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Για την επιλογή των πράξεων, η διαχειριστική αρχή καταρτίζει :

Θεσμικό-Κανονιστικό πλαίσιο

Επιλογή  πράξεων (Αξιολόγηση – Κριτήρια)

Κριτήρια 

&

Διαδικασίες

• Δεν εισάγουν διακρίσεις

• Είναι διαφανή

• Εξασφαλίζουν την πρόσβαση από άτομα με αναπηρίες

• Διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων

• Λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Λαμβάνουν υπόψη την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης

• Λαμβάνουν υπόψη την ενωσιακή πολιτική στον τομέα 
του περιβάλλοντος

(αρ. 73 Καν. (ΕΕ) 2021/1060)



Μεθοδολογία & Κριτήρια Αξιολόγησης

ΠλεονεκτήματαΜειονεκτήματα 

Τύποι μεθοδολογίας αξιολόγησης 

Άμεση αξιολόγηση Συγκριτική αξιολόγηση

• Ετοιμότητα υποβολής προτάσεων που πληρούν 
τα κριτήρια.

• Αποφεύγονται οι καθυστερήσεις κατά την 
αξιολόγηση.

• Είναι ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωσή της

• Η αξιολόγηση μπορεί να σταματήσει μόλις 
εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

• Είναι η μόνη κατάλληλη για phasing έργα

• Είναι καταλληλότερη για πράξεις, που αφορούν 
ανελαστικές υποχρεώσεις της Χώρας.

• Ορίζεται η αρχική και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. 
• Κάθε πρόταση που υποβάλλεται αξιολογείται άμεσα και εάν ικανοποιεί τα 

κριτήρια, εντάσσεται. 
• Η αξιολόγηση, κατόπιν, συνεχίζεται, με τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής τους στο 

ΟΠΣ, μέχρι εξάντλησης του Π/Υ της πρόσκλησης ή αξιολόγησης του συνολικού 
αριθμού των προτάσεων.

• Ορίζεται στην πρόσκληση η αρχική και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προτάσεων. 

• Η αξιολόγηση ξεκινά μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 
• Βαθμολογούνται τα κριτήρια και κατατάσσονται οι προτάσεις.
• Οι προτάσεις που επιλέγονται είναι βάσει της μεγαλύτερης βαθμολογίας και του 

διαθέσιμου Π/Υ.

• Οι προτάσεις δεν συγκρίνονται μεταξύ τους.

• Δεν εξετάζονται αργοπορημένες προτάσεις.

• Δεν κατάλληλη όταν δεν υπάρχουν αρκετοί 
διαθέσιμοι πόροι.

ΠλεονεκτήματαΜειονεκτήματα 
• Είναι καταλληλότερη όταν υπάρχουν λίγοι 

διαθέσιμοι πόροι.

• Είναι κατάλληλη για ομοειδή έργα που 
υπερτερούν στα κριτήρια από άλλα.

• Επιτρέπει υποβολής πρότασης, έστω και την 
ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης.

• Δεν είναι κατάλληλη για Πράξεις σε 
διαφορετικά πεδία παρέμβασης (ευχέρεια 
επιλογής).  

• Είναι βραδύτερη κατά τη διεκπεραίωσή της

• Η αξιολόγηση πρέπει να γίνει για το σύνολο 
των προτάσεων.

• Δεν είναι κατάλληλη για phasing έργα. 

• Εγείρει συχνά ενστάσεις. 



Α΄ Στάδιο Αξιολόγησης 

Έλεγχος πληρότητας και 
επιλεξιμότητας πρότασης

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

Αρμοδιότητα δικαιούχου να υλοποιήσει
την πράξη

Αρμοδιότητα του φορέα λειτουργίας και
συντήρησης

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης
πρότασης

Η Πράξη εμπίπτει στο Στόχο Πολιτικής,
στους Ειδικούς στόχους στα πεδία
παρέμβασης, καθώς και στους τύπους των
δράσεων και στους όρους της εκάστοτε
πρόσκλησης.

Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή
και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου
ή άλλων αρμόδιων οργάνων

Α1

1.1

Α3

Α2

1.2

Α4

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Εξετάζεται αν ο φορέας της πρότασης έχει την αρμοδιότητα 
εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία 
τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά 
φορέων κλπ)

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η 
προβλεπόμενη διαδικασία και έχουν επισυναφθεί όλα τα 
απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην 
προτεραιότητα, στους ειδικούς στόχους, στα πεδία 
παρέμβασης, καθώς και στους τύπους των δράσεων και στους 
όρους της εκάστοτε πρόσκλησης και βρίσκεται σε αντιστοιχία 
με την ισχύουσα εξειδίκευση. 

Εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και 
συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων  όπου 
προβλέπεται από την πρόσκληση ή/και τη σχετική νομοθεσία.

ΕξειδίκευσηΚριτήρια Μη σταθμισμένα δυαδικά κριτήρια (Ν/Ο) ΑΜΕΣΗ 
Σταθμισμένα βαθμολογούμενα ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 



Β΄ Στάδιο Αξιολόγησης

1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Πληρότητα  Περιεχομένου  

Πρότασης

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 
πράξης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της πράξης 

Β1.1

Β1.2

Β1.3

Εξέταση των βασικών  τεχνικών, λειτουργικών και λοιπών 
χαρακτηριστικών , τρόπος υλοποίησης, χρονική αλληλουχία 
ενεργειών δράσεις προβολής και τελικά παραδοτέα πράξης.

Εξέταση της πληρότητας του π/υ (όλων των αναγκαίων δαπανών για 
το έργο, πχ απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ, αρχαιολογία κλπ) και  του 
εύλογου κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς .

Εξετάζεται η εφικτότητα ολοκλήρωσης της πράξης εγκαίρως, 
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητά της, την ωριμότητά 
της, την αλληλουχία των υποέργων της & τους ενδεχόμενους 
εξωγενείς κινδύνους

ΕξειδίκευσηΚριτήρια

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Τήρηση θεσμικού πλαισίου 
& Ενσωμάτωση οριζόντιων 

πολιτικών

Τήρηση θεσμικού πλαισίου δημ. συμβάσεων 
έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Β2.1 Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο 
υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό 
δίκαιο ως προς τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων.

Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων 
συμβάσεων

Β2.2 Για τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες δημοσίων 
συμβάσεων εξετάζεται η τήρηση του ειδικότερου πλαισίου που 
θεσπίζεται για τις ανάγκες διαχείρισης.

Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του 
ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων

Β2.3 Στην περίπτωση που η πράξη είναι κρατική ενίσχυση θα πρέπει να 
αποτυπώνονται οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο δικαιούχος 
ώστε να διασφαλίσει εκ των προτέρων το συμβιβάσιμο της 
χορηγούμενης ενίσχυσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού περί 
κρατικών ενισχύσεων

Αειφόρος ανάπτυξηΒ2.4 Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις 
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε σχέση με τους όρους, 
περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΣΜΠΕ.

Μη σταθμισμένα δυαδικά κριτήρια (Ν/Ο) ΑΜΕΣΗ 
Σταθμισμένα βαθμολογούμενα ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 



Β΄ Στάδιο Αξιολόγησης

2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Τήρηση θεσμικού πλαισίου 
& Ενσωμάτωση οριζόντιων 

πολιτικών

Ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας

Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών

Αποτροπή διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας & πεποιθ/ων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσαν/σμού

Β2.5

Β2.6

Β2.7

Εξέταση των βασικών τεχνικών, λειτουργικών και λοιπών
χαρακτηριστικών, τρόπος υλοποίησης, χρονική αλληλουχία
ενεργειών δράσεις προβολής και τελικά παραδοτέα πράξης.

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη έχει διαφορετικό αντίκτυπο
στις γυναίκες και στους άντρες. Εξετάζεται εάν η πράξη συνεκτιμά
και υπερασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου, ενισχύοντας με μέτρα το
τυχόν υποεκπροσωπούμενο φύλο

ΕξειδίκευσηΚριτήρια 

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Σκοπιμότητα Πράξης

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία

Β2.8

Εξετάζεται εάν με κάθε τρόπο εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των
ΑμεΑ εφόσον απαιτείται, στην υπό αξιολόγηση πράξη. Η θετική
αξιολόγηση του κριτηρίου πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση
του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες
προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά
του έξοδα

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξηςΒ3.1

Εξετάζεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης
και ο τρόπος με τον οποίο αυτή συμβάλλει στην αντιμετώπιση της
ανάγκης ή του προβλήματος που έχει εντοπιστεί καθώς και το βαθμό
συμβολής της προτεινόμενης πράξης στην κάλυψη/ αντιμετώπιση
των αναγκών σε σχέση με την κρισιμότητα του προβλήματος στο
πλαίσιο του συγκεκριμένου ειδικού στόχου/ κατηγορίας δράσεων.

