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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας

: Νίκης 5-7
Πλ. Συντάγματος
: 10180

ΠΡΟΣ :

Όπως πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων
για υλοποίηση/συγχρηματοδότηση στην προγραμματική περίοδο 2021-2027
Σας γνωρίζουμε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για τη νέα προγραμματική
περίοδο 2021-2027, τόσο σε επίπεδο προϋπολογισμού, όσο και κανονιστικού πλαισίου έχουν
κατατεθεί για διαβούλευση από τα Κράτη Μέλη ήδη από τον Μάιο 2017 και συνεχίζουν να
εμπλουτίζονται.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης στα προβλεπόμενα κοινοτικά όργανα θα
γίνουν αλλαγές, βελτιώσεις και προσαρμογές, όμως το βασικό πλαίσιο και οι βασικές επιλογές
δεν θα αλλάξουν σημαντικά.
H υλοποίηση της τρέχουσας περιόδου βρίσκεται περίπου στο μέσο της χρονικά και από τα
στοιχεία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
διαφαίνεται ότι υπάρχει σχετική υστέρηση στην υποβολή από τους δικαιούχους σκόπιμων
επιλέξιμων έργων με προχωρημένο βαθμό ωρίμανσης, που να επιτρέπει την ταχεία ένταξη τους
στα προγράμματα (δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση). Η διαπίστωση αυτή αφορά
κατά κύριο λόγο έργα επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής,
δηλ. έργα υποδομής των Θεματικών Στόχων (Θ.Σ.) 2,4,5,6,7 καθώς και στο σκέλος των Θ.Σ. 9
και 10 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (υποδομές υγείας και εκπαίδευσης).
Για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το ενδεχόμενο επανάληψης ενός τέτοιου φαινομένου για την
επόμενη προγραμματική περίοδο, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε να
υποστηρίξει με επιπλέον εθνικούς πόρους την ωρίμανση σκόπιμων και επιλέξιμων έργων
υποδομής των κατηγοριών που αναφέρθηκαν προηγούμενα.
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Βασικά κριτήρια για την επιλογή αυτών των έργων προς ωρίμανση, θα είναι αφενός η
επιλεξιμότητα για τη νέα περίοδο, όπως βεβαίως προδιαγράφεται στην παρούσα φάση και
αφετέρου η σκοπιμότητα αυτών στην κατεύθυνση εκπλήρωσης βασικών αναπτυξιακών στόχων
σε επίπεδα χώρας, τομέων, περιφερειών και δήμων.
Οι κυριότερες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών υποδομής με βάση τους Κανονισμούς του
ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής σε γενικές γραμμές είναι:
 επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών και στον τομέα του περιβάλλοντος, όπου όμως δεν θα
είναι πλέον επιλέξιμες οι επενδύσεις σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ
 δράσεις
για
την
προσαρμογή
και
το
μετριασμό
της
Κλιματικής
Αλλαγής
(συμπεριλαμβανομένων αντιπλημμυρικών και δασοπροστασίας)
 επενδύσεις στον τομέα της Ενέργειας που αφορούν τις ανανεώσιμες και την ενεργειακή
απόδοση. Δεν αναφέρονται οι επενδύσεις σε Φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια
εκτός των έξυπνων συστημάτων διανομής.
 δράσεις προστασίας ανάπτυξης και προβολής της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και
οικοτουρισμού, των πολιτιστικών υπηρεσιών και της δημόσιας τουριστικής περιουσίας
 υποδομές για την προσωρινή υποδοχή καθώς και για τη στέγαση μεταναστών,
προσφύγων και ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία.
Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής δεν θα είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις:
σε υποδομές αεροδρομίων και
σε ευρυζωνικές υποδομές σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν τουλάχιστον δύο ευρυζωνικά
δίκτυα ισότιμης κατηγορίας.
Στην παρούσα φάση της διαβούλευσης, που δεν υφίστανται καταγεγραμμένοι και εγκεκριμένοι
στόχοι, προτεραιότητες, δείκτες κλπ, κρίνεται σκόπιμη η υποβολή μελετών για έργα, με βάση:
α) τις υφιστάμενες στρατηγικές/σχεδιασμούς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
β) την κάλυψη κενών που εξακολουθούν να υφίστανται (π.χ. πιθανότητα επιβολής ποινών από
ΕΕ για μη κάλυψη υποχρεώσεων) και
γ) την κάλυψη αναπτυξιακών δυνατοτήτων που παραμένουν ανεκμετάλλευτες.
Τέλος είναι σκόπιμο να αναφέρεται στην περιγραφή της πρότασής σας η ύπαρξη ή όχι άλλων
μελετών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που προτείνετε.
Για κάθε έργο θα συμπληρωθεί ένα Τεχνικό Δελτίο που θα αναφέρεται στις αναγκαίες
για την ωρίμανσή του μελέτες ξεχωριστά.
Με βάση τα παραπάνω καλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να υποβάλλουν τις προτάσεις τους,
μέχρι 15/12/2018, με συμπληρωμένο το συνημμένο Τεχνικό Δελτίο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: protokolo@mnec.gr, προκειμένου να λάβουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, από το
Γενικό πρωτόκολλο του ΥΠΟΙΑΝ (Νίκης 5-7), 2ος όροφος, με κοινοποίηση στις παρακάτω
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 1.ddepde@mnec.gr 2. scos@mnec.gr και 3.

