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1. Programme strategy: main challenges and policy responses
Reference: points (a)(i) to (viii) and point (a)(x) of Article 22(3) and point (b) of Article 22(3) of 
Regulation (EU) 2021/1060 (CPR)

1.1. Εισαγωγή

Η θέση, ο ρόλος και οι προοπτικές ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) καθορίζονται 
από τη συνδυασμένη επενέργεια τεσσάρων βασικών ομάδων παραμέτρων:

 γεωγραφική θέση: εξωτερικό σύνορο της χώρας και της ΕΕ, με έκκεντρη θέση ως προς τα εθνικά 
και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων

 νησιωτικός / πολυνησιακός χαρακτήρας: το 90% της έκτασής της είναι θαλάσσιος χώρος, ενώ 
το χερσαίο τμήμα της συγκροτείται από 79 νησιά, εκ των οποίων 50 κατοικημένα και 178 
βραχονησίδες

 γεωπολιτική θέση: περιφέρεια χωρίς σύνορα με άλλες χώρες της ΕΕ, ασταθές περιβάλλον 
ευρύτερης περιοχής, αυξημένες μεταναστευτικές ροές

 δυναμικό προσέλκυσης λειτουργιών υπερεθνικής εμβέλειας: εθνικός πόλος έλξης τουριστικής 
δραστηριότητας υψηλής έντασης και απόδοσης με διεθνή αναγνωρισιμότητα, περιοχή υψηλής 
πολιτισμικής και περιβαλλοντικής αξίας, σταυροδρόμι διεθνών θαλασσίων διαδρομών και αξόνων 
μεταφοράς

Ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών της γεωγραφικής ασυνέχειας, της απομόνωσης, της 
περιφερειακότητας, της πολυδιάσπασης του χώρου, αλλά και της μοναδικής πολιτισμικής ταυτότητας και 
του φυσικού πλούτου που συγκροτείται από ένα πλούσιο δίκτυο αξιόλογων οικοτόπων, συνθέτουν την 
ιδιαίτερη εικόνα της περιοχής.

Η πολυδιάσπαση και η ασυνέχεια του γεωγραφικού χώρου που καταλαμβάνει η ΠΝΑ αδυνατίζουν 
την χωρική, οικονομική και κοινωνική συνοχή και οδηγούν σε έντονες ενδοπεριφερειακές χωρικές 
ανισότητες, καθώς τα νησιά που την απαρτίζουν διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος, τα 
χαρακτηριστικά και το επίπεδο ανάπτυξης δημιουργώντας σύνθετες και πολυποίκιλες προκλήσεις που 
συνδέονται με την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η άρση της θαλάσσιας απομόνωσης, η αδυναμία 
επίτευξης οικονομιών κλίμακας και το αυξημένο κόστος μεταφοράς, καθώς και με την ανάγκη 
δημιουργίας υποδομών (μεταφορικών, ενέργειας, εκπαίδευσης, υγείας κλπ.) σε κάθε νησί.

Η ποικιλομορφία και το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ των νησιών της ΠΝΑ αποτυπώνονται 
στο υπό έγκριση αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας στο πλαίσιο του οποίου τα νησιά της ΠΝΑ κατατάσσονται στις 
ακόλουθες ομάδες, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και παραμέτρων:

1. Ομάδα I: νησιά μικρής σχετικά γεωγραφικής έκτασης με σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης 
(διακυμάνσεις πληθυσμού, σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές, περιορισμένους πόρους ή ελάχιστο 
βαθμό αξιοποίησής τους και αισθητή γεωγραφική απομόνωση)

2. Ομάδα II: νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά, με παρουσία και άλλων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων / εκμεταλλεύσιμων πόρων, με τις προκλήσεις να εστιάζονται στην ανάγκη 
αντιμετώπισης των συγκρούσεων δραστηριοτήτων και αποτροπής της εξάρτησης από τη 
μονόπλευρη τουριστική ανάπτυξη

3. Ομάδα III: νησιά με διεθνούς εμβέλειας τουριστική δραστηριότητα, αυξανόμενες 
περιβαλλοντικές πιέσεις, πληθυσμιακή αύξηση και συγκέντρωση, με άμεση ανάγκη ελέγχου του 
είδους της ανάπτυξής τους

4. Ομάδα νησιών εξαιρετικά μικρού πληθυσμιακού μεγέθους, περιοδικής κατοίκησης, ακατοίκητα, 
νησίδες και βραχονησίδες, νησιά / νησίδες με ειδικό καθεστώς προστασίας.

Η ΠΝΑ συνολικά παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά μιας κατακερματισμένης νησιωτικής οικονομίας 
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που χαρακτηρίζεται από μέτρια διαφοροποίηση και χαμηλά επίπεδα καινοτομίας, εξαρτώμενης 
καθοριστικά από τις επιδόσεις του δυναμικού τουριστικού της τομέα. Παράλληλα περιορισμένη είναι η 
διείσδυση των ΤΠΕ και η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ χαμηλό είναι και το 
επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού της.

Οι οικονομικές επιδόσεις της επηρεάσθηκαν σημαντικά από την κρίση με αποτέλεσμα να επανέλθει στην 
κατηγορία των μεταβατικών περιφερειών της ΕΕ, ενώ ισχυρές είναι και οι πιέσεις στην περιφερειακή 
αγορά εργασίας, με το ποσοστό συνολικής ανεργίας και ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών το 2020, 
για πρώτη φορά στη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας, να είναι υψηλότερα του μ.ο. της χώρας και ειδικά 
των νέων 2πλάσιο του μέσου επιπέδου των χωρών μελών της ΕΕ.

Η ΠΝΑ μεταξύ των Περιφερειών της χώρας παρουσιάζει την υψηλότερη ανισοκατανομή εισοδημάτων, 
το 4o χαμηλότερο ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας, αλλά και υψηλότερο του μ.ο. της χώρας 
ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις.

Το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού της υπολείπεται σημαντικά εκείνου της χώρας, το ποσοστό των 
νέων 15-24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση είναι σχεδόν 2πλάσιο και εκείνων που 
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, κατάρτισης και εκπαίδευσης υψηλότερο του εθνικού μ.ο. Αντίστοιχα, 
λόγω και του χωρικού κατακερματισμού σημαντικές είναι οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικές υποδομές και 
εξοπλισμό, σε υποδομές υγείας (που καλούνται να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες λόγω της 
τουριστικής επισκεψιμότητας), αλλά και σε κοινωνικές υποδομές.

Κρίσιμες για την Περιφέρεια είναι οι ανάγκες προστασίας, ανάδειξης και προβολής του πλούσιου 
φυσικού και πολιτιστικού της οικοσυστήματος, αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική 
αλλαγή και των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα. Παράλληλα σημαντικές παραμένουν οι ανάγκες 
αναβάθμισης και ολοκλήρωσης των συστημάτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, των υποδομών 
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ιδιαίτερα στα μικρά νησιά και στους τουριστικούς και 
παραθαλάσσιους προορισμούς, ενώ λόγω και των ιδιαίτερων γεωλογικών συνθηκών και των σημαντικών 
τουριστικών ροών αυξημένες είναι οι ανάγκες ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, που 
κινδυνεύουν ή υφίστανται ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση.

Στον τομέα της ενέργειας είναι σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται σημαντικές παρεμβάσεις διασύνδεσης των 
νησιών και αύξησης της αξιοπιστίας των συστημάτων και δικτύων ενέργειας και υποκατάστασης των 
ρυπογόνων πηγών ενέργειας, ενώ σημαντικές παραμένουν οι ανάγκες βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των δημόσιων υποδομών και εγκαταστάσεων, των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και 
των επιχειρηματικών υποδομών.

Ο πολυνησιακός χαρακτήρας της ΠΝΑ, ο κατακερματισμός του χώρου και η γεωγραφική απομόνωση 
έχουν άμεσο αποτύπωμα στην κατάσταση των υποδομών μεταφορών και στο αυξημένο κόστος 
μεταφοράς προϊόντων και διακίνησης επιβατών. Οι κύριες ελλείψεις/ανάγκες εντοπίζονται στις 
ανεπαρκείς και συχνά μη αποδοτικές λιμενικές υποδομές, στις ανάγκες διασύνδεσης των πυλών εισόδου-
εξόδου με τα σημαντικά κέντρα και τους προβεβλημένους χώρους των νησιών και βελτίωσης της 
ασφάλειας τόσο του οδικού δικτύου όσο και των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Τέλος η διοικητική δομή της Περιφέρειας που συγκροτείται σε 13 Περιφερειακές Ενότητες και 34 
Δήμους, επηρεάζει τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα των τοπικών αρχών στην παραγωγή και 
διαχείριση των αναπτυξιακών τους έργων και ιδιαίτερα των μικρών νησιών.

Οι αδυναμίες που εντοπίσθηκαν στην αντιμετώπιση των αναγκών της Περιφέρειας κατά το σχεδιασμό και 
υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων της ππ 2014-2024 στους παραπάνω τομείς έχουν ήδη διευθετηθεί, 
ή έχει σχεδιασθεί και δρομολογηθεί η οριζόντια αντιμετώπισή τους σε εθνικό επίπεδο.

Αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση της ΠΝΑ, οι κύριες αναπτυξιακές ανάγκες της, καθώς και οι 
παρεμβάσεις που αναπτύχθηκαν στην ππ 2014-20 και οι βασικοί παράγοντες που επηρέασαν την 
υλοποίησή τους ανά τομέα πολιτικής, αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι. Υφιστάμενη κατάσταση της 
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ΠΝΑ, αναπτυξιακές προκλήσεις και διδάγματα της περιόδου 2014-2020.

1.2.      Στρατηγική του Προγράμματος και Προτεραιότητες ανά Στόχο Πολιτικής

Mε βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά διαρθρωτικές αδυναμίες και 
αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της 
περιόδου 2021-2027, κεντρικός στόχος της ΠΝΑ είναι η «ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού 
συστήματός της, με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, η 
διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας των πόρων και η ενίσχυση της χωρικής και 
κοινωνικής συνοχής προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της».

Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος, το Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο (ΠεΠ ΝΑ) 2021-2027, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές συστάσεις της ΕΕ του έτους 2020 για την Ελλάδα που εκδόθηκαν στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου[1], υιοθετεί τους παρακάτω Στρατηγικούς Στόχους:

 Ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος
 Αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και των πόρων
 Βελτίωση της περιφερειακής συνδεσιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας
 Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τόνωση της αγοράς εργασίας  
 Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων

Σε όλα τα ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη και το πλαίσιο προώθησης της γαλάζιας ανάπτυξης, σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με μια νέα προσέγγιση για τη βιώσιμη 
γαλάζια οικονομία στην ΕΕ - Μετασχηματισμός της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον, 
καθώς άλλωστε αποτελεί και πυλώνα προτεραιότητας για τη χώρα μας στο πλαίσιο της 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής EUSAIR.

Η ανωτέρω προτεραιοποίηση και οι επιλογές των χρηματοδοτικών κατανομών σε αυτές 
λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των Ειδικών για τη Χώρα συστάσεων (Έκθεση 2020), ενώ συμμορφώνονται 
και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ανά Στόχο Πολιτικής οι κύριες στρατηγικές επιλογές του ΠεΠ ΝΑ για την κάλυψη των αναπτυξιακών 
αναγκών, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του αναπτυξιακού δυναμικού της ΠΝΑ 
και την επίτευξη των παραπάνω στρατηγικών στόχων και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια διαχωρισμού 
μεταξύ Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων είναι οι ακόλουθες:

ΣΠ1.   Πιο Έξυπνη Ευρώπη

Στον Στόχο Πολιτικής 1 οι κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της ΠΝΑ αφορούν στην:

Ενίσχυση του περιφερειακού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας

Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση τοπικών υποδομών των εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην ΠΝΑ (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΕΛΚΕΘΕ), αποκλειστικά για δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας στους τομείς που η ΠΝΑ παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα και εξειδίκευση, 
σύμφωνα με την περιφερειακή διάσταση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση | (ΕΣΕΕ 
21-27) και τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Ενίσχυση και διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης

Κύρια στρατηγική προτεραιότητα της ΠΝΑ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεών της, η διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης για την άρση της 
υπερβολικής εξάρτησης της οικονομίας από τη μονοκαλλιέργεια (τουρισμός), η αναβάθμιση των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και, ειδικότερα, η αναβάθμιση και διαφοροποίηση του 
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τουριστικού προϊόντος.

