως άνω επενδυτική προτεραιότητα 

1.  

2.  

Δείκτες αποτελέσματος Αναφέρεται ο/οι δείκτης(ες) αποτελέσματος που 
σχετίζεται(ονται) με τον ως άνω ειδικό στόχο 

1.  

2.  

 

2.1 Δράση κωδικός: τίτλος 

Χαρακτηρισμός δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία. Π.χ. 
αν μία δράση περιλαμβάνει Χ έργα και έστω ένα από αυτά 
είναι εμπροσθοβαρές, τότε συμπληρώνονται το 1ο και 5ο 
κουτάκι. 

 Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο ________________________ (συμπληρώστε) 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των 
έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
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των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των 
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________ (συμπληρώστε) 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Αναφέρονται οι προβλεπόμενοι για τη δράση ενδιάμεσοι 
φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου 
εφαρμόζεται του άρθρου 46. 

Κατηγορία Περιφέρειας Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία: 

 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Αναφέρονται οι αριθμοί των μη εκπληρούμενων 
αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται με τη δράση 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Αναλύεται κάθε δράση του ΕΠ όπως αυτή αναφέρεται στο εγκεκριμένο ΕΠ αλλά και κάθε 
άλλη δράση που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του ΕΠ.  

Περιγράφεται η συνέργια ή συμπληρωματικότητα της δράσης με άλλα ΕΠ ή/ και ΕΔΕΤ ή με 
άλλους Θεματικούς Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Περιγράφονται οι επιμέρους δράσεις ή τύποι παρεμβάσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνει 
η πρόσκληση. 

Γίνεται ειδική αναφορά και περιγραφή του μέρους της δράσης που αφορά μεταφερόμενα 
έργα, τμηματοποιημένα έργα και μεγάλα έργα. 

 

Δείκτες εκροής 

Αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ αλλά και κάθε 
άλλος δείκτης εκροής που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του ΕΠ και 
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αφορούν στη συγκεκριμένη δράση. Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση της τιμής-στόχου 
ανά δράση. Στον πίνακα αναφέρονται κάθε φορά οι στόχοι κάθε δείκτη ανά επενδυτική 
προτεραιότητα, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα. 

 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικό
ς 

δείκτη 

Δείκτη
ς 

Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Κατηγορία 
περιφέρεια

ς (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ

) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ
) 

Άνδρε
ς 

Γυναίκε
ς 

Σύνολ
ο 

                  

                  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης. 

 Στην περίπτωση των τομεακών ΕΠ η 2η στήλη χωρίζεται για κάθε κατηγορία περιφέρειας. 

 
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) α = β + ε 

    Δημόσια Δαπάνη (β) β = γ + δ 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ)  

           Εθνική Συμμετοχή (δ)  

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

Το μέρος της ΔΔ της δράσης που αφορά σε 
εμπροσθοβαρή έργα 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

Το μέρος της ΔΔ της δράσης που αφορά σε 
τμηματοποιημένα έργα 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα Το μέρος της ΔΔ της δράσης που αφορά σε 
μεγάλα έργα 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

Το μέρος της ΔΔ της δράσης που θα 
υλοποιηθεί με τη χρήση Μέσων 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

Το μέρος της ΔΔ που θα υλοποιηθεί μέσω 
ολοκληρωμένων δράσεων χωρικής 
ανάπτυξης 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Περιγράφονται οι δυνητικοί δικαιούχοι που είναι αρμόδιοι να υλοποιήσουν έργα στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένη δράσης. 

Σε περίπτωση μοναδικού δικαιούχου αναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο. 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ … 2014-2020 

 
11 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Αναλύονται οι ενέργειες, όπως φαίνονται ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα, που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
για τη συγκεκριμένη δράση. 

 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης  

 

2.2 Δράση κωδικός: τίτλος 

 
 

3. Θεματικός στόχος κωδικός – Επενδυτική Προτεραιότητα κωδικός 

Θεματικός στόχος– Επενδυτική Προτεραιότητα 

Επαναλαμβάνεται η ενότητα 2 για κάθε επενδυτική προτεραιότητα και για κάθε ΘΣ  

Δράση  

Επαναλαμβάνονται οι ενότητες του 2.1 για κάθε δράση της ίδιας επενδυτικής 
προτεραιότητας 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

Κωδ. ΑΠ (1) ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ 
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ 
(8) 

Κωδ.  
Δράσης/ πρόσκλησης 

(9) 

ΔΔ (10) Κατηγορία 
περιφέρειας             

(11) 

Κωδ. 
 πεδίου 

παρέμβασης                              
(12) 

ΔΔ              
(13) 

              

             

             

             

             

             

             

             

 

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC. 