eyssa@mnec.gr

Αποδέκτης των αιτήσεων για χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης είναι το
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
Γ. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. κώδικας 10180
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Επικοινωνία – Πληροφόρηση
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτεινόμενων μελετών και άλλες
διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους: 1. κα Βαφείδου Ιφιγένεια τηλ. 210-3332922,
i.vafidou@mnec.gr 2. κα Γιαλαντζή Ευαγγελία, τηλ. 210-3742092, gialantzi@mnec.gr και 3. κ.
Γιάννη Δημητρέλο, τηλ. 210 37 26 037 dimitrelos@mnec.gr , καθώς και να υποβάλλετε τα
ερωτήματά σας στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ θα είναι στη διάθεσή σας
για κάθε περαιτέρω συνεργασία και διευκρίνιση επί του θέματος.
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΑΝ https://www.mindev.gov.gr και
https://www.espa.gr/ .

Ακολουθεί παράρτημα με α) αίτημα χρηματοδότησης β) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενων Μελετών
Έργου γ) ΠΙΝΑΚΑ Ι: Στόχοι Πολιτικής & Ειδικοί Στόχοι - Επιλέξιμες κατηγορίες Υποδομών
προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και δ) ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ: Επιλέξιμες κατηγορίες Υποδομών ΠΠ
2021-2027 με βάση τα πεδία παρέμβασης των νέων κανονισμών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής
Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Στάθης Γιαννακίδης

Κ.Α.Α.
ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων επενδύσεων & ΕΣΠΑ (Γραμματεία)
- Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων
- Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού
- Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
- ΕΥΣΣΑ
- ΕΥΣ
- ΕΥΘΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γραφείο Υπουργού, κ. Αλ. Χαρίτση
Τηλ: 213 136 4901-3 / Φαξ: 213 1364 401
Email: ypourgos@ypes.gr
Δ/νση: Σταδίου 27 & Δραγατσανίου, ΤΚ 10183.
Email: ypourgos@ypes.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο Υπουργού, κ. Ι. Δραγασάκη
Τηλ: 210 33 32 548 /- 626 /-578 /- 637
Φαξ: 210 33 32 775
Δ/νση: Νίκης 5-7, ΤΚ 10180, Αθήνα.
Email: minister.sec@mnec.gr
Γραφείο Αν. Υπουργού (Βιομηχανίας)
κ. Α. Πιτσιόρλα
Τηλ: 210 33 75 997 / 795 / 755
Φαξ: 2103375656
Δ/νση: Νίκης 5-7, ΤΚ 10180, Αθήνα.
Εmail: an.ypourgos@mnec.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Γραφείο Υπουργού, κ. Ν. Παππά
Τηλ: 210 90 98 600-2 / Φαξ: 2109098738
Δ/νση: Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, TK 101 63, Καλλιθέα.
Δ/νση: Καραγιώργη Σερβίας 8, 101 80.
Email: minister@mindigital.gr και sec@mindigital.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Γραφείο Υφυπουργού, κ. Π. Καμμένου
Τηλ: 210 65 98 595 / -605 / -615
Φαξ: 210 65 38 135
Δ/νση: Μεσογείων 227-231, Χολαργός 15561.
Email: minister.secretary@mod.mil.gr
Γραφείο Αν. Υπουργού, κ. Π. Ρήγα
Τηλ: 210 65 98 515 /-6
Φαξ: 210 65 98 164
Δ/νση: Μεσογείων 227-231, Χολαργός 15561.
Email: anyetha@mod.mil.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γραφείο Υπουργού, κ. Κ. Γαβρόγλου
Τηλ: 210 34 43 644/-646 / -514
Φαξ: 210 34 43 865, 210 34 42 887
Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 151 80.
Email: minister@minedu.gov.gr
Γραφείο Α. Υπουργού, κ. Κ. Φωτάκη
Τηλ: 210 344 2865/ -3525/ -3789
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Φαξ: 210 344 3383
Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 151 80.
Εmail: alminsec@minedu.gov.gr