Έμφαση θα δοθεί στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που εξυπηρετούν την περιφερειακή διάσταση της 
ΕΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών

Το ΠεΠ θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά δραστηριότητες που αφορούν στην ανάπτυξη και τον 
εμπλουτισμό παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και επιμελητηρίων 
προς πολίτες και επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και 
τουρισμού, στην περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής και λύσεων εξ αποστάσεως 
φροντίδας/υποστήριξης ευάλωτων και γεωγραφικά απομονωμένων ομάδων του πληθυσμού (ιδιαίτερα 
των μικρών νησιών), καθώς και στην ενίσχυση επενδύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 
επιχειρήσεων.

ΣΠ2.   Πιο Πράσινη Ευρώπη 

Στον Στόχο Πολιτικής 2 οι κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της ΠΝΑ αφορούν στην:

Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

Σε εφαρμογή των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα και τα κτίρια μηδενικής κατανάλωσης, 
καθώς και της υπό εκπόνηση Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για την ανακαίνιση του κτιριακού 
αποθέματος, στρατηγική επιλογή για την ΠΝΑ αποτελεί η προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης του 
δημόσιου κτηριακού αποθέματός της (παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, προσθήκης βιοκλιματικών 
χαρακτηριστικών, αξιοποίησης ΑΠΕ) με βασική προτεραιότητα τα περισσότερο ενεργοβόρα δημόσια 
κτίρια (κτίρια διοίκησης, σχολεία, νοσοκομεία, κλπ.) και τα δημόσια κτίρια όπου στεγάζονται 
πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες (μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, πολυχώροι, 
γυμναστήρια, κολυμβητήρια).

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη κινδύνων

Κύρια στρατηγική επιλογή για την ΠΝΑ αποτελεί η εφαρμογή μέτρων προαγωγής της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και ολοκληρωμένης διαχείρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων από φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές, σύμφωνα και με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 
Απορροής ποταμών του ΥΔ Νήσων Αιγαίου και το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική 
Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ).

Προτεραιότητα δίνεται στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μικρού μεγέθους και στα μέτρα 
προστασίας ή/και αναστροφής των φαινομένων διάβρωσης ακτών, στο πλαίσιο της προώθησης της 
γαλάζιας ανάπτυξης.

Ολοκληρωμένη & βιώσιμη διαχείριση υγρών αποβλήτων

Κύρια στρατηγική επιλογή για την ΠΝΑ αποτελεί η ολοκλήρωση των υποδομών για τη διαχείριση των 
υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Γ΄ 
Προτεραιότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της χώρας για την εφαρμογή της Οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ.

Επίσης προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση υφιστάμενων ή/και κατασκευή νέων υποδομών συλλογής 
και επεξεργασίας λυμάτων σε τουριστικές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.

Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων

Κύρια στρατηγική επιλογή για την ΠΝΑ αποτελεί η ανάπτυξη παρεμβάσεων αντιμετώπισης της 
λειψυδρίας, μείωσης των διαρροών των δικτύων ύδρευσης και εξοικονόμησης νερού, καθώς και 
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συμπληρωματικών έργων υποδομής για τη διασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού και ενδεικτικά:

 Κατασκευή, επέκταση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
νερού

 Κατασκευή, βελτίωση μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης τοπικής εμβέλειας
 Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποιότητας πόσιμου νερού

Σημειώνεται ότι, οι ανάγκες του τομέα των στερεών αποβλήτων και οι δράσεις για την προστασία της 
βιοποικιλότητας στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 προβλέπεται να καλυφθούν από το τομεακό 
πρόγραμμα.

ΣΠ 3. Πιο Συνδεδεμένη Ευρώπη 

Στον Στόχο Πολιτικής 3, σε εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων Μεταφορών (όπως 
εξειδικεύονται στο Περιφερειακό Σχέδιο Μεταφορών) και Οδικής Ασφάλειας, στρατηγική προτεραιότητα 
της ΠΝΑ αποτελεί η βελτίωση της προσβασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας με την αναβάθμιση 
των θαλάσσιων και οδικών μεταφορών και μετακινήσεων, ενδοπεριφερειακά και διαπεριφερειακά, καθώς 
και εσωτερικά στα νησιά, στις πύλες εισόδου – εξόδου και στα σημεία τουριστικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος (στο πλαίσιο της πράσινης στρατηγικής μεταφορών για προώθηση ενός καθαρότερου, 
ασφαλέστερου και ανθεκτικότερου στην κλιματική αλλαγή συστήματος μεταφορών), με έμφαση στα 
παρακάτω:

 αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών που περιλαμβάνονται στο διευρυμένο ΔΕΔ-Μ
 κατασκευή / αναβάθμιση λιμενικών υποδομών (εκτός από τα λιμάνια που περιλαμβάνονται στο 

δίκτυο δημόσιας θαλάσσιας υπηρεσίας, εξαιρουμένου του έργου ολοκλήρωσης του νέου λιμανιού 
της Σχοινούσας που αποτελεί μεταφερόμενο έργο της ΠΠ 2014-2020)

 εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων
 βελτίωση του εθνικού / επαρχιακού οδικού δικτύου
 κατασκευή/βελτίωση οδικών συνδέσεων με πύλες εισόδου/εξόδου και σημεία τουριστικού 

ενδιαφέροντος
 βελτίωση παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας οδικού δικτύου

ΣΠ 4. Πιο Κοινωνική Ευρώπη 

Στον Στόχο Πολιτικής 4, οι κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της ΠΝΑ αφορούν στη:

Τόνωση της απασχόλησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

Στρατηγική επιλογή για την ΠΝΑ αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και η 
δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, μέσω δράσεων ενίσχυσης των δεξιοτήτων και 
προώθησης στην απασχόληση των ανέργων και τόνωσης της επιχειρηματικότητας (ενίσχυση της 
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας), αλλά 
και για τις ανάγκες τόνωσης της απασχόλησης στο πλαίσιο της εφαρμογής των χωρικών στρατηγικών στα 
νησιά της Περιφέρειας. Οι σχεδιαζόμενες δράσεις είναι διακριτές και συμπληρωματικές των ανάλογων 
δράσεων του Τομεακού Προγράμματος, εστιάζοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης της 
περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ 21-27. Παράλληλα θα αναπτυχθούν στοχευμένες παρεμβάσεις για 
την ένταξη στην αγορά εργασίας ειδικών ομάδων του πληθυσμού, όπως οι υπήκοοι τρίτων χωρών και οι 
Ρομά. 

Τέλος, θα συνεχισθεί η ανάπτυξη δράσεων πρόσβασης σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και επιδότησης 
θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης, για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
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εργασίας, ενώ θα στηριχθούν και δράσεις προσαρμογής των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις 
αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος.

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Σε εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών για την Κοινωνική Ένταξη, τους Ρομά, τους πρόσφυγες και 
μετανάστες και την αποϊδρυματοποίηση, καθώς και των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη Νεολαία, το 
Παιδί και τους ΑμεΑ οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή είναι σε στάδιο εκπόνησης και αναμένεται η 
ολοκλήρωσή τους στρατηγική επιλογή για την ΠΝΑ αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου ασφάλειας και η 
ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τα άτομα που χρήζουν φροντίδας ή κινδυνεύουν από 
φτώχεια, εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών, 
καθώς και η ανάπτυξη δράσεων υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, στήριξης της 
ενεργού και υγιούς γήρανσης και των ατόμων με αναπηρίες. Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις 
συγχρονίζονται και λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η Εγγύηση για τα Παιδιά, 
η Προτεραιότητα στη Στέγαση, το Σχέδιο Δράσης για την Ενσωμάτωση και την Ένταξη 2021-2027 
ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και ειδικότερα το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Καταπολέμηση 
του Ρατσισμού που συνδέεται στενά με το Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ για την Ισότητα, την Ένταξη και 
τη Συμμετοχή των Ρομά, η Στρατηγική για την Ισότητα των φύλων 2020–2025, η στρατηγική για την 
ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020–2025, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία 2021-2030, η επικείμενη στρατηγική για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού και η 
Έκθεση για την ιθαγένεια. 

Στο πλαίσιο αυτό οι επιμέρους προτεραιότητες εστίασης των παρεμβάσεων του ΠεΠ αφορούν στην:

 συνέχιση και αναβάθμιση των υπηρεσιών και των δομών κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής 
ένταξης ατόμων σε μειονεκτική θέση (Κοινωνικά Κέντρα, Παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης 
Μεταναστών, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας 
ΑμεΑ, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού ΑμεΑ)

 ενίσχυση και επέκταση δικτύου και υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων βίας και εμπορίας 
ανθρώπων

 ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικοοικονομικής στήριξης και ένταξης 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα παιδιά και τους εφήβους

 ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, ανήκουν σε 
ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, καθώς και των κατοίκων των απομακρυσμένων νησιών

Αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης

Σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Δημόσια Υγεία 2021-2025, καθώς και του υπό 
εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Πολιτικής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση & Δια Βίου Μάθηση 
στρατηγική επιλογή για την ΠΝΑ αποτελεί η αναβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα:

 αναβάθμιση του δικτύου υποδομών υγείας, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και 
των υποδομών ΤΠΕ των μονάδων υγείας

 ενίσχυση της λειτουργίας του δικτύου των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας για την εξυπηρέτηση 
ευάλωτων ατόμων, προαγωγή της ψυχικής υγείας, αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και ανάπτυξη 
προγραμμάτων δημόσιας υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (μετανάστες, Ρομά, 
ευάλωτα παιδιά)

 αναβάθμιση των υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, 
περιλαμβανομένης και της προσχολικής αγωγής και της χρήσης σύγχρονων εκπαιδευτικών 
εργαλείων ΤΠΕ
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 εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες

Πριν την έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή και ένταξη έργων υποδομής στους τομείς εκπαίδευσης 
και υγείας που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ θα ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση και προτεραιοποίηση 
των σχετικών αναγκών από τα αρμόδια Υπουργεία.

Δημιουργία προσβάσιμων τουριστικών προορισμών – προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής 
και φυσικής κληρονομιάς και των τουριστικών πόρων

Προτεραιότητα για την ΠΝΑ αποτελεί η δημιουργία υποδομών για την ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση 
των επισκεπτών και ιδιαίτερα των ΑμεΑ και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων σε τουριστικούς 
προορισμούς, πολιτιστικά μνημεία και χώρους φυσικού κάλλους, η ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικού 
τουρισμού (θρησκευτικού/προσκυνηματικού, καταδυτικού, φυσιολατρικού, ευεξίας κοκ), καθώς και η 
ανάπτυξη δράσεων προστασίας, αξιοποίησης και προβολής της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
εκτός των περιοχών Natura 2000 και των τουριστικών πόρων της Περιφέρειας.

ΣΠ 5. Ευρώπη κοντά στους Πολίτες

Στον Στόχο Πολιτικής 5, κύρια στρατηγική επιλογή για την άμβλυνση των μειονεκτημάτων που 
δημιουργούν τα γεωγραφικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά / φυσιογνωμία των νησιών της ΠΝΑ 
(ασυνέχεια του χώρου, έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες και αντίστοιχα διαφοροποιημένες ανάγκες, 
απουσία μεγάλων αστικών κέντρων) αποτελεί η ενδυνάμωση της Χωρικής Συνοχής.

Έμφαση θα δοθεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων γεωγραφικής απομόνωσης, της έλλειψης 
βασικών υποδομών και του μικρού βαθμού αξιοποίησης των πόρων, καθώς και στην αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε νησιά της ΠΝΑ με μόνιμο πληθυσμό κάτω 
των 3.100 κατοίκων.

Το ΠεΠ θα ενισχύσει την εφαρμογή μιας ή περισσότερων στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης (ΟΧΕ), για τα μικρά αυτά νησιά, με έμφαση στην ανάπτυξη παρεμβάσεων 
συμπλήρωσης/αναβάθμισης υποδομών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, ορθολογικής και αποδοτικής 
διαχείρισης πόσιμου ύδατος, βελτίωσης των υποδομών διαχείρισης λυμάτων, ενεργειακής αναβάθμισης 
δημόσιων κτιρίων, υποδομών και κοινόχρηστων χώρων, προστασίας και αξιοποίησης πολιτιστικών και 
φυσικών πόρων εκτός των περιοχών Natura 2000, ανάπτυξης κοινωνικών υποδομών, αξιοποίησης ΤΠΕ, 
καθώς και δημιουργίας προϋποθέσεων οικονομικής ανάπτυξης αλλά και βελτίωσης των συνθηκών 
διαβίωσης των κατοίκων και επισκεπτών.

