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Ρόδος, Τετάρτη 9.02.2022   
 

1. Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – 
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία 
 

 Τι αφορά 

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση έως 18 μήνες των δικαιούχων οι οποίοι λειτουργούν μία 
ή περισσότερες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία και 
παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες/δράσεις: 
α) την παροχή προς τους επωφελούμενους ενοίκους υπηρεσιών υποστήριξης, που 
περιλαμβάνουν: 
i. υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική 
και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ), και, 
ii. υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και 
σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης 
στην εργασία. 
β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΔΗΦ, κ.α. καθώς και με την 
τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, 
εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την 
ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε 
τοπικό επίπεδο. 
 

 Στόχος 
 

Οι στόχοι της δράσης είναι: 
 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών 

υπηρεσιών, 
 Η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, 
 Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και 

κοινωνικού αποκλεισμού και  
 Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. 
 

 Δικαιούχοι 
 

ΝΠΔΔ ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κάθε μορφής, μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, 

http://www.ando.gr/
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νοητικές, αισθητηριακές ή κινητικές, εκ γενετής ή επίκτητες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο. 
 

Για τους δυνητικούς δικαιούχους θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα εξής: 

 διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για μία ή περισσότερες Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΣΥΔ), και 

 δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΠΥ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα και συνεπώς δεν 

λαμβάνουν το ειδικό νοσήλιο – τροφείο για τις ΣΥΔ που ορίζει η υπ΄ αριθμ. Δ29α 

/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/ 22.01.2014 ΚΥΑ «Ορισμός ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τις 

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες». (ΦΕΚ 172, τ. Β΄, 30.01.2014). 

 δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη κρατική επιχορήγηση ή αλλού 

είδους χρηματοδότηση από δημόσιους φορείς, από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

(π.χ. κρατική επιχορήγηση από το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κτλ.) ή ιδιώτες 

(π.χ. εισφορές από ενοίκους, ή νόμιμους εκπροσώπους ή τρίτους, εκχώρηση μέρους του 

προνοιακού επιδόματος των ενοίκων, κτλ), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του 

ίδιου φυσικού αντικειμένου και δαπανών που θα καλυφθεί και συγχρηματοδοτηθεί από την 

παρούσα πρόσκληση. 
 

 Προϋπολογισμός 
 

Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη 

δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη 

που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 300.000,00 €. 
 

 Επιλέξιμες Δαπάνες 

Α. Άμεσες δαπάνες 
 δαπάνες προσωπικού 
 άλλες άμεσες δαπάνες απαραίτητες για τη υλοποίηση της πράξης και πλήρως 

τεκμηριωμένες 
 

Β. Δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους 
 έμμεσες δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης που θα αποζημιωθούν ως κατ΄ αποκοπή 

ποσοστό 15% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. 
 

 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να 
συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.  
 

 Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης 

 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://logon.ops.gr/ από τις 24.01.2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) 
έως τις 11.03.2022 16:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). 
 

 Σχετικό αρχείο 
 

Πρόσκληση    
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου    
 

2. Δημοσιεύθηκε ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα 

http://www.ando.gr/
http://logon.ops.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_204_21012022_ProsklisiSYD2.pdf
https://pepna.gr/el/calls/draseis-gia-ti-veltiosi-tis-thesis-atomon-poy-kindyneyoyn-apo-diakriseis-steges-0
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Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο χάρτης της Ελλάδας για τη 

χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων, ο οποίος έχει ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31 

Δεκεμβρίου 2027, με πρόβλεψη για ενδιάμεση αναθεώρηση το 2024. 

Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες 
για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις καθώς και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης (μέγιστα 
ποσοστά ενίσχυσης) στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο 
ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά επιχείρηση εκφρασμένο ως ποσοστό 
συγκεκριμένων επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. 

Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου χάρτη δύναται να λάβουν περιφερειακές επενδυτικές 
ενισχύσεις περιφέρειες που καλύπτουν το 82,34% του πληθυσμού της χώρας ως εξής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)                         ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2022-2027 

EL 41 Βόρειο Αιγαίο                                                    50% 

EL 43 Κρήτη                                                                40% 

EL 51 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη                            50% 

EL 52 Κεντρική Μακεδονία                                          50% 

EL 53 Δυτική Μακεδονία                                             40% 

EL 54 Ήπειρος                                                            50% 

EL 61 Θεσσαλία                                                          50% 

EL 62 Ιόνια Νησιά                                                       40% 

EL 63 Δυτική Ελλάδα                                                  50% 

EL 64 Στερεά Ελλάδα                                                 40% 

EL643 Ευρυτανία (αραιοκατοικημένη περιοχή)          40% 

EL 65 Πελοπόννησος                                                 40% 

EL 42 Νότιο Αιγαίο                                                   30% 
 

Στο νόμο Ευρυτανίας μπορούν να υλοποιηθούν καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας για την 
πρόληψη ή τη μείωση της συρρίκνωσης του πληθυσμού. Για να αντιμετωπιστούν οι 
ενδοπεριφερειακές ανισότητες, ορίστηκαν στο νομό Αττικής προκαθορισμένες περιοχές «γ» οι 
οποίες δικαιούνται επενδυτικές περιφερειακές ενισχύσεις, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, σύμφωνα με των πίνακα που ακολουθεί: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (NUTS 3)                    ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2022-2027 