Αποτελεσματικότητα πράξηςΒ3.2
Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται 
στον ειδικό στόχο ή σε επίπεδο δράσης. (Δ.Εκ. πρ ÷ Δ.Εκ.Πρ)

Μη σταθμισμένα δυαδικά κριτήρια (Ν/Ο) ΑΜΕΣΗ 
Σταθμισμένα βαθμολογούμενα ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη αποτρέπει κάθε διάκριση
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.



Β΄ Στάδιο Αξιολόγησης

3Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Σκοπιμότητα Πράξης

Αποδοτικότητα Πράξης

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Καινοτομία

Β3.3

Β3.4

Β3.5

Εξετάζεται η βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης
(προϋπολογισμός πράξης) και της επίτευξης των στόχων (εκροές της
προτεινόμενης πράξης). Πν= (εκροής της πράξης / εκροής ειδικού
στόχου ή δράσης) προς (π/υ πράξης / π/υ ΕΣ ή δράσης).

Εξετάζεται ο τρόπος αξιοποίησης των παραδοτέων της πράξης και
πως διασφαλίζεται η συντήρηση και λειτουργία τους με όλες τις
αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους του δικαιούχου. Εξυπακούεται ότι με
το πέρας της πράξης εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά της.

Για ορισμένες κατηγορίες δράσεων, μπορεί να εισάγονται κριτήρια
για την αξιολόγηση της καινοτομίας μίας προτεινόμενης πράξης. Το
το κριτήριο εξετάζεται εφόσον τίθεται η υποχρέωση καινοτομίας
μέσω της οικείας πρόσκλησης.

ΕξειδίκευσηΚριτήρια 

4Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ωριμότητα Πράξης

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Β4.1
Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της
εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών προετοιμασίας (μελέτες,
έρευνες, εγκρίσεις μελετών, τεύχη δημοπράτησης, κ.λπ.) για την
έναρξη της υλοποίησής της. Η αξιολόγηση της ωριμότητας της
προτεινόμενης πράξης μπορεί να διενεργείται ανά υποέργο

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

Β4.2

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω
κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης (πχ διαδικασία απόκτησης γης,
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις από συμβούλια κ.λπ.).

Μη σταθμισμένα δυαδικά κριτήρια (Ν/Ο) ΑΜΕΣΗ 
Σταθμισμένα βαθμολογούμενα ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 



1η Εξειδίκευση Δράσεων Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027

Θεσμικό Πλαίσιο

Νόμος 4914/2022, άρθρο 35 παρ.6

1) Αποστολή του τυποποιημένου εντύπου πρότασης του Παραρτήματος ΙΙ της Εγκυκλίου από τη Δ.Α. στους φορείς που εμπλέκονται στην εξειδίκευση 

προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις εντός δεσμευτικής ημερομηνίας.

2) Υποβολή σχεδίου του τυποποιημένου εντύπου πρότασης του Παραρτήματος ΙΙ της εγκυκλίου από τους φορείς πρότασης της εξειδίκευσης στη Δ.Α. 

εντός της δεσμευτικής ημερομηνίας.

3) Κατάρτιση και οριστικοποίηση των σχεδίων εξειδίκευσης από τη Δ.Α. και εισήγηση στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ

4) Έγκριση του περιεχομένου της εξειδίκευσης από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ 

Κοινοποίηση στα μέλη της ΕπΠα του Προγράμματος των 
εγκεκριμένων εγγράφων εξειδίκευσης. 

Διαδικασία



Δράσεις που εξειδικεύονται

➢ Αφορούν  σε τμηματοποιημένα έργα,

➢ Αφορούν σε δράσεις που διαθέτουν ωριμότητα, 

➢ Θεραπεύουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, 

➢ Συμβάλλουν  στην αντιμετώπιση της υφιστάμενης ενεργειακής κρίσης, 

➢ Συντελούν  στην αποφυγή επιβολής προστίμων εξαιτίας μη συμμόρφωσης της χώρας σε κοινοτικές οδηγίες



Εξειδίκευση Δράσεων

0,49

1,84

1,31

3,64

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2

11,26 11,26

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3

13,85

53,51

67,36

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5

15,60

3,12

39,00

57,73

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9

36,00 36,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (%)

Δράση 5.v.62: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (υποδομές ύδρευσης-αφαλάτωσης)