Παράλληλα στρατηγική του ΠεΠ αποτελεί η βελτίωση των λειτουργιών και της ελκυστικότητας των 
μεγαλύτερων αστικών κέντρων της ΠΝΑ, με την εφαρμογή στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΒΑΑ) σε έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων που διαθέτουν πληθυσμό άνω των 5.000 μόνιμων κατοίκων, 
με κύριους στόχους τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, συμβατά με τα ΣΒΑΚ και συνολικά της 
λειτουργικότητας του αστικού χώρου, την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού, πολιτιστικού 
κεφαλαίου, την ενίσχυση και ανάπτυξη πράσινων και έξυπνων υποδομών και την άμβλυνση κοινωνικών 
προβλημάτων. Οι εμβληματικές αστικές αναπλάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΤΑΑ θα ληφθούν 
υπόψη στην επιλογή των στρατηγικών.

Η συνδρομή του Προγράμματος στην εμβληματική πρωτοβουλία «GReco Islands» θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο οριζόντιας διαμόρφωσης της ολοκληρωμένης αυτής παρέμβασης και της μεθόδου εφαρμογής και 
διαχείρισής της.

1.3. Αρχιτεκτονική του Προγράμματος

Με βάση τις προαναφερόμενες προτεραιότητες, για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων της ΠεΠ 
Νότιο Αιγαίο 2021-2027 δομείται σε έξι (6) Προτεραιότητες οι οποίοι συνδέονται με τους ΣΠ 1 έως και 
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5 της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, και δύο (2) Προτεραιότητες για την Τεχνική Βοήθεια.

 Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού (ΣΠ 1/ΕΤΠΑ – 
εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου Ι του Προγράμματος)

 Προτεραιότητα 2: Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων (ΣΠ 2/ΕΤΠΑ – 
εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙΙ του Προγράμματος)

 Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της 
κινητικότητας (ΣΠ 3/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙΙΙ του Προγράμματος)

 Προτεραιότητα 4: Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών (ΣΠ 4/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση 
του στρατηγικού στόχου ΙV του Προγράμματος)

 Προτεραιότητα 5: Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (ΣΠ 4/ΕΚΤ+ – εξυπηρέτηση του 
στρατηγικού στόχου ΙV του Προγράμματος)

 Προτεραιότητα 6: Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών (ΣΠ 5/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση 
του στρατηγικού στόχου V του Προγράμματος)

 Προτεραιότητα 7: Τεχνική Υποστήριξη (ΕΤΠΑ)
 Προτεραιότητα 8: Τεχνική Υποστήριξη (ΕΚΤ)

1.4. Συντονισμός και συμπληρωματικότητα παρεμβάσεων με άλλα Ταμεία και Προγράμματα

Ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα των Ταμείων διασφαλίζεται με ευθύνη του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ΓΓΔΕ&ΕΣΠΑ και ειδικότερα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), 
μεταξύ των άλλων μέσω της Επιτροπής Σχεδιασμού για τον συντονισμό της κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2021-
2027, του συντονιστικού οργάνου με αντικείμενο τον προγραμματισμό των προτεραιοτήτων των τομέων 
πολιτικής και των περιφερειών, στο οποίο συμμετέχουν ΔΑ, Επιτελικές Δομές, Περιφέρειες, κ.α. φορείς, 
καθώς και των Θεματικών Δικτύων στα οποία μετέχουν εκπρόσωποι των ΔΑ, των Επιτελικών Δομών και 
των κοινωνικοοικονομικών εταίρων.

Περαιτέρω η οριοθέτηση ανά ΣΠ προσδιορίζεται ως εξής λαμβανομένου οριζόντια υπόψη ότι έργα 
phasing ή έργα που υλοποιούνται μετά την 01/01/2021 και επανεντάσσονται βάσει των νέων διαδικασιών 
στα νέα προγράμματα («μεταφερόμενα») θα παραμένουν - κατά κανόνα - στα διάδοχα Προγράμματα των 
υφιστάμενων ανεξάρτητα από τους βασικούς κανόνες οριοθέτησης:

Στόχος Πολιτικής 1:

Οι παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται κατά κανόνα από τα Τομεακά Προγράμματα, με το ΠεΠ να 
χρηματοδοτεί τοπικού χαρακτήρα ερευνητικές υποδομές, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό 
Πολυετές Σχέδιο και των οποίων η ανάγκη ενίσχυσης προκύπτει από την εφαρμογή της διαδικασίας 
επιχειρηματικής ανακάλυψης, δράσεις ΤΠΕ τοπικής εμβέλειας και σημασίας, ενισχύσεις ΜΜΕ που 
εξυπηρετούν την περιφερειακή διάσταση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (δράσεις 
ενίσχυσης των ΜΜΕ οριζόντιου χαρακτήρα θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΑΝΕΚ), και ολοκληρωμένες 
χωρικές επενδύσεις (εφόσον αυτή η ανάγκη προκύψει ως προτεραιότητα από τις επιμέρους χωρικές 
στρατηγικές). Τέλος, δράσεις προσαρμογής και αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της βιομηχανικής 
μετάβασης των ΜΜΕ, καθώς και έργα πράσινου μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στα νησιά της 
πρωτοβουλίας GReco Islands προβλέπεται να ενισχυθούν από το ΤΔΜ.

Στόχος Πολιτικής 2:

Το ΠεΠ θα χρηματοδοτήσει έργα διαχείρισης λυμάτων, μικρής κλίμακας έργα εξασφάλισης πόσιμου 
νερού (τοπικής σημασίας έργα ύδρευσης), μικρού μεγέθους αντιπλημμυρικά έργα και έργα προστασίας 
από τη διάβρωση των ακτών και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια, εκτός αυτών της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης και των μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων της Περιφέρειας. Τα Τομεακά 
Προγράμματα θα χρηματοδοτήσουν δράσεις εθνικής ή στρατηγικής σημασίας συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης κινδύνου και της βιοποικιλότητας, έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εξοικονόμησης 
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ενέργειας σε κατοικίες, προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας, στοχευμένα αντιπλημμυρικά έργα 
στρατηγικής σημασίας και μεγάλα έργα διάβρωσης των ακτών (περιλαμβανομένων αυτών της Ρόδου και 
των νησιών), δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και έργα οριζόντιου 
χαρακτήρα. Επιπλέον, θα χρηματοδοτήσουν πιλοτικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες αστικές περιοχές 
αποσκοπώντας στην ολιστική διαχείριση του πόσιμου νερού. Παρεμβάσεις που προάγουν τη βιώσιμη 
πολυτροπική αστική κινητικότητα, όπως αυτές της ανανέωσης του στόλου των αστικών λεωφορείων με 
ηλεκτροκίνητα οχήματα θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Υποδομών – Μεταφορών 2021-2027.

Τέλος, στα νησιά της πρωτοβουλίας GReco Islands, από το Πρόγραμμα “Δίκαιη Αναπτυξιακή 
Μετάβαση” θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων και δημοτικών 
κτιρίων και υποδομών, καθώς και έργα ενεργειακής αποδοτικότητας στους τομείς της βιομηχανίας και 
του τουρισμού.

Στόχος Πολιτικής 3:

Από το ΠεΠ θα χρηματοδοτηθούν οδικά έργα εκτός ΔΕΔ-Μ, έργα οδικής ασφάλειας και παρεμβάσεις σε 
λιμένες περιφερειακού ενδιαφέροντος. Δύναται επίσης να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις διασύνδεσης με 
το ΔΕΔ-Μ εντός του εθνικού δικτύου.

Το Τομεακό Πρόγραμμα θα εστιάσει σε έργα του βασικού και αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ, έργα 
υποδομών και μέσων των συστημάτων αστικών μεταφορών. Ειδικά στις λιμενικές μεταφορές θα 
χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις διασφάλισης της διασυνδεσιμότητας και της εδαφικής συνοχής των νησιών 
(υποδομές του δικτύου δημόσιας θαλάσσιας υπηρεσίας), σε συνάφεια με την Εθνική Λιμενική Πολιτική.

Στόχος Πολιτικής 4:

Από το ΠεΠ θα καλυφθούν ανάγκες σε υποδομές υγείας, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης κοινωνικής 
πρόνοιας, αλλά και οι ανάγκες σε υπηρεσίες και μικρές υποδομές τουρισμού και πολιτισμού στο πλαίσιο 
της συμβολής στην κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη. Επίσης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την ενεργό και ισότιμη κοινωνικοοικονομική ένταξη, την προώθηση της 
ισότητας και της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες.

Τέλος, το ΠεΠ για την εξυπηρέτηση της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Έξυπνη Εξειδίκευση, συμπληρωματικά προς τα Τομεακά Προγράμματα θα χρηματοδοτήσει δράσεις 
αναβάθμισης προσόντων, υποστήριξης της ένταξης και προώθησης στην αγορά εργασίας ανέργων, 
προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών σε κλάδους αιχμής 
και αναδυόμενους τομείς της περιφερειακής οικονομίας.

Στόχος Πολιτικής 5:

Το ΠεΠ ΝΑ θα υποστηρίξει την εφαρμογή ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ 
μικρών νησιών), ενώ το ΕΤΘΑΥ θα υποστηρίξει την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε 
αλιευτικές περιοχές στο πλαίσιο εφαρμογής Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης και το ΕΓΤΑΑ την 
εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων τύπου LEADER.

Παράλληλα οι ανάγκες της ΠΝΑ προβλέπεται να ικανοποιηθούν και από τα ακόλουθα εθνικά ή/και 
συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ Προγράμματα ή Ταμεία που δεν περιλαμβάνονται στο ΣΕΣ:

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0): Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την 
αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας, μεταξύ άλλων μέσω των πράσινων τεχνολογιών 
(περιλαμβανομένων και των επενδύσεων ενεργειακής διασύνδεσης των νησιών) και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της χώρας (υποδομές οπτικών ινών, ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων, 
επενδύσεις σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες κοκ.) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ): Ενίσχυση της κοινής πολιτικής ασύλου, 
στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης, συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και στην 
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αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και διασφάλιση της αποτελεσματικής επιστροφής και 
επανεισδοχής στις τρίτες χώρες.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει:

 παρεμβάσεις ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών με την εφαρμογή τοπικών 
προγραμμάτων τύπου LEADER

 παρεμβάσεις για τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη βιώσιμη διαχείρισή τους, την 
προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη γεωργία και τη χρήση ΑΠΕ για γεωργική χρήση, 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στον αγροτικό χώρο και την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή

 παρεμβάσεις για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης, τη μείωση της φτώχειας και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, καθώς και συνδυαστικές δράσεις που δύναται να 
αφορούν τη στήριξη νέων αγροτικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση δεξιοτήτων, την εγκατάσταση 
των νέων γεωργών και την ενίσχυση των γεωργο-περιβαλλοντο–κλιματικών μέτρων.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 2021-2025: Αποτελεί το εθνικό σκέλος του 
ΠΔΕ, συνολικού π/υ 91 εκ. € για την ΠΝΑ και έχει ως βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις α) τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, β) τη συντήρηση και ανάπτυξη υφιστάμενων υποδομών και 
ειδικά υποδομών μεταφορών, γ) την κοινωνική συνοχή και δ) την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Horizon Europe: Αντιμετωπίζει τα θέματα των παγκόσμιων προκλήσεων και ιδιαίτερα της κλιματικής 
αλλαγής και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, που αποβλέπει στην τόνωση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης.

LIFE: Χρηματοδοτεί δράσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική προστασία και τη διαφύλαξη της 
βιοποικιλότητας και ειδικά τα ολοκληρωμένα έργα και τα έργα στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Οριζόντιες αρχές

Τα παρακάτω οριζόντια θέματα/αρχές αφορούν στο σύνολο των Στόχων Πολιτικής του ΠεΠ

 Η διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών, της ένταξης και της καταπολέμησης κάθε μορφής 
διακρίσεων, καθώς και η διασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμεΑ, διατρέχουν οριζόντια το ΠεΠ, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΚΔ. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν επιμέρους στοχευμένες 
παρεμβάσεις σε συμφωνία με το περιεχόμενο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ΑμεΑ, και των αρχών της 
ισότητας των φύλων και των μη διακρίσεων ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπόψη οι 
υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ.

 Η ΕΥΔ δεσμεύεται να λαμβάνει υπόψη την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στις 
παρεμβάσεις όλων των ΣΠ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
υπογραμμίζει ότι οι στόχοι της μπορούν να επιτευχθούν με δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο 
ώστε κανείς να μην υστερεί σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η αρχή θα εφαρμόζεται κατά την 
υλοποίηση του ΠεΠ στη βάση οδηγιών της ΕΑΣ.