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γραφείο Υπουργού, κ. Έ. Αχτσιόγλου
Τηλ: 210 33 68 252/-353 -355
Φαξ: 210 32 44 377
Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα.
Email: ypourgos_erg@yeka.gr
Γραφείο Αν. Υπουργού, κ. Θ. Φωτίου
Τηλ: 210 33 68 291-2
Φαξ: 210 33 68 210
Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα.
Email: anypkal@yeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γραφείο Υπουργού, κ. Ν. Κοτζιά
Τηλ: 210 36 81 800 / -810 /-820
Φαξ: 210 36 81 433
Δ/νση: Β. Σοφίας 5, ΤΚ 10671, Αθήνα.
Email: grypex@mfa.gr
Γραφείο Αν. Υπουργού, κ. Γ. Κατρούγκαλου
Τηλ: 210 36 84 502/-527
Φαξ: 210 36 84 052
Δ/νση: Β. Σοφίας 1, ΤΚ 10671, Αθήνα.
Email: anypexeu@mfa.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Γραφείο Υπουργού, κ. Ό. Γεροβασίλη
Τηλ.: 210 69 88 116 / -152 / -154
Φαξ: 210 69 17 944
Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 101 77, Αθήνα.
Email: minister@mopocp.gov.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Γραφείο Υπουργού, κ. Μ. Καλογήρου
Τηλ: 2107708961/ -9660
Φαξ: 210 77 55 835
Δ/νση: Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, Αθήνα.
Email: grammateia@justice.gov.gr
Γραφείο Αν. Υπουργού, κ. Δ. Παπαγγελόπουλου
Τηλ: 210 77 14 336, 210 77 14 425, 210 77 76 680
Φαξ : 210 77 58 742
Δ/νση: Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, Αθήνα.
Email: yyddad@justice.gov.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γραφείο Υπουργού, κ. Ε. Τσακαλώτου
Τηλ: 210 32 21 511, 210 33 32 602 / -607 / -612 / -616
Φαξ: 210 33 32 608
Δ/νση: Νίκης 5-7, Τ.Κ. 10562, Αθήνα.
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Email: min.secretary@minfin.gr
Γραφείο Αν. Υπουργού, κ. Γ. Χουλιαράκη
Τηλ.: 2103249867-9, 2103238750, 2103239560
Φαξ: 210 333 2527, 2103238783
Δ/νση: Πανεπιστημίου 37, ΤΚ 10165, Αθήνα και Νίκης 5-7, ΤΚ 10180, Email:
soe@minfin.gr, alternate.minister@glk.gr