EL 302 Δυτικός τομέας Αθηνών                                               15% 

EL 305 Ανατολική Αττική                                                          25% 

EL 307 Πειραιάς και Νήσοι                                                       25% 

EL 306 Δυτική Αττική                                                               25% 

Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν κατά 10% 
για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις 
μικρών επιχειρήσεων, εφόσον η επένδυση δεν ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ. Για τις περιοχές 
δίκαιης μετάβασης εφαρμόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%. 
 

 Περισσότερες Πληροφορίες 
 

ΕΣΠΑ 
    

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1431
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3. Δημόσιες επενδύσεις και αναπτυξιακή προοπτική - Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου 
 

Το 2022 που μόλις ξεκινά είναι μια κρίσιμη χρονιά για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αντιμέτωπες 
με τη διαχείριση της συνεχιζόμενης πανδημίας, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναζητούν την 
ισορροπία ανάμεσα στην αναγκαιότητα της άμεσης στήριξης των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων και του μεσο-μακροπρόθεσμου παραγωγικού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Το πρώτο επιβάλλει την προώθηση ευρείας κλίμακας μέτρων κρατικών ενισχύσεων. 
Το δεύτερο απαιτεί φιλόδοξες στρατηγικές προσαρμογής στις νέες προκλήσεις (κλιματική κρίση, 
ψηφιοποίηση κ.ά.) 
Οι δημόσιες επενδύσεις καλούνται σήμερα να συμβάλουν στον παραπάνω στόχο. Έπειτα από 
πολλά χρόνια δείχνει να διαμορφώνεται ένα νέο θεωρητικό αλλά και πολιτικό consensus που 
αναγνωρίζει τον σημαίνοντα ρόλο των δημοσίων επενδύσεων στη μόχλευση των ιδιωτικών 
πόρων, τον επιμερισμό του επιχειρηματικού ρίσκου αλλά και στη δημιουργία νέων αγορών 
(Mariana Mazzucato). 
Ωστόσο, το επενδυτικό κενό που καλούνται να καλύψουν οι δημόσιες επενδύσεις είναι ιδιαίτερα 
μεγάλο και έχει προκύψει κυρίως για δύο λόγους: 

 πρώτον, την περασμένη δεκαετία της οικονομικής κρίσης ο συνολικός όγκος των δημοσίων 
επενδύσεων υποχώρησε σημαντικά (ακόμη και σήμερα οι δημόσιες επενδύσεις 
πανευρωπαϊκά βρίσκονται 15% κάτω από τα πριν την οικονομική κρίση επίπεδα) 

 δεύτερον, η διπλή πρόκληση της «πράσινης» μετάβασης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της οικονομίας προϋποθέτει την κινητοποίηση αυξημένων 
χρηματοδοτικών πόρων. Σημειώνεται ενδεικτικά ότι οι επενδυτικές ανάγκες για την πράσινη 
και την ψηφιακή μετάβαση εκτιμώνται σε 390 και 125 δις ευρώ κατ’ έτος αντίστοιχα. 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην κορυφαία κίνηση της δημιουργίας του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όμως, η διαθεσιμότητα των πόρων δεν συνεπάγεται και την 
αποτελεσματική τους αξιοποίηση. Μια σειρά παραγόντων επιδρούν καταλυτικά προκειμένου τα 
κράτη να επωφεληθούν από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαμορφώνουν ένα μοναδικά 
ευνοϊκό χρηματοδοτικό περιβάλλον στα επόμενα έτη, που δεν πρέπει να περάσει αναξιοποίητο. 
Επιγραμματικά αναφέρουμε: 

 Επιλογή έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας που δεν θα υποκαθιστούν άλλες δυνητικές 
επενδύσεις άλλων πηγών χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, εθνικοί πόροι) 

 Αποτελεσματικός μηχανισμός παραγωγής και ωρίμανσης έργων (μελέτες, αδειοδοτήσεις 
κλπ.) 

 Ταχείες και διαφανείς διαδικασίες δημοπράτησης έργων και προμηθειών 

 Συνδυασμός των επενδύσεων με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις που θα μεγιστοποιήσουν 
την εμβέλεια τους. 