 Κατά την εφαρμογή του ΠεΠ, η ΕΥΔ θα προωθήσει τη στρατηγική χρήση των δημόσιων 
συμβάσεων για τη στήριξη των στόχων πολιτικής. Οι δικαιούχοι θα ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν κριτήρια κόστους που σχετίζονται με την ποιότητα και τη βιωσιμότητα. Όταν είναι 
εφικτό, θα ενσωματώνονται στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
ζητήματα, καθώς και κίνητρα καινοτομίας.

Στον σχεδιασμό του ΠεΠ λαμβάνεται υπόψη η πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus για την 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην πράξη και τη διαμόρφωση προσιτών, 
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προσβάσιμων και ποιοτικών τόπων διαβίωσης, μέσα από τη συνεργασία και διαλειτουργικότητα της 
επιστήμης της τέχνης και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό όταν κρίνεται σκόπιμο, το ΠεΠ θα 
υποστηρίξει επενδύσεις που συνδυάζουν επιτυχώς τις αρχές της αειφορίας, της αισθητικής και της 
συμμετοχικότητας της πρωτοβουλίας New European Bauhaus, με σκοπό την εξεύρεση προσιτών, χωρίς 
αποκλεισμούς, βιώσιμων και ελκυστικών λύσεων για τις κλιματικές προκλήσεις.

[1] COM (2020) 508 final, 20.05.20 «Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας του 2020 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το 
Πρόγραμμα Σταθερότητας της Ελλάδας του 2020»
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1. Programme strategy: main challenges and policy responses

Πίνακας 1

Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη)

1. A more competitive and smarter Europe by 
promoting innovative and smart economic 
transformation and regional ICT connectivity

RSO1.1. Developing and enhancing research and 
innovation capacities and the uptake of advanced 
technologies

Ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι επιδόσεις της ΠΝΑ στην 
Ε&Κ που την τελευταία 10ετία φθίνουν σταθερά. 
Την περίοδο 2011-17, μεταξύ των Περιφερειών της 
χώρας, παρουσίασε το χαμηλότερο ποσοστό 
δαπανών Ε&Α ως προς το ΑΕΠ της (0,17% το 
2017), κυρίως ως αποτέλεσμα της χαμηλής 
καινοτομικής δραστηριότητας του τουριστικού 
τομέα και του μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων 
(μέχρι 3-4 εργαζόμενοι). Πολύ χαμηλός είναι ο 
αντίστοιχος δείκτης των επιχειρήσεων της ΠΝΑ 
(0,1%), ενώ ο εθνικός την ίδια περίοδο 
υπερδιπλασιάσθηκε (από 0,23% σε 0,55%). Το 
2019 η ΠΝΑ υποχώρησε στην τελευταία θέση 
μεταξύ των 13 Περιφερειών (8η το 2011) ως προς 
τον Δείκτη Περιφερειακής Καινοτομίας και ήταν η 
μόνη με επίδοση που επιδεινώθηκε (-2,3%). Ο 
βαθμός ενσωμάτωσης - χρήσης προϊόντων και 
αποτελεσμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και καινοτομίας από τις επιχειρήσεις είναι πολύ 
μικρός, ενώ ιδιαίτερα περιορισμένος είναι ο 
βαθμός διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τα 
ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα. Λόγω του 
νησιωτικού χαρακτήρα, η σύμπραξη επιχειρήσεων 
και ερευνητικών φορέων καθίσταται άμεσα 
εξαρτώμενη από τις δυνατότητες της τεχνολογίας, 
αλλά και ευάλωτη από τη δομή της οικονομίας της, 
το πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και τις 
περιορισμένες περιφερειακές δομές / φορείς Ε&Κ. 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εμφανίζεται στην 
παγκόσμια κατάταξη (Times Higher Education 
2019) στην κατηγορία 801-1000, κάτι που 
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Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη)
υποδηλώνει ότι υπάρχουν ανεκμετάλλευτες 
δυνατότητες για την παραγωγή σχετικά υψηλής 
ποιότητας έρευνας στην περιοχή, αποτελώντας τη 
βάση για δραστηριότητες τοπικής καινοτομίας 
βασισμένες στη γνώση. Αναπτυξιακή μελέτη του 
ΟΟΣΑ, υποδεικνύει ως βασικές προκλήσεις για 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας: - την 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών 
παραγόντων του περιφερειακού οικοσυστήματος 
καινοτομίας, αξιοποιώντας την εμπειρία της 
προηγούμενης ΠΠ και με τρόπο που να επιτρέπει 
τη συσσώρευση γνώσεων και ικανοτήτων για 
καινοτομία - την ενίσχυση της συνεργασίας 
επιχειρήσεων - ακαδημαϊκών / ερευνητικών 
φορέων, αξιοποιώντας τους πόρους για Ε&Κ, σε 
τομείς σχετικούς με τις αναπτυξιακές ανάγκες - 
ευκαιρίες της ΠΝΑ Στη λογική αυτή, επιδιώκεται η 
ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών, 
αποκλειστικά για δραστηριότητες Ε&Κ στους 
τομείς προτεραιότητας που θα προκύψουν μέσω 
της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης. 

1. A more competitive and smarter Europe by 
promoting innovative and smart economic 
transformation and regional ICT connectivity

RSO1.2. Reaping the benefits of digitisation for 
citizens, companies, research organisations and 
public authorities

Η ΠΝΑ βρίσκεται χαμηλά στη χρήση ψηφιακών 
υπηρεσιών. Ο πολυνησιακός χαρακτήρας και η 
απόσταση από τα εθνικά και περιφερειακά κέντρα, 
επιβάλλουν την ανάπτυξη και χρήση τέτοιων 
υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και ειδικότερα 
στη διοίκηση, την υγεία και την 
επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με το κείμενο του 
ΟΟΣΑ «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά 
το 2020, Αξιολόγηση και συστάσεις» οι 
προορισμοί και οι τουριστικές επιχειρήσεις 
οφείλουν να υιοθετήσουν πλήρως την 
ψηφιοποίηση για να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους και να πουλήσουν τα 
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Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη)
προϊόντα τους στην εγχώρια αλλά και την διεθνή 
αγορά. . Η εμπορική προώθηση με χρήση των 
τεχνολογιών αιχμής για την καλύτερη επικοινωνία 
με τους τουρίστες, η συγκέντρωση πληροφοριών 
και στοιχείων για την τουριστική προσφορά και 
ζήτηση και η εκμετάλλευση σύγχρονων 
εφαρμογών τουριστικής και πολιτιστικής προβολής 
θα βελτιώσουν τον βαθμό ψηφιακού 
μετασχηματισμού των επιχειρήσεων του 
σημαντικότερου κλάδου της οικονομίας της ΠΝΑ, 
δημιουργώντας τις κατάλληλες προοπτικές 
ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι στο Πρόγραμμα δεν 
έχει επιλεγεί η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων, 
τα οποία θα υποστηριχθούν οριζόντια από το 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία». 

1. A more competitive and smarter Europe by 
promoting innovative and smart economic 
transformation and regional ICT connectivity

RSO1.3. Enhancing sustainable growth and 
competitiveness of SMEs and job creation in 
SMEs, including by productive investments

Η οικονομία της ΠΝΑ κυριαρχείται από τον 
Τριτογενή τομέα παραγωγής, ο οποίος παράγει 
περισσότερο από το 85% της Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της τοπικής 
οικονομίας. Η κυριαρχία του τριτογενή τομέα στην 
οικονομία της ΠΝΑ οφείλεται πρωτίστως στον 
τουρισμό και το εμπόριο, που συνδέεται άμεσα με 
τον τουρισμό, οι οποίοι μαζί συνεισφέρουν 
περίπου το 50% της παραγόμενης ΑΠΑ. Αυτό 
καθιστά την ΠΝΑ μία τουριστική Περιφέρεια 
εξαρτώμενη ως προς την οικονομική της ευημερία 
κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από την πορεία του 
τουρισμού και της τουριστικής οικονομίας. Σε 
δεύτερο πλάνο έρχεται ο κλάδος της μεταποίησης, 
ο οποίος φαίνεται να ανακάμπτει και θα πρέπει να 
ενισχυθεί περαιτέρω, παράλληλα με τον κλάδο του 
τουρισμού που θα πρέπει να αναπτύξει νέα 
διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να 
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Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη)
καταστούν βιώσιμοι μακροπρόθεσμα. Τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας 
σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις που επέφερε η 
πανδημία COVID-19 και την επακόλουθη 
επιβράδυνση των προσπαθειών ανάκαμψης, 
καθιστούν επιτακτικό τον σχεδιασμό πολιτικών 
παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την 
εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στην ΠΝΑ με παράλληλη 
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Οι δράσεις 
ενίσχυσης ΜΜΕ θα συνδέονται με τους τομείς 
προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης, θα εξυπηρετούν την περιφερειακή 
διάστασή της και θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο της 
επιχειρηματικής ανακάλυψης. Επισημαίνεται ότι 
στο Πρόγραμμα δεν έχει επιλεγεί η χρήση 
χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία θα 
υποστηριχθούν οριζόντια από το Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία». 

2. A greener, low-carbon transitioning towards a 
net zero carbon economy and resilient Europe by 
promoting clean and fair energy transition, green 
and blue investment, the circular economy, climate 
change mitigation and adaptation risk prevention 
and management, and sustainable urban mobility

RSO2.1. Promoting energy efficiency and reducing 
greenhouse gas emissions

Το μεγάλης ηλικίας δημόσιο κτιριακό απόθεμα της 
Περιφέρειας (κτίρια διοίκησης, σχολεία, 
πολιτιστικοί και αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία, 
κλπ.) προκαλεί υψηλή κατανάλωση ενέργειας, με 
αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και στην 
εκπομπή αερίων ρύπων. Για τον λόγο αυτό και σε 
εφαρμογή των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια 
και το Κλίμα και τα κτίρια μηδενικής 
κατανάλωσης, καθώς και της υπό εκπόνηση 
Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για την ανακαίνιση 
του κτιριακού αποθέματος, στρατηγική επιλογή για 
την ΠΝΑ αποτελεί η προώθηση μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης του δημόσιου κτηριακού 
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Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη)
αποθέματός της (παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας, προσθήκης βιοκλιματικών 
χαρακτηριστικών, αξιοποίησης ΑΠΕ), με βασική 
προτεραιότητα τα περισσότερο ενεργοβόρα 
δημόσια κτίρια και υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη 
την αρχή «Πρώτα η Ενεργειακή Αποδοτικότητα» 
(Energy Efficiency First Principle) που υιοθετεί και 
το Green Deal, καθώς και την επιδιωκόμενη 
συμπληρωματικότητα με προγραμματισμένες 
παρεμβάσεις σε άλλα Ταμεία/Προγράμματα για τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και σε 
όλους τους τομείς (δημόσια κτίρια, κατοικίες και 
επιχειρήσεις).

2. A greener, low-carbon transitioning towards a 
net zero carbon economy and resilient Europe by 
promoting clean and fair energy transition, green 
and blue investment, the circular economy, climate 
change mitigation and adaptation risk prevention 
and management, and sustainable urban mobility

RSO2.4. Promoting climate change adaptation and 
disaster risk prevention, resilience taking into 
account eco-system based approaches

Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από 
αυτή, καθορίζονται στο Περιφερειακό Σχέδιο για 
την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
(ΠεΣΠΚΑ) που έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε 
διαδικασία έγκρισης η Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεών του, το οποίο έχει 
ως βασικό στόχο τη μείωση της ευπάθειας της 
Περιφέρειας στις επιπτώσεις που προκύπτουν από 
την κλιματική αλλαγή και τη θωράκισή της έναντι 
αυτής. Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι ανάγκες στον 
εξωαστικό χώρο, λόγω των δασικών πυρκαγιών, με 
δεδομένη και την ύπαρξη εκτεταμένων χερσαίων 
περιοχών NATURA 2000, καθώς και οι ανάγκες 
διευθέτησης των ρεμάτων και διαχείρισης των 
ομβρίων υδάτων για την αντιμετώπιση 
πλημμυρικών φαινομένων, με βάση τις 
προτεραιότητες του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) των λεκανών απορροής 
ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων 
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Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη)
Αιγαίου, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 
Επίσης, ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας της 
Περιφέρειας, έχει σαν άμεση συνέπεια τις 
αυξημένες ανάγκες για την προστασία των 
ιδιαίτερα εκτεταμένων ακτών από τη διάβρωση, 
λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και 
των έντονων καιρικών φαινομένων. Με βάση τα 
ανωτέρω και συμπληρωματικά με τις παρεμβάσεις 
για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
την πρόληψη κινδύνων που προγραμματίζονται να 
υλοποιηθούν με κεντρική διαχείριση από τομεακά 
προγράμματα, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.iv 
δίνεται προτεραιότητα σε έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας μικρού μεγέθους, καθώς και σε μέτρα 
προστασίας ή/και αναστροφής των φαινομένων 
διάβρωσης ακτών. 