Δράση 5.v.64 : ΜΕΤΡΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δράση 5.v.65 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Π 09: «Τεχνική βοήθεια»  ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (%)

Δράση 1.i.38 : ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δράση 1.i.40 : ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Δράση 1.iii.54 : ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΤΗΛΕΨΥΞΗ-ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Δράση 2.iv.58.: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΥΜΜΗΡΩΝ & ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Δράση 3.vii.73: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Δράση 3.vii.79: ΠΡΑΣΙΝΕΣ & ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

700.268.211Συνολικός π/υ εξειδικευμένων δράσεων 19,41%



Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει τη δημοσίευση στον ιστότοπο της παραγράφου 1 ή στην ενιαία δικτυακή πύλη του άρθρου 46
στοιχείο β) χρονοδιαγράμματος των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον
τρεις φορές κατ’ έτος με τα ακόλουθα ενδεικτικά δεδομένα:

α) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων

β) τον σχετικό στόχο πολιτικής ή τον σχετικό ειδικό στόχο

γ) το είδος των επιλέξιμων αιτούντων

δ) το συνολικό ποσό της στήριξης για την πρόσκληση·

ε) την ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρόσκλησης.

Εντός 6 μηνών από την απόφαση για την έγκριση του προγράμματος, σε ειδικό ιστότοπο θα διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα
προγράμματα υπό την ευθύνη της ΕΥΔ, που θα καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες
χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του προγράμματος.

Καν. (ΕΕ) 2021/1060, αρ. 49, παρ. 1, 2



Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔ ΚΩΔ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ / ΦΟΡΕΙΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜ

ΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ

1
Βελτίωση  ενεργειακής απόδοσης κτιρίων & διεργασιών 

σε ΜΜΕ

Π 01: «Ενεργειακή απόδοση - Προώθηση ΑΠΕ -

Ενεργειακές Υποδομές»
1.i.38.2.1.1 RSO2.1 ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ 

• Μικρομεσαίες επιχ/σεις

• ΥΠΕΝ
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 6.350.000 € 4Ο Τρίμηνο 2023 1Ο Τρίμηνο 2024

2
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων & διεργασιών 

σε ΜΜΕ σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης

Π 01: «Ενεργειακή απόδοση - Προώθηση ΑΠΕ -

Ενεργειακές Υποδομές»
1.i.40.2.1.2 RSO2.1 ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ

• Μικρομεσαίες επιχ/σεις

• ΥΠΕΝ
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 23.900.000 € 4.Ο Τρίμηνο 2023 1Ο Τρίμηνο 2024

3

Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός δικτύων τηλεθέρμανσης 

και τηλεψύξης για βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας

Π 01: «Ενεργειακή απόδοση - Προώθηση ΑΠΕ -

Ενεργειακές Υποδομές»
1.i.54.2.1.7 RSO2.1 ΔΕΤΗΛ

•  Νοικοκυριά

•  Χρήστες δικτύου 

τηλεθέρμανσης
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 16.913.765 €

4o Τρίμηνο 2023 1o Τρίμηνο 

2024

4

Κατασκευή έργων προστασίας ακτών - αντιδιαβρωτικών 

έργων και προστασία λιμένων έναντι των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής

Π 02: «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2.iv.60.2.4.6 RSO2.4 ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, ΥΠΕΝ • Γενικός πληθυσμός ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 50.000.000 € 3Ο Τρίμηνο 2023 1Ο Τρίμηνο 2024

5

Εξυγίανση και αποκατάσταση εδάφους, αποκατάσταση 

βιομηχανικών χώρων και μολυσμένων εκτάσεων 

κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου 

Π 03: «Αστική Αναζωογόνηση» 3.vii.73.2.7.1 RSO2.7
ΟΤΑ, ΥΠΕΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

• Γενικός πληθυσμός
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 40.000.000 €

4Ο Τρίμηνο 2023 1.Ο Τρίμηνο 

2024

6

Έργα αστικής αναζωογόνησης - χώροι πρασίνου (πάρκα 

αναψυχής, δημόσιοι κήποι, αστικά δάση, κ.α.) -

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Π 03: «Αστική Αναζωογόνηση» 3.vii.77.2.7.9 RSO2.7 ΟΤΑ Β'  , ΥΠΕΝ •Γενικός πληθυσμός ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 154.604.446  € 3Ο Τρίμηνο 2023 1Ο Τρίμηνο 2024