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Γραφείο Υπουργού, κ. Α. Ξάνθου
Τηλ: 210-52 33 798/ 210 52 35 815-819 / 213 216 1242 / -44
Φαξ: 210-52 39 101
Δ/νση: Αριστοτέλους 17, TK 104 33, Αθήνα.
Email: minister@moh.gov.gr
Γραφείο Αν. Υπουργού, κ. Π. Πολάκη
Τηλ:210 52 00 406, 213 2161 120 / -124 / -637
Φαξ: 210 52 31 707
Δ/νση: Αριστοτέλους 17, TK 104 33, Αθήνα.
Email: depminister@moh.gov.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Γραφείο Υπουργού, κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου
Τηλ: 213 1313 590 /-508 /-603
Φαξ: 210 36 41 048
Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 106 74, Αθήνα.
Email: yda.ypourgos@ydmed.gov.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γραφείο Υπουργού, κ. Μ. Ζορμπά
Τηλ: 213 1322 648 /- 649
Φαξ: 210 82 01 405 /-435
Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ 106 82, Αθήνα.
Email: minoff@culture.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γραφείο Υπουργού, κ. Γ. Σταθάκη
Τηλ: 213 15 13 868 /-870/-872
Φαξ: 213 15 13 701
Δ/νση: Μεσογείων 119, Αθήνα.
Email: secmin@ypen.gr
Email: yper@yp Γραφείο Αν. Υπουργού, κ. Σ. Φάμελλου
Τηλ: 213 15 13 802/-804/-808
Φαξ: 213 15 13 704
Δ/νση: Μεσογείων 119.
Email: yper@ypen.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γραφείο Υπουργού, κ. Χ. Σπίρτζη
Τηλ: 210 65 08 852 / -8020 / -8825
Φαξ: 210 65 08 085
Δ/νση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, ΤΚ 156 69, Παπάγου.
Email: gram-ypourgou@yme.gov.gr και ypourgos@yme.gov.gr
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γραφείο Υπουργού, κ. Δ. Βίτσα
Τηλ: 213 212 8304, 8305, 8307
Φαξ: 213 212 8309
Δ/νση: Λεωφ. Θηβών 196 – 198, ΤΚ 18233.
Email: gram.ypourgou@immigration.gov.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γραφείο Υπουργού, κ. Φ. Κουβέλη
Τηλ: 213 13 71717-8 /-1721 /-1274
Φαξ: 210 42 20 767
Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, ΠΥΛΗ Ε1-Ε2, ΤΚ 185 10, Πειραιάς.
Email: minister@yna.gov.gr και minister.office@yna.gov.gr
Γραφείο Αν. Υπουργού, κ. Ν. Σαντορινιού
Τηλ: 2131371736
Φαξ: 2104614439
Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς, ΤΚ 18510.
Email: yfyp.minister@yna.gov.gr, yfyp.ministeroffice@yna.gov.gr.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γραφείο Υπουργού, κ. Σ. Αραχωβίτη
Τηλ: 210 21 24 280 / -392 / -388 / -298
Φαξ: 210 52 37 904
Δ/νση: Αχαρνών 2, ΤΚ 104 32, Αθήνα.
Email: minister-mailbox@hq.minagric.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γραφείο Υπουργού, κ. Ε. Κουντουρά
Τηλ: 210 37 36 374 / -8 / -307
Φαξ: 210 32 29 508
Δ/νση: Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 12, Αθήνα, ΤΚ 105 57.
Email: mintour.office@gmail.com

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)


Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας – Θράκης κ. Μέτιο
Δ/νση: Λ. Κακουλίδου 1, 691 00 Κομοτηνή



Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Α. Τζιτζικώστα
Δ/νση: Β. Όλγας 198, 54100 Θεσ/κη



Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη
Δ/νση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη



Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Α. Καχριμάνη
Δ/νση: Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα



Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κ. Μπακογιάννη
Δ/νση: Υψηλάντου 1, 351 00 Λαµία



Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό
Δ/νση: Διοικητήριο, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, 41222 Λάρισα
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Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θ. Γαλιατσάτο
Δ/νση: Εθν. Παλ/τσας, Αλυκές Ποταµού, 491 00 Κέρκυρα



Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Α. Κατσιφάρα
Δ/νση: Ν. Εθνική Οδός Πατρών- Αθηνών 28, 26441 Πάτρα



Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη
Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 221 00 Τρίπολη



Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρ. Δούρου
Δ/νση: Ν.Α. Αθηνών Λ. Συγγρού 15-17, 11744 Αθήνα



Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κα Χ. Καλογήρου
Δ/νση: Πλ. Κωνσταντινουπόλεως, 811 00 Μυτιλήνη



Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο
Δ/νση: Επτανήσου 35, 84100 Ερμούπολη



Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκη
Δ/νση: Αρχ. Μακαρίου 22, Πλ. Ελευθερίας, 712 02 Ηράκλειο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Αιτών Φορέας:
Ταχ.Διεύθυνση:
Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:

Ηµεροµηνία:
Αρ. Πρωτ.:

Προς: Υπουργείο Οικονομίας &
Ανάπτυξης
1) Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
2) Εθνική Αρχή Συντονισμού

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»

Σε συνέχεια του εγγράφου σας µε αρ. πρωτ. ……… για την υποβολή προτάσεων
μελετών ωρίμανσης έργων ενόψει της Προγραμματικής περιόδου 2021-2027 σας
υποβάλλουμε συνημμένα τις προτάσεις μας για χρηματοδότηση (αριθμό) µελέτης/ων
που αντιστοιχούν στην ωρίμανση … (αριθμός) έργων.
Οι προτάσεις περιγράφονται συνοπτικά στα συνημμένα Τεχνικά ∆ελτία.