2. A greener, low-carbon transitioning towards a 
net zero carbon economy and resilient Europe by 
promoting clean and fair energy transition, green 
and blue investment, the circular economy, climate 
change mitigation and adaptation risk prevention 
and management, and sustainable urban mobility

RSO2.5. Promoting access to water and sustainable 
water management

Η Περιφέρεια έχει οξυμένες ανάγκες σε πόσιμο 
νερό, λόγω της μειωμένης ποσότητας υδατικών 
πόρων που οφείλεται στα γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά της, όσο και λόγω της αύξησης 
του πληθυσμού της κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες εξαιτίας του μεγάλου αριθμού επισκεπτών 
που δέχεται και ιδιαίτερα στις περισσότερο 
τουριστικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται 
ως προτεραιότητα δράσεις παραγωγής και 
αποθήκευσης νερού, αντικατάστασης, ενίσχυσης 
δικτύων ύδρευσης και ελέγχου διαρροών, δράσεις 
επέκτασης δικτύων ύδρευσης, καθώς και δράσεις 
για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 
σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, καθώς και το Σχέδιο Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του 
Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, για τη 
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διαχείριση και προστασία συνολικά των υδάτινων 
πόρων, σε εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα 
ύδατα 2000/60/ΕΚ. Στον τομέα διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων, κύρια προτεραιότητα για την 
Περιφέρεια αποτελεί η ολοκλήρωση των μέτρων 
που προβλέπονται στο Εθνικό Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας, 
προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της 
χώρας για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. 
Στόχος είναι η υλοποίηση των απαιτούμενων 
έργων στους τρεις οικισμούς που δεν έχουν 
συμμορφωθεί και στην ολοκλήρωση των έργων σε 
έναν ακόμη που αποτελεί συνεχιζόμενο έργο. 
Παράλληλα, επιδιώκεται η αναβάθμιση – ενίσχυση 
υποδομών υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και η κατασκευή 
υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς 
<2000 κατοίκων σε περιοχές ευαίσθητες 
περιβαλλοντικά. Η χρηματοδότηση των αναγκών 
σε υποδομές λυμάτων θα υλοποιηθεί στη βάση 
εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ οι 
συνολικές επενδύσεις στον τομέα του νερού 
(πόσιμο νερό και λύματα) θα αντιμετωπίζονται - 
όπου είναι εφικτό - με ένα ολιστικό τρόπο. Η 
συγκεκριμένη προσέγγιση είναι απαραίτητη για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της 
οικονομικής βιωσιμότητας των επενδύσεων και 
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς στους 
κατοίκους και τους επισκέπτες της ΠΝΑ. 

3. A more connected Europe by enhancing mobility RSO3.1. Developing a sustainable, climate 
resilient, intelligent, secure, sustainable and 
intermodal TEN-T

Προκειμένου να λειτουργήσει η έννοια του 
«Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών», δηλαδή χώρου 
χωρίς εσωτερικά σύνορα, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποσκοπεί στην προώθηση της διασύνδεσης και 
της διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων 
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μεταφορών, καθώς και της ελεύθερης πρόσβασης 
στα δίκτυα αυτά, με στόχο την ενοποίηση σε ένα 
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Το 
βασικό χαρακτηριστικό της προσέγγισης 
σχεδιασμού του ΔΕΔ-Μ είναι η ανάπτυξή του σε 
δύο επίπεδα: • Το «Βασικό Δίκτυο ΔΕΔ-Μ» (core 
network TEN-T) ως ανώτερο επίπεδο - το οποίο 
περιλαμβάνει άξονες και κόμβους ζωτικής 
σημασίας για τις ροές κυκλοφορίας στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ, των γειτόνων της και 
άλλων μερών του κόσμου, και • Το «Αναλυτικό 
Δίκτυο ΔΕΔ-Μ» (comprehensive network TEN-T) 
το οποίο συνδέει με κατάλληλο τρόπο περιφέρειες 
εντός της ΕΕ και παρέχει τη βασική υποδομή για 
πολυτροπικές (multimodal) επιβατικές και 
εμπορευματικές μεταφορές. Το δεύτερο επίπεδο 
του ΔΕΔ-Μ περιλαμβάνει έξι λιμένες της ΠΝΑ, οι 
οποίοι πρέπει να αναβαθμιστούν ώστε να 
εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
μεταφορών (εμπορευματικών και επιβατικών) με 
την επέκταση/ εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών 
και την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων 
ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφαλείας της Λιμενικής 
Εγκατάστασης. Στο πλαίσιο του ΕΣ 3.i, 
προτεραιότητα του Προγράμματος αποτελεί η 
αναβάθμιση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών 
που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό δίκτυο ΔΕΔ-
Μ, προκειμένου να ενισχυθούν οι λιμενικές πύλες 
εισόδου - εξόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(στο πλαίσιο της πράσινης στρατηγικής μεταφορών 
για προώθηση ενός καθαρότερου, ασφαλέστερου 
και ανθεκτικότερου στην κλιματική αλλαγή 
συστήματος μεταφορών), λαμβάνοντας υπόψη τις 
προτεραιότητες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
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Μεταφορών και ειδικότερα τις προτεινόμενες 
παρεμβάσεις του Επενδυτικού Πυλώνα 5 
«Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας των Ελληνικών 
Νησιών», καθώς και τις προτεινόμενες 
παρεμβάσεις του Περιφερειακού Σχεδίου 
Μεταφορών. 

3. A more connected Europe by enhancing mobility RSO3.2. Developing and enhancing sustainable, 
climate resilient, intelligent and intermodal 
national, regional and local mobility, including 
improved access to TEN-T and cross-border 
mobility

Ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας, αλλά και η έντονη 
τουριστική δραστηριότητα στην ΠΝΑ 
συνεπάγονται ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε 
λιμενικές υποδομές, για την ενίσχυση της 
σύνδεσης με την υπόλοιπη χώρα, αλλά και τις 
συνδέσεις των νησιών μεταξύ τους. Υπάρχει 
επίσης ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της 
ασφάλειας του οδικού δικτύου, των συνδέσεων με 
τις πύλες εισόδου – εξόδου και τα σημεία 
τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
Συνεπώς, η ανάπτυξη των υποδομών της ΠΝΑ 
αποτελεί αδήριτη ανάγκη, καθώς συνιστούν 
παραμέτρους ζωτικής οικονομικής και κοινωνικής 
σημασίας για την περιοχή. Ειδικότερα για τον 
τομέα της οδικής ασφάλειας, σημαντική 
πρόσκληση αποτελεί η βελτίωση της ασφάλειας 
του οδικού δικτύου, καθώς η ΠΝΑ παρουσιάζει 
τον 2ο υψηλότερη δείκτη ατυχημάτων/εκ. 
κατοίκους για το 2019 (1.258,6 ατυχήματα), ενώ 
ήταν πρώτη στην κατάταξη με βάση τον δείκτη του 
αριθμού νεκρών/εκ. κατοίκους (113,4). Οι 
αντίστοιχοι δείκτες για το σύνολο της χώρας ήταν 
998,8 ατυχήματα και 64,2 νεκροί/εκ. κατοίκους, 
αντίστοιχα (ΕΛΣΤΑΤ, Οδ. Τροχαία Ατυχήματα, 
έτος 2019 https://www.statistics.gr/el/statistics/-
/publication/SDT04/). Τα συμπεράσματα αυτά 
ουσιαστικά διατυπώνονται και σε σχετική μελέτη 
του ΟΟΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται 
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δράσεις που συμβάλλουν στην άρση της 
απομόνωσης των νησιών και στην αναβάθμιση των 
διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών 
λιμενικών συνδέσεων, βελτίωσης οδικών δικτύων 
με προτεραιότητα στις συνδέσεις με τις πύλες 
εισόδου-εξόδου των νησιών, οδικές παρακάμψεις 
οικισμών των νησιών και συνδέσεις τους με 
μεταφορικούς κόμβους (λιμάνι, αεροδρόμιο), 
καθώς και δράσεις βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
προτεραιότητες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Μεταφορών, τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του 
αναθεωρημένου ΣΠEM (2019), καθώς και τις 
προτεινόμενες παρεμβάσεις του Περιφερειακού 
Σχεδίου Μεταφορών. Οι παρεμβάσεις βελτίωσης 
της οδικής ασφάλειας που θα προωθηθούν θα είναι 
σύμφωνες με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
οδική ασφάλεια, καθώς και το υπό διαμόρφωση 
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 
2021-2030, το οποίο θα εναρμονίζεται τόσο με την 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Οδικής Ασφάλειας, όσο 
και με το Σχέδιο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για 
τη 2η δεκαετία οδικής ασφάλειας, που έχουν θέσει 
ως στόχο τη μείωση του αριθμού των νεκρών και 
των σοβαρά τραυματιών, κατά 50% έως το 2030. 

4. A more social and inclusive Europe 
implementing the European Pillar of Social Rights

RSO4.2. Improving equal access to inclusive and 
quality services in education, training and lifelong 
learning through developing accessible 
infrastructure, including by fostering resilience for 
distance and on-line education and training

Η ασυνέχεια και η πολυδιάσπαση του χώρου της 
Περιφέρειας σε μεγάλο αριθμό νησιών και 
οικιστικών μονάδων δημιουργεί την ανάγκη 
διατήρησης και λειτουργίας μεγάλου αριθμού 
μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, 
καθώς και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Οι ανάγκες για αναβάθμιση και 
ενίσχυση των εν λόγω εκπαιδευτικών υποδομών, οι 
οποίες προκύπτουν από αναλυτική καταγραφή και 
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χαρτογράφηση από την αρμόδια Περιφερειακή 
Δ/νση Εκπαίδευσης σε ετήσια βάση, είναι 
επίκαιρες και διογκούμενες λόγω των θετικών 
δημογραφικών τάσεων που παρατηρούνται στην 
Περιφέρεια την τελευταία 5ετία και ιδιαίτερα στα 
νησιά των Δωδεκανήσων, καθώς και της ιδιαίτερα 
σημαντικής αύξησης του πληθυσμού προσχολικής 
ηλικίας, αλλά και των ηλικιών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Eurostat: Population on 1 January by 
age group, sex and NUTS 2 region / 
demo_r_pjangroup / 22.06.2021). Παράλληλα, 
σημαντικές είναι οι ελλείψεις σε υποδομές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου 
Αιγαίου που εξακολουθούν να είναι χωρικά 
κατακερματισμένες και ανεπαρκείς, 
δημιουργώντας προσκόμματα στο εκπαιδευτικό 
και ερευνητικό έργο του, αλλά και σε υποδομές 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης. Ελλείψεις εξακολουθούν να εντοπίζονται 
στην επάρκεια του εκπαιδευτικού εξοπλισμού 
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης 
(περιλαμβανομένων και των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού), με ιδιαίτερη την ανάγκη 
ενίσχυσή τους σε σύγχρονο εξοπλισμό εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εν λόγω ανάγκες 
αναμένεται λόγω του όγκου τους να ικανοποιηθούν 
μερικά από το Πρόγραμμα. Όπως αναφέρεται και 
στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2021-2027, πριν την 
έκδοση των προσκλήσεων για την υποβολή και 
ένταξη έργων υποδομών εκπαίδευσης θα έχει 
ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση και 
προτεραιοποίηση των σχετικών αναγκών από το 
αρμόδιο Υπουργείο και θα συνεργούν με τις 
δράσεις κοινωνικής ένταξης του ΕΚΤ+. 
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4. A more social and inclusive Europe 
implementing the European Pillar of Social Rights

RSO4.5. Ensuring equal access to health care and 
fostering resilience of health systems, including 
primary care, and promoting the transition from 
institutional to family- and community-based care

Σημαντική εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη 
στήριξης των δομών πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς 
και συνέχισης της αναβάθμισης υποδομών και 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του συνόλου των 
νοσοκομειακών μονάδων, περιλαμβανομένης της 
ανάγκης αναβάθμισης των υποδομών ΤΠΕ για την 
εξυπηρέτηση της εσωτερικής λειτουργίας και 
οργάνωσης των μονάδων υγείας και της 
υποστήριξης της εξυπηρέτησης των πολιτών. 
Παράλληλα, επίκαιρη εξακολουθεί να είναι η 
ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των δικτύων και 
υποδομών παροχής ιατρικής βοήθειας στα 
απομακρυσμένα νησιά της Περιφέρειας, καθώς και 
αντιμετώπισης των αναγκών προαγωγής της 
ψυχικής υγείας και του προβλήματος των 
εξαρτήσεων. Σημειώνεται ότι οι ως άνω ανάγκες 
επιτείνονται εκ του γεγονότος ότι οι υποδομές 
υγείας της ΠΝΑ καλούνται να υπηρετήσουν 
πολλαπλάσιο αριθμό χρηστών των υπηρεσιών 
τους, λόγω της υψηλής τουριστικής 
επισκεψιμότητας, ενώ εξακολουθεί να είναι μείζον 
το πρόβλημα στελέχωσης των μονάδων υγείας. Οι 
παρεμβάσεις ενίσχυσης του συστήματος υγείας 
σχεδιάζονται με κύρια στόχευση τον ευάλωτο 
υγειονομικά πληθυσμό, περιλαμβανομένων των 
κατοίκων των απομακρυσμένων νησιών Όπως 
αναφέρεται και στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2021-
2027, πριν την έκδοση των προσκλήσεων για την 
υποβολή και ένταξη έργων υποδομών υγείας θα 
έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση και 
προτεραιοποίηση των σχετικών αναγκών από το 
αρμόδιο Υπουργείο και θα συνεργούν με τις 
δράσεις κοινωνικής ένταξης του ΕΚΤ+. 