7
Έργα αφαλατώσεων μηδενικής απόρριψης άλμης και 

χρήσης ΑΠΕ για παροχή ενέργειας.
Π 05:  «Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων 

Πόρων» 

5.v.62.2.5.3 RSO2.5 ΟΤΑ, ΔΕΥΑ 
• Κάτοικοι με πρόσβαση σε 

νέες υποδ. Πόσιμου νερού
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 20.000.000 €

3Ο Τρίμηνο 2022 1Ο Τρίμηνο 2024

8
ΟΛΙΣΤΙΚΟ Πρόγραμμα Διαχείρισης πόσιμου νερού σε 

εντοπισμένες περιοχές
Π 05:  «Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων 

Πόρων» 

5.v.62.ΟΛ.1 RSO2.5 ΟΤΑ, ΔΕΥΑ
• Κάτοικοι με πρόσβαση σε 

νέες υποδ. Πόσιμου νερού
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 80.000.000 €

3Ο Τρίμηνο 2023 1Ο Τρίμηνο 2024

9
ΟΛΙΣΤΙΚΟ Πρόγραμμα εξοικονόμησης και επαναχρησης 

ύδατος από κατοικίες & ΕΕΛ σε εντοπισμένες περιοχές
Π 05:  «Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων 

Πόρων» 

5.v.64.ΟΛ.2 RSO2.5 ΟΤΑ, ΔΕΥΑ
• Κάτοικοι με πρόσβαση σε νέες 

υποδ. Πόσιμου νερού
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 20.000.000 €

3Ο Τρίμηνο 2023 1Ο Τρίμηνο 2024

10
Κατασκευή και βελτίωση υποδομών συλλογής και 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων
Π 05:  «Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων 

Πόρων» 

5.v.65.2.5.12.1 RSO2.5

ΟΤΑ, ΔΕΥΑ

• Κάτοικοι με πρόσβαση σε νέες 

υποδομές διαχ/σης αστικών 

λυμάτων

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 200.000.000 €

1Ο Τρίμηνο 2023 4Ο Τρίμηνο 2023

11 Εξοικονομώ στην Αποχέτευση

Π 05:  «Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων 

Πόρων» 5.v.65.2.5.12.2 RSO2.5 ΟΤΑ, ΔΕΥΑ
• Κάτοικοι με πρόσβαση σε 

νέες υποδομές διαχ/σης 

αστικών λυμάτων

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 30.000.000 €

1Ο Τρίμηνο 2023 4Ο Τρίμηνο 2023

12
ΟΛΙΣΤΙΚΟ Πρόγραμμα Διαχείρισης λυμάτων σε 

εντοπισμένες περιοχές
Π 05:  «Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων 

Πόρων» 
5.v.64.ΟΛ.3 RSO2.5 ΟΤΑ, ΔΕΥΑ

• Κάτοικοι με πρόσβαση σε 

νέες υποδομές διαχ/σης 

αστικών λυμάτων

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 50.000.000 €

3Ο Τρίμηνο 2023 1Ο Τρίμηνο 2024

13
Πληροφόρηση και επικοινωνία Τεχνική Βοήθεια ΤΣ

8.179.2.9.1
ΕΥΔ ΠΕΚΑ-Πολ/Προ

ΕΔ, ΕΥΔ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1.500.000 € 1Ο Τρίμηνο 2023 3Ο Τρίμηνο 2023

14
Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος Τεχνική Βοήθεια ΤΣ

8.180.2.9.1
ΕΔ, ΕΥΔ, ΥΠΕΝ, Δικαιούχοι

ΕΔ, ΕΥΔ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1.000.000 € 2Ο Τρίμηνο 2023 4Ο Τρίμηνο 2023

15
Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων Τεχνική Βοήθεια ΤΣ

8.181.2.9.1
ΕΔ, ΕΥΔ, ΥΠΕΝ, Δικαιούχοι

ΕΔ, ΕΥΔ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1.000.000 € 2Ο Τρίμηνο 2023 4Ο Τρίμηνο 2023

16
Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, 

των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

Τεχνική Βοήθεια ΤΣ
8.182.2.9.1

ΦΟΔΣΑ, ΔΕΥΑ, ΟΤΑ, ΥΠΕΝ

ΕΔ, ΕΥΔ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
5.000.000 € 1Ο Τρίμηνο 2023 3Ο Τρίμηνο 2023

ΣΥΝΟΛΟ: 700.268.211



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