 
Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία που ανακάμπτει δυναμικά 
από τις επιπτώσεις της πανδημίας, κουβαλώντας όμως μαζί τις πληγές της δεκαετούς 
οικονομικής κρίσης αλλά, και ταυτόχρονα, είναι από τους πλέον ωφελούμενους στην κατανομή 
των κοινοτικών κονδυλίων. Στο πεδίο των δημοσίων επενδύσεων θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η 
πορεία της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια.   
 
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

ΕΣΠΑ   

 

http://www.ando.gr/
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4. 8η έκθεση για την Πολιτική Συνοχής: Η συνοχή στην Ευρώπη οδεύοντας προς 

το 2050   
 

Η 8η έκθεση για την Πολιτική Συνοχής παρουσιάζει τις κυριότερες αλλαγές που σημειώθηκαν 

κατά την τελευταία δεκαετία ως προς τις εδαφικές ανισότητες και τον τρόπο με τον οποίο οι 

πολιτικές έχουν επηρεάσει τις εν λόγω ανισότητες. 

Αναδεικνύει τις δυνατότητες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης ως νέων μοχλών 

ανάπτυξης της ΕΕ, αλλά υποστηρίζει ότι, αν δεν αναληφθεί κατάλληλη δράση πολιτικής, 

ενδέχεται να εμφανιστούν νέες οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες. 

Τέλος, δρομολογεί μια διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα 

πρέπει να εξελιχθεί η πολιτική συνοχής για να ανταποκριθεί στις εν λόγω προκλήσεις και 

ειδικότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή 

τοποκεντρικών, πολυεπίπεδων και βασιζόμενων στις εταιρικές σχέσεις προσεγγίσεων θα 

εξακολουθήσει να βελτιώνει τη συνοχή, αξιοποιώντας παράλληλα τις συνέργειες και 

ενσωματώνοντας τους στόχους συνοχής σε άλλες πολιτικές και μέσα. 

Σύμφωνα με την έκθεση, η συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ενωση έχει βελτιωθεί, αλλά εξακολουθούν 

να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Η έκθεση για τη συνοχή αξιολογεί τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη 

των περιφερειακών ανισοτήτων, αλλά εξετάζει επίσης εν συντομία τις δραματικές 

βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η εν λόγω πανδημία είχε 

ασύμμετρο αντίκτυπο στις περιφέρειες της ΕΕ, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορετικές 

περιφερειακές ικανότητες υγειονομικής περίθαλψης, τους περιορισμούς και τις οικονομικές 

δομές. 

Η νόσος COVID-19 έχει ήδη αυξήσει τη θνησιμότητα στην ΕΕ κατά 13 % (κεφάλαιο 11), αλλά ο 

αντίκτυπος μέχρι στιγμής είναι υψηλότερος στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπου η 

θνησιμότητα αυξήθηκε κατά 17%.  

Η πανδημία οδήγησε στη μεγαλύτερη ύφεση που εκδηλώθηκε από το 1945, επηρεάζοντας 

κυρίως τομείς που εξαρτώνται από την προσωπική αλληλεπίδραση, όπως ο τουρισμός, και 

μετέβαλε δραστικά τις θέσεις εργασίας, τα σχολεία και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μας, ενώ 

οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί είχαν δυσανάλογο αντίκτυπο στις παραμεθόριες περιοχές. 

Η σύγκλιση οφείλεται στην υψηλή ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών, όμως τα 

πλεονεκτήματα που απορρέουν από το χαμηλό κόστος και οι αποδόσεις των επενδύσεων σε 

υποδομές ενδέχεται να συρρικνωθούν με την πάροδο του χρόνου. 

Από το 2001, οι λιγότερο ανεπτυγμένες ανατολικές περιφέρειες της ΕΕ άρχισαν να καλύπτουν 

τη διαφορά με την υπόλοιπη ΕΕ, κάτι που οδήγησε σε σημαντική μείωση της διαφοράς σε 

επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξής τους ενισχύθηκαν από τον 

διαρθρωτικό μετασχηματισμό, και ειδικότερα από τη μετατόπιση της απασχόλησης από τη 

γεωργία προς τομείς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. 

Ορισμένες από τις εν λόγω περιφέρειες βασίστηκαν στις επενδύσεις σε υποδομές και στο 

χαμηλό κόστος για την προώθηση της ανάπτυξης. Ωστόσο, οι αποδόσεις των επενδύσεων σε 

υποδομές θα μειωθούν και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το χαμηλό κόστος θα 

συρρικνωθούν, εάν οι πραγματικοί μισθοί αυξηθούν ταχύτερα από την παραγωγικότητα, ιδίως 

στους τομείς των εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Για να αποφευχθεί τυχόν αναπτυξιακή 

παγίδα στο μέλλον, οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα πρέπει να δώσουν ώθηση στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση, να αυξήσουν τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία και 

να βελτιώσουν την ποιότητα των ιδρυμάτων τους. 

 

http://www.ando.gr/
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