4. A more social and inclusive Europe RSO4.6. Enhancing the role of culture and Η ΠΝΑ αποτελεί εθνικό πόλο έλξης τουριστικής 



EL 36 EL

Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη)
implementing the European Pillar of Social Rights sustainable tourism in economic development, 

social inclusion and social innovation
δραστηριότητας υψηλής έντασης και απόδοσης με 
διεθνή αναγνωρισιμότητα, αλλά και περιοχή 
μοναδικής πολιτισμικής ταυτότητας και φυσικού 
πλούτου που συγκροτείται από ένα πλούσιο δίκτυο 
αξιόλογων οικοτόπων, που συνθέτουν την 
ιδιαίτερη εικόνα της περιοχής. Τα παραπάνω 
αποτυπώνονται και στην ιδιαίτερη αναπτυξιακή 
φυσιογνωμία της Περιφέρειας με τον τουρισμό και 
τον πολιτισμό να αποτελούν τους καθοριστικούς 
παράγοντες για την περιφερειακή ανάπτυξη και 
την κοινωνική συνοχή. Ο αντίκτυπος της 
πανδημίας COVID-19 στις οικονομικές 
δραστηριότητες (συρρίκνωση και παύση των 
τουριστικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων πολιτισμού) παρεμποδίζει την 
οικονομική ανάπτυξη, αυξάνει σημαντικά την 
ανεργία και την ευπάθεια μεταξύ των ευάλωτων 
στην αγορά εργασίας ομάδων του πληθυσμού 
(εποχιακά εργαζόμενοι στις δραστηριότητες 
τουρισμού και πολιτισμού) αλλά και των ΜΜΕ 
που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς. 
Μέσω του Προγράμματος επιδιώκεται η ενίσχυση 
και ο εμπλουτισμός των υποδομών και υπηρεσιών 
πολιτισμού και τουρισμού, μέσω των 
παρεμβάσεων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων 
προσβάσιμων τουριστικών προορισμών και την 
ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών εναλλακτικού 
τουρισμού με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών 
και δυνατοτήτων προσέλκυσης τουριστικών ροών. 
Παράλληλα, επιδιώκεται η διατήρηση, ανάδειξη 
και αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς, στοιχείο μοναδικότητας και 
ελκυστικότητας των νησιών της Περιφέρειας, 
καθώς και η ανάδειξη προβολή των συνολικών 
τουριστικών και πολιτιστικών πόρων και των 
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θεματικών μορφών τουρισμού σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. 

4. A more social and inclusive Europe 
implementing the European Pillar of Social Rights

ESO4.1. Improving access to employment and 
activation measures of all jobseekers, in particular 
youth people, especially through the 
implementation of the Youth Guarantee,  long-term 
unemployed and disadvantaged groups on the 
labour market, and of inactive people, as well as 
through the promotion of self-employment and the 
social economy;

Ως απόρροια της παρατεταμένης οικονομικής 
κρίσης, καθώς και της συρρίκνωσης των βασικών 
οικονομικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας 
(δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό, 
όπως η παροχή υπηρεσιών καταλύματος και 
εστίασης, εμπορικές δραστηριότητες κοκ.), λόγω 
των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, η 
αγορά εργασίας στην Περιφέρεια δέχεται ισχυρές 
πιέσεις, με την ανεργία να διατηρείται σε υψηλά 
επίπεδα, ενώ το 2020 (16,6%), για πρώτη φορά την 
τελευταία 10ετία, υπερβαίνει τον εθνικό μ.ο. Για 
την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 
επιλογή του Προγράμματος αποτελεί η τόνωση της 
αγοράς εργασίας και η δημιουργία νέων βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης, μέσω δράσεων ενίσχυσης 
των δεξιοτήτων των ανέργων, καθώς και δράσεων 
προώθησης στην απασχόληση και τόνωσης της 
επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης 
(ομάδες στόχοι/δικαιούχοι: άνεργοι, πτυχιούχοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / Φορείς Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας οικονομίας) στους κλάδους 
αιχμής αλλά και τους αναδυόμενους τομείς της 
περιφερειακής οικονομίας (τουρισμός, 
αγροδιατροφή, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυκλική οικονομία 
κοκ), σύμφωνα με την περιφερειακή διάσταση της 
Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, 
καθώς και στο πλαίσιο των εδαφικών στρατηγικών 
που θα στηριχθούν από το Πρόγραμμα (ΟΧΕ ΒΑΑ 
και μικρών νησιών) Πριν την ενεργοποίησή των 
σχετικών παρεμβάσεων θα υπάρξει μέριμνα στην 
εξειδίκευση των προσκλήσεων για την αποφυγή 
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επικάλυψης και για την επίτευξη μέγιστης 
συμπληρωματικότητας με το Πρόγραμμα 
«Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή». 

4. A more social and inclusive Europe 
implementing the European Pillar of Social Rights

ESO4.3. Promoting a gender-balanced labour 
market participation, equal working conditions, and 
a better work-life balance including through access 
to affordable childcare, and care for dependent 
persons

Στην ΠΝΑ η αναλογία των ανέργων γυναικών στο 
συνολικό πληθυσμό των ανέργων μετά το 2016 
είναι αυξητική, ενώ το 2020 το ποσοστό των 
ανέργων γυναικών ηλικίας 20-64 ετών είναι 
υψηλότερο του μ.ο. της χώρας και με εξαίρεση το 
2013 παραμένει μεταξύ των υψηλοτέρων της 
τελευταίας δεκαετίας (21,3%). Παράλληλα μετά το 
2018 παρατηρούνται τάσεις μείωσης του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Περιφέρειας, 
που το 2020 φτάνουν σε ύψος ιστορικά χαμηλό της 
τελευταίας δεκαετίας, απόρροια και των 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στις 
οικονομικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα της 
συρρίκνωσης των δραστηριοτήτων που συνδέονται 
και επηρεάζονται από τον τουρισμό και της πίεσης 
επόμενα που δέχεται η αγορά εργασίας. Στο 
πλαίσιο αυτό μέσω του Προγράμματος επιδιώκεται 
η αντιμετώπιση του προβλήματος της 
παρατεταμένης διατήρησης της ανεργίας των 
γυναικών σε υψηλά επίπεδα, μέσω της δημιουργίας 
συνθηκών καλύτερης ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με την 
ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας 
ανέργων και οικονομικά μη ενεργών, κυρίως 
γυναικών, που λόγω καθηκόντων φροντίδας μη 
αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων απέχουν ή 
συναντούν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας. 

4. A more social and inclusive Europe 
implementing the European Pillar of Social Rights

ESO4.4. Promoting the adaptation of workers, 
enterprises and entrepreneurs to change, active and 
healthy ageing and a healthy and well-adapted 

Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των διεθνώς 
αναγνωρισμένων τουριστικών προορισμών στις 
οποίες περιλαμβάνεται και η ΠΝΑ, η υιοθέτηση 
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working environment that addresses health risks νέων εργαλείων και τεχνικών προσέλκυσης 

επισκεπτών και διαχείρισης των τουριστικών 
πακέτων, σε συνδυασμό με τη σταδιακή 
συρρίκνωση των παραδοσιακών καναλιών 
διανομής των τουριστικών ροών και τις πιέσεις που 
δέχονται οι οικονομικές δραστηριότητες που 
συνδέονται με τον τουρισμό λόγω των συνεπειών 
της πανδημίας COVID-19 δημιουργούν νέες 
ανάγκες προσαρμογής των επιχειρήσεων στο νέο 
περιβάλλον (αναβάθμιση και εμπλουτισμός 
παρεχόμενων υπηρεσιών, υιοθέτηση υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, οργανωτικές αλλαγές). Παράλληλα 
πρόδηλη είναι η ανάγκη προσαρμογής της αγοράς 
εργασίας σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες 
της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων και ευκαιριών που δημιουργούνται 
από τις τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. ψηφιοποίηση 
εσωτερικών και εμπορικών λειτουργιών), τις 
ευκαιρίες ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
ενσωμάτωσης και προαγωγής της κυκλικής 
οικονομίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, 
πράσινης οικονομίας (εξοικονόμηση / ενσωμάτωση 
και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), 
καθώς και της γαλάζιας οικονομίας (αξιοποίηση 
γαλάζιων τεχνολογιών). Στο πλαίσιο αυτό επιλογή 
του Προγράμματος είναι η παροχή στήριξης για 
την προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές 
αλλά και τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί το 
διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον 
στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας. Οι 
σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις δρουν 
συμπληρωματικά προς τις ανάλογες δράσεις του 
Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” εστιάζοντας 
στον βασικό τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης της 
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Περιφέρειας (τουρισμός) και στις εδαφικές 
στρατηγικές που υποστηρίζονται (ΒΑΑ και ΟΧΕ 
μικρών νησιών).

4. A more social and inclusive Europe 
implementing the European Pillar of Social Rights

ESO4.6. Promoting equal access to and completion 
of quality and inclusive education and training, in 
particular for disadvantaged groups, from early 
childhood education and care through general and 
vocational education and training, to tertiary level, 
as well as adult education and learning, including 
facilitating learning mobility for all and 
accessibility for persons with disabilities

Το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού της ΠΝΑ 
υπολείπεται σημαντικά εκείνου της χώρας και της 
ΕΕ28, ενώ το ποσοστό των νέων 15-24 ετών που 
εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση το 2017 
ανέρχεται στο 11,8% (ποσοστό σχεδόν διπλάσιο 
από τον εθνικό μ.ο. με συνεχή αύξηση μετά το 
2014). Αντίστοιχα το 2019, η αναλογία νέων 15-24 
και 18-24 που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, 
κατάρτισης και εκπαίδευσης είναι υψηλότερη από 
την αντίστοιχη της χώρας (4η δυσμενέστερη 
επίδοση μεταξύ των Περιφερειών). Στο πλαίσιο 
αυτό και σε εφαρμογή των κατευθύνσεων της 
Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και του 
σχετικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης, έμφαση δίνεται 
στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της 
συνεκπαίδευσης και της υποστήριξης για τη 
συμπερίληψη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία 
γενικής αγωγής της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην 
ανάπτυξη διεπιστημονικών συμβουλευτικών και 
υποστηρικτικών δομών, με στόχο τη διασφάλιση 
της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση. 
Παράλληλα ισχυρή είναι η στόχευση του 
Προγράμματος στην προώθηση και υποστήριξη 
παιδιών σε ανάγκη και ευάλωτων παιδιών για την 
ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς 
και την ανάπτυξη υπηρεσιών φύλαξης βρεφών από 
6 μηνών έως περίπου 2,5 ετών από πιστοποιημένες 
παιδαγωγούς-φροντιστές. 

4. A more social and inclusive Europe ESO4.9. Promoting socio-economic integration of Η ΠΝΑ ως συνοριακή Περιφέρεια δέχεται ένα 
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implementing the European Pillar of Social Rights third country nationals, including migrants σημαντικό τμήμα των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών, αποτελώντας την Περιφέρεια 
με τον 2ο υψηλότερο δείκτη αναλογίας προσφύγων 
και μεταναστών ως προς το πληθυσμό της, μετά 
την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Για τις ανάγκες 
υποστήριξης της κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
των μεταναστών / δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
που διαβιούν στην Περιφέρεια, παράλληλα με τις 
λοιπές δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 
των λοιπών Ειδικών Στόχων, σύμφωνα με την 
Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών 
τρίτων χωρών και αξιοποιώντας την εμπειρία από 
την εφαρμογή του Προγράμματος HELIOS 
προβλέπεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων 
προώθησης της ένταξης των επωφελούμενων της 
διεθνούς προστασίας στην ελληνική κοινωνία, οι 
οποίοι διαμένουν σε προσωρινές δομές φιλοξενίας 
ή διαθέτουν πρόσφατο μεταναστευτικό υπόβαθρο. 
Παράλληλα ειδική είναι η στόχευση για την 
υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών και 
εφήβων υπηκόων τρίτων χωρών με την ανάπτυξη 
δράσεων που προάγουν την διαπολιτισμικές αρχές, 
την κοινωνικοποίηση και τη διαφορετικότητα. 
Τέλος, σε Δήμους με αυξημένο 
μεταναστευτικό/προσφυγικό πληθυσμό, που δεν 
διαθέτουν Κέντρα Ένταξης Μεταναστών ή 
Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης προβλέπεται η 
υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας και εξοικείωσης με την 
ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, καθώς και η 
υποστήριξη της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, 
μέσω της παροχής υπηρεσιών διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης. 