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος
(υπογραφή)
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
Ταχ. ∆ιεύθυνση :

Τηλ. :

FAX :

E-MAIL :
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1 Συνοπτική περιγραφή
φυσικού αντικειμένου

1.2 Πεδίο Πολιτικής που
αντιστοιχεί (βλ. σχετικούς
πίνακες)
1.3 Πεδίο παρέμβασης (βλ.
σχετικούς πίνακες)
1.4 Συνοπτική τεκμηρίωση
της σκοπιμότητας υλοποίησής
του

2.1

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Εάν πρόκειται για περισσότερες
διακριτές μελέτες, που θα ανατεθούν χωριστά αναφέρονται οι αντίστοιχοι τίτλοι)

2.2

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (περιγράφονται όλες οι μελέτες για τις οποίες ο
φορέας αιτείται χρηματοδότηση)
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2.3 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (αφορά σε όλες τις
μελέτες)
Αναφορά στις σχετικές προβλέψεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου εθνικού
και κοινοτικού για την υλοποίηση του εν θέματι έργου.

2.4 Άλλες υφιστάμενες μελέτες για το συγκεκριμένο έργο
Περιγράφονται συνοπτικά τυχόν μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το συγκεκριμένο
έργο, και αναδεικνύεται κατά πόσο οι νέες μελέτες θα ολοκληρώσουν την
ωρίμανση.
Επίσης καταγράφονται ενδεχόμενες αναγκαίες επικαιροποιήσεις αυτών των
μελετών

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΕΤΗΣ
Μελέτη 1: Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μετά τη δημοπράτηση (μήνες)
Μελέτη 2: Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μετά τη δημοπράτηση (μήνες)
4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΙΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ……………………………..
5. ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
5.1 ΜΕΛΕΤΗ 1: Π/Υ …..
5.2 ΜΕΛΕΤΗ 2: Π/Υ …..
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Στόχοι Πολιτικής & Ειδικοί Στόχοι

Επιλέξιμες κατηγορίες Υποδομών προγραμματικής περιόδου 2021-2027

ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
-

1. Πολύ μικρές επιχειρήσεις - πάγια & άυλα περιουσιακά στοιχεία/ άμεση σύνδεση
με δραστηριότητες Ε&Κ, δραστηριότητες Ε&Κ συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης
(βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας).
2. ΜΜΕ - πάγια & άυλα περιουσιακά στοιχεία/ άμεση σύνδεση με δραστηριότητες
Ε&Κ, δραστηριότητες Ε&Κ συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική
έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας), ψηφιοποίηση,
επιχειρηματική υποδομή, ανάπτυξη και διεθνοποίηση, διαδικασίες καινοτομίας.
3. Δημόσια ερευνητικά κέντρα & τριτοβάθμια εκπαίδευση - πάγια & άυλα
περιουσιακά στοιχεία/ άμεση σύνδεση με δραστηριότητες Ε&Κ.
4. Δημόσια ερευνητικά κέντρα, τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα
ικανοτήτων - Ε&Κ (συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης).
5. e-gov.
6. Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακή ένταξη.
7. e-health.
8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και
την επιχειρηματικότητα.
9. ΜΜΕ & όμιλοι ΜΜΕ - Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης.
10. Θερμοκοιτίδα, υποστήριξη τεχνοβλαστών, παράγωγων επιχειρήσεων (spin
outs) και νεοσύστατων επιχειρήσεων.
11. Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) καινοτομίας και δικτύων
επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος των ΜΜΕ.
12. Επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και τριτοβάθμια εκπαίδευση - Μεταφορά
τεχνολογίας και συνεργασία.
13. Επιχειρήσεις & χαμηλές εκπομπές άνθρακα/ ανθεκτικότητα και προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή - Ε&Κ, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία.
14. Επιχειρήσεις & κυκλική οικονομία - Ε&Κ, μεταφορά τεχνολογίας και
συνεργασία.