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ  
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Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων 

Κωδικός 
Δράσης                            

(1) 

Χαρακτηρισμός 
δράσης                      

(2) 

Κατηγορία 
περιφέρειας   

(3) 

ΔΔ                              
(4) 

Τρόπος 
υλοποίησης 

δράσης                
(5) 

ΔΔ                       
(6) 

ΔΔ  
που συνεισφέρει στο 

πλαίσιο επίδοσης           
(7) 

ΔΔ  
μη εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων         

(8) 

ΔΔ  
μη εκπληρούμενων 
αυτοδεσμεύσεων   

(9) 

         

         

         

         

         

         

         

         

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC 

(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους 
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Άξονας Προτεραιότητας αριθμός: τίτλος άξονα 

 

Κεφάλαιο Β: Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης 

Αναλύεται ο τρόπος και η χρήση των πόρων για την υλοποίηση παρεμβάσεων 
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται τα ακόλουθα : 

 Ανάλυση των αναγκών και περιγραφή της στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης που θα 
εφαρμοστεί και περιγραφή των δράσεων με ενδεικτικούς π/υ. 

 Ενέργειες που έχουν αναληφθεί όσον αφορά στην επιλογή ή μη του ενδιάμεσου φορέα 
που θα υλοποιήσει τις δράσεις ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. 

 

Πίνακας 6: Προϋπολογισμός δράσεων χωρικής ανάπτυξης 

ΕΠ/ 
ΕΔΕΤ 

Κωδ. 
Δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης* 

Κωδ. 
Επενδυτικής 

προτεραιότητας 

Κωδ. Πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

      

      

      

      

* ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

 

 

 

 

Άξονας Προτεραιότητας 

Ακολουθείται η δομή του προηγούμενου ΑΠ για κάθε άλλο ΑΠ του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. 

Το κεφάλαιο Β και ο πίνακας 6 θα συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης 
με τα δεδομένα κάθε ΕΠ. Η δέσμευση έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
αφορά αποκλειστικά τις δράσεις και τους π/υ κάθε ΕΠ. 

Εφόσον υπάρχουν και ενδεικτικές δράσεις και π/υ που αφορούν σε άλλα ΕΠ ή/ και 
Ταμεία, αυτά είναι δεσμευτικά μόνο αν για αυτά υπάρχει αντίστοιχη έγκριση από την 
Επιτροπή Παρακολούθησής τους.  
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Ενότητα Δ: Προγραμματισμός 
Πίνακας 7: Προγραμματισμός ετήσιων στόχων  

Ε.Π. : … 

Συνολική 
Δημόσια 
Δαπάνη 
(ευρώ) 

ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΈΤΟΥΣ ... 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Συνολική 
Δημόσια 
Δαπάνη 
(ευρώ) 

% 
Εξειδίκευσης 

Συνολική 
Δημόσια 
Δαπάνη 
(ευρώ) 

% 
Προσκλήσεων  

Συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 
Εντάξεων (ευρώ) 

% 
Εντάξεων  

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

(ευρώ) 
% ΝοΔε 

Δαπάνες   
(ευρώ) 

%  
Απορρόφη

σης 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (8 (9) (10) (11) (12) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ …  

                      

ΔΡΑΣΗ ...: "..."                        

Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

           

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

           

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 
Περιφέρειας 

           

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ … 

                      

                        

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ                       

Ο πίνακας θα συμπληρώνεται με ετήσια στοιχεία για τις στήλες (5) έως και (12). Οι στήλες (3) και (4) είναι αθροιστικές ώστε κάθε φορά να φαίνεται το ποσοστό 
εξειδίκευσης του συνόλου του ΕΠ. 

Στην περίπτωση του Ταμείου Συνοχής και τα ΠΕΠ παραλείπονται οι γραμμές των κατηγοριών Περιφέρειας.  