4. A more social and inclusive Europe ESO4.10. Promoting the socio-economic Η κοινωνικοοικονομική ένταξη των Ρομά, η 
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implementing the European Pillar of Social Rights integration of marginalised communities, such as 

Roma people
καταπολέμηση των διακρίσεων και των 
στερεοτύπων και η ενίσχυση της συμμετοχής τους 
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, 
αποτελούν βασικούς στόχους της νέας Εθνικής 
Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την 
Κοινωνική Ένταξης των Ρομά 2021-2030. 
Συμπληρωματικά με τις λοιπές δράσεις που 
σχεδιάζονται στο πλαίσιο των λοιπών Ειδικών 
Στόχων του Προγράμματος (Παραρτήματα Ρομά 
των Κοινωνικών Κέντρων, δράσεις βελτίωσης των 
συνθηκών δημόσιας υγείας και ισότιμης 
πρόσβασης παιδιών και εφήβων στην εκπαίδευση) 
προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της πρόσβασης στην 
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού και 
την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης 
του πληθυσμού των Ρομά (Ομάδες Βελτίωσης 
Συνθηκών Διαβίωσης & Διαχείρισης 
Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης/ 
Βελτίωση συνθηκών στέγασης/ Επιδότηση 
ενοικίου). 

4. A more social and inclusive Europe 
implementing the European Pillar of Social Rights

ESO4.11. Enhancing the equal and timely access to 
quality, sustainable and affordable services, 
including services that promote the access to 
housing and person-centred care including 
healthcare ; modernising social protection systems, 
including promoting access to social protection, 
with a particular focus on children and 
disadvantaged groups; improving accessibility 
including for persons with disabilities, 
effectiveness and resilience of healthcare systems 
and long-term care services

Παρά τη μερική πρόοδο που επετεύχθη στην 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 σημαντικές 
ελλείψεις και κενά εντοπίζονται στην επάρκεια και 
την κάλυψη των κοινωνικών δικτύων ασφαλείας, 
καθώς και στην ικανότητα προσέγγισης των 
ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση 
στην αγορά εργασίας. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες η υγειονομική 
περίθαλψη και η φροντίδα των παιδιών παραμένει 
επίσης άνιση. Στο επίπεδο της Περιφέρειας 
εντοπίζονται σημαντικά κενά στην κάλυψη των 
αναγκών και στην πρόσβαση σε εξειδικευμένες 
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υπηρεσίες ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση όπως τα άτομα με αναπηρίες και τα ευάλωτα 
παιδιά, οι ηλικιωμένοι που δεν διαθέτουν επαρκές 
οικογενειακό υποστηρικτικό περιβάλλον και 
γενικά ο πληθυσμός που διατρέχει τον κίνδυνο της 
ιδρυματοποίησης και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, οι γυναίκες θύματα βίας και 
εκμετάλλευσης, οι μετανάστες και οι Ρομά, καθώς 
και ο υγειονομικά ευάλωτος πληθυσμός 
(περιλαμβανομένων των μακροχρόνια πασχόντων, 
των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
εξαρτήσεων και των κατοίκων των 
απομακρυσμένων νησιών που δεν διαθέτουν 
σχετικές υποδομές και υπηρεσίες). Για την 
αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων και σε 
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, της 
Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί, της Εθνικής 
Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης και της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, 
σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενός πλέγματος 
παρεμβάσεων για την ισότιμη πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
οικογενειακής και κοινοτικής φροντίδας, 
υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσιών 
μακροχρόνιας φροντίδας 

4. A more social and inclusive Europe 
implementing the European Pillar of Social Rights

ESO4.12. Promoting social integration of people at 
risk of poverty or social exclusion, including the 
most deprived persons and children

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση, τα ποσοστά 
φτώχειας και υλικής υστέρησης παραμένουν 
μεταξύ των υψηλότερων στην Ε.Ε. με το 30,6% 
του πληθυσμού της ΠΝΑ το 2020 να αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και 
το 2019 το 22,3% να βρίσκεται σε κατάσταση 
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υλικής στέρησης (δείκτες υψηλότεροι των 
αντίστοιχων εθνικών). Το Πρόγραμμα σε 
εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Ένταξη και της Πρωτοβουλίας 
Εγγύηση για το Παιδίδίνει έμφαση στην κοινωνική 
ένταξη των πλέον ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού και ειδικότερα των 
αστέγων με την παροχή υπηρεσιών στεγαστικής 
συνδρομής, συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής και 
άλλης υποστήριξης, των παιδιών που βρίσκονται 
σε ευάλωτη κατάσταση με την ανάπτυξη και 
παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής οικογενειών, 
παρακολούθησης και παραπομπής και 
κοινωνικοποίησης (πρόσβαση σε δημιουργικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες), καθώς και των 
ατόμων που διαβιούν κάτω από το όριο της 
φτώχειας (περιλαμβανομένων κατοίκων 
απομακρυσμένων νησιών) για την εξοικείωσή τους 
με τεχνολογίες δικτύωσης και την ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων. 

5. A Europe closer to citizens by fostering the 
sustainable and integrated development of all types 
of territories and local initiatives

RSO5.1. Fostering the integrated and inclusive 
social, economic and environmental development, 
culture, natural heritage, sustainable tourism, and 
security in urban areas

Λόγω της νησιωτικότητας, της πολυδιάσπασης και 
της ασυνέχειας του γεωγραφικού χώρου στην 
Περιφέρεια δεν εντοπίζεται πυκνό οικιστικό δίκτυο 
με εκτεταμένες αστικές συγκεντρώσεις. 
Στρατηγική του Προγράμματος αποτελεί η 
βελτίωση των λειτουργιών και της ελκυστικότητας 
των μεγαλύτερων αστικών κέντρων της ΠΝΑ, με 
την εφαρμογή στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε έδρες ΠΕ με αστικά 
χαρακτηριστικά, με μόνιμο πληθυσμό άνω των 
5.000 κατοίκων και με κύριους στόχους τη 
βελτίωση της αστικής κινητικότητας και συνολικά 
της λειτουργικότητας του αστικού χώρου, την 
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Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη)
προστασία και ανάδειξη του ιστορικού, 
πολιτιστικού κεφαλαίου, την ενίσχυση και 
ανάπτυξη πράσινων υποδομών και την άμβλυνση 
κοινωνικών προβλημάτων. Ο προσδιορισμός των 
περιοχών ΒΑΑ θα γίνει κατόπιν διαδικασίας 
ανοικτής πρόσκλησης, μετά από αξιολόγηση του 
περιεχομένου των στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ από 
την Διαχειριστική Αρχή. Οι στρατηγικές θα 
εναρμονίζονται με τις τομεακές πολιτικές και 
προτεραιότητες και θα εκπονηθούν από τους 
αρμόδιους ΟΤΑ που θα συμμετέχουν στην επιλογή 
των έργων της στρατηγικής. 

5. A Europe closer to citizens by fostering the 
sustainable and integrated development of all types 
of territories and local initiatives

RSO5.2. Fostering the integrated and inclusive 
social, economic and environmental local 
development, culture, natural heritage, sustainable 
tourism and security, in areas other than urban 
areas

Η πολυδιάσπαση και η ασυνέχεια του γεωγραφικού 
χώρου που καταλαμβάνει η ΠΝΑ αδυνατίζουν την 
χωρική, οικονομική και κοινωνική συνοχή και 
οδηγούν σε έντονες ενδοπεριφερειακές χωρικές 
ανισότητες, καθώς τα νησιά που την απαρτίζουν 
διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος, τα 
χαρακτηριστικά και το επίπεδο ανάπτυξης 
δημιουργώντας σύνθετες και πολυποίκιλες 
προκλήσεις που συνδέονται με την αντιμετώπιση 
προβλημάτων όπως η άρση της θαλάσσιας 
απομόνωσης, η αδυναμία επίτευξης οικονομιών 
κλίμακας και το αυξημένο κόστος μεταφοράς 
καθώς και με την ανάγκη δημιουργίας υποδομών 
(μεταφορικών, ενέργειας, εκπαίδευσης, υγείας, 
κλπ.) σε κάθε νησί. Κύρια στρατηγική επιλογή για 
την άμβλυνση των μειονεκτημάτων που 
δημιουργούν τα γεωγραφικά και γεωφυσικά 
χαρακτηριστικά/ φυσιογνωμία των νησιών της 
ΠΝΑ (ασυνέχεια του χώρου, έντονες 
ενδοπεριφερειακές ανισότητες και αντίστοιχα 
διαφοροποιημένες ανάγκες) αποτελεί η 
ενδυνάμωση της Χωρικής Συνοχής. Έμφαση θα 
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Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη)
δοθεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
γεωγραφικής απομόνωσης, της έλλειψης βασικών 
υποδομών και του μικρού βαθμού αξιοποίησης των 
πόρων, καθώς και στην αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού σετα μικρά νησιά της ΠΝΑ, με μόνιμο 
πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Το Πρόγραμμα θα 
ενισχύσει την εφαρμογή μιας ή περισσότερων 
στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 
(ΟΧΕ), για ταο σύνολο των μικράών νησιάών, με 
έμφαση στην ανάπτυξη παρεμβάσεων 
συμπλήρωσης/αναβάθμισης υποδομών και 
υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, 
ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου 
ύδατος, βελτίωσης των υποδομών συλλογής, 
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, προστασίας 
και αξιοποίησης πολιτιστικών και φυσικών πόρων, 
βελτίωσης οδικής πρόσβασης, αξιοποίησης ΤΠΕ, 
εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δημιουργίας 
προϋποθέσεων οικονομικής ανάπτυξης αλλά και 
βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων 
και επισκεπτών. Η συνδρομή του Προγράμματος 
στην εμβληματική πρωτοβουλία «GReco Islands» 
θα εξετασθεί στο πλαίσιο οριζόντιας διαμόρφωσης 
της ολοκληρωμένης αυτής παρέμβασης και της 
μεθόδου εφαρμογής και διαχείρισής της. 

* Dedicated priorities according to ESF+ Regulation
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2. Priorities

Reference: Article 22(2) and point (c) of Article 22(3) CPR
2.1. Priorities other than technical assistance

2.1.1. Priority: 1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού

2.1.1.1. Specific objective: RSO1.1. Developing and enhancing research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies (ΕΤΠΑ)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 1.i επιδιώκεται η ενίσχυση των ικανοτήτων για έρευνα και καινοτομία στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας, όπως 
θα προκύψουν από την εφαρμογή της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης σε περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, προβλέπεται η υλοποίηση της 
ακόλουθης κατηγορίας δράσης:

Δ.1.1. Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας

Αφορά στη χρηματοδότηση τοπικού χαρακτήρα ερευνητικών υποδομών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό Πολυετές Σχέδιο, αποκλειστικά για 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας που θα προκύψουν μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών 
επιχειρηματικής ανακάλυψης σε περιφερειακό επίπεδο (σύμφωνα με το νέο σύστημα διακυβέρνησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση | 
ΕΣΕΕ 21-27).

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης των ερευνητικών υποδομών, ή/και άυλων περιουσιακών στοιχείων των πανεπιστημιακών 
και ερευνητικών ιδρυμάτων που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, σε τομείς που θα εξυπηρετούν την περιφερειακή διάσταση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (περιφερειακές απολήξεις) και θα προκύψουν από την εφαρμογή της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:

 Το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό της Περιφέρειας
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 Οι Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Ο Ειδικός Στόχος δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Καλύπτει οριζόντια το σύνολο της Περιφέρειας.