(i) ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και
αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών
(ii) εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις
(iii) ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ
(iv) ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη
βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα
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ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΠΛΕ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(i) προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης
(ii) προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(iii) ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων
και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο
(iv) προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις
καταστροφές
(v) προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού
(vi) προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία
(vii) ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών
στο αστικό περιβάλλον και τη μείωση της ρύπανσης

1. Ενεργειακή απόδοση - ιδιωτικά και δημόσια κτήρια, ΜΜΕ.
2. ΑΠΕ: αιολική, ηλιακή, βιομάζα, θαλάσσια, γεωθερμική κ.α.
3. Έξυπνα συστήματα διανομής της ενέργειας.
4. Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη.
5. Πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων - πλημμύρες, πυρκαγιές, άλλοι κίνδυνοι,
φυσικοί κίνδυνοι μη σχετιζόμενοι με κλίμα & κίνδυνοι από ανθρωπογενείς
δρατηριότητες.
6. Παροχή πόσιμου νερού: άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσηςκαι
διανομής, μέτρα αύξησης απόδοσης.
7. Διαχείριση υδάτων & διατήρηση υδάτινων πόρων (διαχείριση ΛΑΠ,
επαναχρησιμοποίηση, μείωση διαρροών).
8. Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
9. Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής,
ανακύκλωσης, μηχανική βιολογική επεξεργασία, θερμική επεξεργασία.
10. Διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών ή επικίνδυνων αποβλήτων.
11. Προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών.
12. Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης, αέρας & θόρυβος,
Natura 2000, φύση, βιοποικιλότητα, πράσινες υποδομές.
13. Επιχειρήσεις - παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.
14. ΜΜΕ - στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και
αποδοτικής χρήσης των πόρων.
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ΜΙΑ ΠΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΠΕ
(i) ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας
(ii) ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή,
έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ
(iii) ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή,
έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής
και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ
και διασυνοριακή κινητικότητα
(iv) προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής
κινητικότητας

ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΥΛΩΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(i) ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας
και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω
της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών
(ii) βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες
εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς
αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών
(iii) ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μεταναστών και των
μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων
μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων τη στέγαση και τις
κοινωνικές υπηρεσίες
(iv) εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική
περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών,
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής
περίθαλψης.

1. ΤΠΕ/ Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας - δίκτυο
κορμού/οπισθόζευξης, πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με
εγκατάσταση οπτικών ινών για εξυπηρέτηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
(μέχρι το σημείο διανομής) & για προηγμένες ασύρματες επικοινωνίες (μέχρι το
σταθμό βάσης), άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ.
2. Δρόμοι: νέο δίκτυο και ανακατεσκευές (ΔΕΔ-Μ, συνδέσεις με ΔΕΔ-Μ, εθνική,
περιφερειακή και τοπική οδοποιία) & ψηφιοποίηση των μεταφορών.
3. Σιδηρόδρομοι: νέο δίκτυο και ανακατεσκευές (ΔΕΔ-Μ, άλλοι σιδηρόδρομοι) &
ψηφιοποίηση των μεταφορών & Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας & Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός.
4. Καθαρές αστικές μεταφορές: υποδομή, τροχαίο υλικό, ποδηλατόδρομοι,
ψηφιοποίηση, υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.
5. Πολυτροπικές μεταφορές: ΔΕΔ-Μ, μη αστικές.
6. Λιμάνια: ΔΕΔ-Μ, άλλα.
7. Ψηφιοποίηση μεταφορών: άλλοι τρόποι μεταφοράς*.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
1. Υποδομές και υπηρεσίες στήριξης της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας,
της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων
2. Υποδομές για την προσωρινή υποδοχή και στον τομέα της στέγασης
(μεταναστών, προσφύγων και ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή
προστασία).
3. Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός, κινητά περιουσιακά στοιχεία, ψηφιοποίηση.
4. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην
κοινότητα.
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ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ,
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
i) την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής
και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής
κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές·
ii) την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής
και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής
κληρονομιάς και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των
αγροτικών και των παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

1. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή: της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και
συναφών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και
των πολιτιστικών υπηρεσιών και της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού.
2. Φυσική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων.
(Επιλέξιμες στον 5ο στόχο πολιτικής είναι και οι παρεμβάσεις όλων των υπόλοιπων στόχων,
ωστόσο, ΠΡΟΣΟΧΗ! οι 2 κατηγορίες παρεμβάσεων που αναφέρονται στον 5ο στόχο
πολιτικής δεν τυχαίνουν επιλεξιμότητας υπό τους άλλους στόχους πολιτικής)

* Πιθανή επιλεξιμότητα συστημάτων ψηφιοποίησης για τις πολυτροπικές μεταφορές, τα λιμάνια αλλά και για τις αερομεταφορές

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Ι
Επιλέξιμες κατηγορίες Υποδομών ΠΠ 2021-2027 με βάση τα πεδία παρέμβασης των νέων κανονισμών
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία πολύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται
άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δημόσιων ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας
και καινοτομίας
Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα, στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε κέντρα ικανοτήτων,
συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
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Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις
Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠ για τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή ένταξη
Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (συμπεριλαμβάνονται η ηλεκτρονική περίθαλψη, το διαδίκτυο των πραγμάτων για τη φυσική δραστηριότητα
και η υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση).
Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικοί χώροι)
Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα
Θερμοκοιτίδα, υποστήριξη τεχνοβλαστών, παράγωγων επιχειρήσεων (spin outs) και νεοσύστατων επιχειρήσεων
Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις ΜΜΕ και υποστηρικτικά μέτρα
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα
Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: αιολική
Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ηλιακή
Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: βιομάζα
Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: θαλάσσια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής ενέργειας)
Έξυπνα συστήματα διανομής της ενέργειας σε μεσαία και χαμηλά επίπεδα τάσης (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των
συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης
Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη
Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες
(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών)
Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές
(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών)
Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλοι
κίνδυνοι, π.χ. καταιγίδες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και
υποδομών διαχείρισης καταστροφών)
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Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες
δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των
συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών
Παροχή νερού το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αύξησης της
απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού)
Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών)
Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, ανακύκλωσης
Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μηχανική βιολογική επεξεργασία, θερμική επεξεργασία
Διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών ή επικίνδυνων αποβλήτων
Προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών
Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης
Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ
Ποιότητα του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου
Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των τόπων του δικτύου Natura 2000
Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, πράσινες υποδομές
ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (δίκτυο κορμού/οπισθόζευξης)
ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σημείο
διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης για εγκαταστάσεις πολλαπλών κατοικιών)
ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σημείο
διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους)
ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι τον σταθμό
βάσης για προηγμένες ασύρματες επικοινωνίες)
ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ (συμπεριλαμβάνονται πόροι/εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες και άλλος
ασύρματος εξοπλισμός)
Νέοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ
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Νέοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Νέες δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ
Άλλες νέες εθνικές, περιφερειακές οδοί και οδοί τοπικής πρόσβασης
Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων και οδών – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων και οδών – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών οδών)
Ψηφιοποίηση των μεταφορών: οδοί
Νέοι σιδηρόδρομοι – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Νέοι σιδηρόδρομοι – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Άλλοι νέοι σιδηρόδρομοι
Ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων
Ψηφιοποίηση των μεταφορών: σιδηρόδρομοι
Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)
Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός
Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές
Τροχαίο υλικό καθαρών αστικών μεταφορών
Υποδομές ποδηλασίας
Ψηφιοποίηση των αστικών μεταφορών
Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων
Πολυτροπικές μεταφορές (ΔΕΔ-Μ)
Πολυτροπικές μεταφορές (μη αστικές)
Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ)
Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες
Ψηφιοποίηση των μεταφορών: άλλοι τρόποι μεταφοράς
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Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα
Υποδομή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση
Υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και για εκπαίδευση ενηλίκων
Υποδομές στον τομέα της στέγασης των μεταναστών, των προσφύγων και των ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία
Υποδομές στον τομέα της στέγασης (εκτός από μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία)
Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα
Υποδομές στον τομέα της υγείας
Υγειονομικός εξοπλισμός
Κινητά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα της υγείας
Ψηφιοποίηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
Υποδομές για την προσωρινή υποδοχή μεταναστών, προσφύγων και ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και συναφών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού
Φυσική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων
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