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO08 Ονομαστική αξία εξοπλισμού έρευνας και ευρώ 480.000,00 1.600.000,00
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καινοτομίας

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή βάσης 
ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR102 Θέσεις έρευνας που 
δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες

ετήσια 
ΙΠΑ

0,00 2021 8,00 Υποστηριζόμενα 
έργα

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 004. Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης υποδομής για έρευνα, δημόσιων 
ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας

800.000,00

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 008. Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία δημόσιων ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

200.000,00

1 RSO1.1 Σύνολο 1.000.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 1.000.000,00

1 RSO1.1 Σύνολο 1.000.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 1.000.000,00

1 RSO1.1 Σύνολο 1.000.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 1.000.000,00

1 RSO1.1 Σύνολο 1.000.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: RSO1.3. Enhancing sustainable growth and competitiveness of SMEs and job creation in SMEs, including by productive 
investments (ΕΤΠΑ)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Η οικονομία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κυριαρχείται από τον Τριτογενή τομέα παραγωγής, ο οποίος παράγει περισσότερο από το 85% της 
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της τοπικής οικονομίας. Ο πρωτογενής (2,5%) όσο και ο δευτερογενής τομέας (11%-12%, 
συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών) συμμετέχουν με μικρά ποσοστά.

Η κυριαρχία του τριτογενή τομέα στην οικονομία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οφείλεται πρωτίστως στον τουρισμό και το εμπόριο, που συνδέεται 
άμεσα με τον τουρισμό, οι οποίοι μαζί συνεισφέρουν περίπου το 50% της παραγόμενης ΑΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κλάδος που περιλαμβάνει το 
εμπόριο, τις επισκευές, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες τουρισμού εμφανίζει συμμετοχή κατά πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της χώρας (περίπου 
25%) ως προς την κατανομή της ΑΠΑ. Αυτό καθιστά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μία τουριστική Περιφέρεια εξαρτώμενη ως προς την οικονομική της 
ευημερία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από την πορεία του τουρισμού και της τουριστικής οικονομίας.

Άλλοι σημαντικοί κλάδοι δραστηριότητας είναι η δημόσια διοίκηση συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της υγείας (14%-15%) και η διαχείριση 
ακινήτων (13% με 14%), ενώ σε δεύτερο πλάνο έρχεται ο κλάδος της Μεταποίησης η οποία φαίνεται να ανακάμπτει και θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, 
παράλληλα με τον κλάδο του τουρισμού που θα πρέπει να αναπτύξει νέα διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να καταστούν βιώσιμοι 
μακροπρόθεσμα. Προς αυτή την κατεύθυνση προβλέπεται η χρηματοδότηση  δράσεων που θα εμπίπτουν στην κάτωθι κατηγορία:

Δ.1.6. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας

Η παρούσα Δράση στοχεύει στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των οικονομικών 
δραστηριοτήτων προτεραιότητας της ΠΝΑ, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και θα εξειδικευθούν σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Η εξειδίκευση της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ 21-27, θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης, με βασικό στόχο 
τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού ιστού της ΠΝΑ, και θα αποτελέσει το πλαίσιο για την χρηματοδότηση δράσεων από το ΠεΠ Νότιο Αιγαίο 2021-2027 
στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.iii. 

Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στους τομείς εξειδίκευσης της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ 21-27, στη 
στήριξη επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό των παραγωγικών υποδομών και διαδικασιών (τεχνολογικών και μη) καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας επιχειρήσεων των τομέων 
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συγκριτικού πλεονεκτήματος και εξειδίκευσης της ΠΝΑ, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία. 

Επισημαίνεται ότι ο τουρισμός, μαζί με τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες, αποτελεί έναν από τους οκτώ τομείς προτεραιότητας της ΕΣΕΕ 21-
27, καθώς και βασικό τομέα προτεραιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δράσεων ενισχύσεων ΜΜΕ οριζόντιου 
χαρακτήρα, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων του ειδικού στόχου 1.iii είναι οι εξής:

 ΜΜΕ των τομέων προτεραιότητας της ΠΝΑ

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου έχουν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση του 
Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων επιμέρους χωρικών 
στρατηγικών.

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται
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The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ 
μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

επιχειρήσεις 19,00 75,00

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO02 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις επιχειρήσεις 19,00 75,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή 

τιμή 
αναφοράς

Έτος 
αναφοράς Στόχος (2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις οι 
οποίες συμπληρώνουν τη 
δημόσια στήριξη (εκ της 
οποίας: επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά μέσα)

ευρώ 0,00 2021 12.000.000,00 Υποστηριζόμενα 
έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)
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1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021. Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών επενδύσεων 6.000.000,00

1 RSO1.3 Σύνολο 6.000.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 6.000.000,00

1 RSO1.3 Σύνολο 6.000.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 6.000.000,00

1 RSO1.3 Σύνολο 6.000.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 6.000.000,00

1 RSO1.3 Σύνολο 6.000.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+



EL 55 EL

2.1.1.1. Specific objective: RSO1.2. Reaping the benefits of digitisation for citizens, companies, research organisations and public authorities (ΕΤΠΑ)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 1.ii επιδιώκεται η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών με την χρηματοδοτική στήριξη δραστηριοτήτων που 
αφορούν στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
επιμελητηρίων της ΠΝΑ, καθώς και σε επιλεγμένους τομείς δραστηριότητας, όπως ο τουρισμός και πολιτισμός. Τέλος, θα υποστηριχθούν δράσεις για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής και λύσεων εξ αποστάσεως φροντίδας/ υποστήριξης ευάλωτων και γεωγραφικά απομονωμένων ομάδων του 
πληθυσμού και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων της ΠΝΑ.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.ii θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 δράσεις ΤΠΕ τοπικής εμβέλειας 
και σημασίας, ενώ οριζόντιες δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό διαφόρων τομέων της οικονομίας θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα 
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και οριζόντιες δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα».

Ειδικότερα, προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων κατηγοριών δράσεων:

Δ.1.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού

Αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, για την ανάδειξη των τουριστικών πόρων και της μοναδικής πολιτισμικής ταυτότητας και του 
φυσικού πλούτου της Περιφέρειας. Περιλαμβάνεται η ενίσχυση ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών προβολής των σημείων τουριστικού, 
πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των πολιτιστικών δρώμενων, καθώς και ξενάγησης και πληροφόρησης των επισκεπτών.

Δ.1.3. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής και λύσεων εξ αποστάσεως φροντίδας/ υποστήριξης ευάλωτων και γεωγραφικά 
απομονωμένων ομάδων του πληθυσμού

Η τηλεϊατρική αφορά στη χρήση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της υγείας των ασθενών, µέσω της αυξημένης πρόσβασης σε φροντίδα και ιατρική 
πληροφόρηση. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablet σε μικρό μέγεθος, μεγάλη υπολογιστική ισχύ, μεγάλη 
χωρητικότητα μνήμης κ.λπ.) σε συνδυασμό µε την ταυτόχρονη μείωση του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών και τις ολοένα και μεγαλύτερες 
παρεχόμενες δυνατότητες (π.χ. ταχύτερο Internet, ευρεία κάλυψη κ.ά.), οδηγούν στην εμφάνιση καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της τηλεϊατρικής, ενώ 
παράλληλα επιτρέπουν την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής για την παροχή εξ΄ αποστάσεως υπηρεσιών 
υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της πιεστικής ανάγκης για βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων σε ποιοτικές 
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υπηρεσίες υγείας και την άρση της υγειονομικής απομόνωσης, λόγω του πολυνησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτό 
προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων τηλεϊατρικής, καθώς και εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών, μετρήσεων και ελέγχου για την 
παροχή εξ αποστάσεως υπηρεσιών ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας στους κατοίκους απομονωμένων ή δύσβατων περιοχών, παρέχοντάς τους άμεση 
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Δ.1.4. Ανάπτυξη και εμπλουτισμός παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 
επιμελητήρια

Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και περιλαμβάνει δράσεις ΤΠΕ τοπικής εμβέλειας και σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ενισχυθούν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιμελητήρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να ολοκληρώσουν την 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών τους ψηφιακά, με άμεσους ωφελούμενους 
τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Δ.1.5. Ενίσχυση επενδύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά το σύνολο των κλάδων της οικονομίας. Η εφαρμογή και η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και η 
αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων δεν αποτελούν πλέον προαιρετική δράση για τις επιχειρήσεις, αλλά βασικό παράγοντα επιβίωσης.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας δράσεων θα υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις της ΠΝΑ που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της 
Περιφέρειας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και θα εξειδικευθούν σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω της 
διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, με σκοπό την αύξηση του βαθμού χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στις καθημερινές λειτουργίες τους ώστε 
να βελτιωθεί ο βαθμός ψηφιακού μετασχηματισμού τους και να καταστούν αν όχι πρωτοπόρες, τουλάχιστον εφάμιλλες των επιχειρήσεων των πιο 
ανεπτυγμένων περιφερειών στον τομέα αυτόν. Έτσι, θα υποστηριχθούν δράσεις που να καλύπτουν επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα σε όλο το 
φάσμα λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως συστήματα υποστήριξης των επιχειρησιακών διαδικασιών τους και υποστήριξης πελατών και εφοδιαστικής 
αλυσίδας, συστήματα προώθησης με διαδικτυακά μέσα προβολής (διαφήμιση σε μηχανές αναζήτησης και σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.), με 
παράλληλη αξιοποίηση των εφαρμογών φορητών συσκευών, δράσεις αυτοματοποίησης της παραγωγής, ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης συναλλαγών κ.ά.

Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δράσεων ενισχύσεων ΜΜΕ οριζόντιου χαρακτήρα, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα».

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:



EL 57 EL

 ΟΤΑ της Περιφέρειας
 Επιμελητήρια
 Τουριστικοί και πολιτιστικοί Φορείς
 Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού & Τουρισμού
 ΜΜΕ της Περιφέρειας
 Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί Φορείς

Ωφελούμενοι των παρεμβάσεων είναι πολίτες και επισκέπτες, καθώς και οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Ο Ειδικός Στόχος δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Καλύπτει οριζόντια το σύνολο της Περιφέρειας.

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται
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2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ μικρές, 
μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

επιχειρήσεις 15,00 60,00

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO02 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις επιχειρήσεις 15,00 60,00

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO14 Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη 
ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών

δημόσιοι 
οργανισμοί

10,00 27,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή 

τιμή 
αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις οι 
οποίες συμπληρώνουν τη 
δημόσια στήριξη (εκ της 
οποίας: επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά μέσα)

ευρώ 0,00 2021 3.000.000,00 Υποστηριζόμενα 
έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR11 Χρήστες νέων και 
αναβαθμισμένων δημόσιων 
ψηφιακών υπηρεσιών, 
προϊόντων και διαδικασιών

χρήστες/έτος 536,00 2021 539.930,00 Υποστηριζόμενα 
έργα

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field
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Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 013. Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική 
δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια, 
επιχειρηματίες του διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B)

1.500.000,00

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 016. Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις 2.500.000,00

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 019. 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)

500.000,00

1 RSO1.2 Σύνολο 4.500.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 4.500.000,00

1 RSO1.2 Σύνολο 4.500.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 4.500.000,00

1 RSO1.2 Σύνολο 4.500.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 4.500.000,00

1 RSO1.2 Σύνολο 4.500.000,00
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* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1. Priority: 2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων

2.1.1.1. Specific objective: RSO2.5. Promoting access to water and sustainable water management (ΕΤΠΑ)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Κύρια στρατηγική επιλογή για την ΠΝΑ αποτελεί η ολοκλήρωση των μέτρων που προβλέπονται στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Γ΄ 
Προτεραιότητας για την ΠΝΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της χώρας για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, καθώς και η 
συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και συστημάτων διαχείρισης και διανομής πόσιμου ύδατος για την ικανοποίηση των αναγκών του 
πληθυσμού σε πόσιμο νερό, την εξοικονόμηση νερού και την αναβάθμιση της ποιότητάς του, λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 σχετικά με 
την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, καθώς και το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος 
Νήσων Αιγαίου, για τη διαχείριση και προστασία συνολικά των υδάτινων πόρων, σε εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ.

Με βάση τα ανωτέρω, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.v προβλέπεται η χρηματοδότηση των ακόλουθων κατηγοριών δράσεων:

Δ.2.4. Ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας 

Αφορά στην ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (2.000 –15.000 ισοδύναμος πληθυσμός), που 
προβλέπονται στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων Οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας για την ΠΝΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της 
χώρας για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η υλοποίηση των απαιτούμενων έργων στους τρεις οικισμούς (Αφάντου, Αρχαγγέλου και Λάρδου Δ. Ρόδου) που δεν έχουν 
συμμορφωθεί και η ολοκλήρωση των έργων σε έναν ακόμη που αποτελεί συνεχιζόμενο έργο (Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου).

Δ.2.5. Δίκτυα αποχέτευσης, αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε 
τουριστικές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας δράσεων προβλέπεται η χρηματοδότηση της αναβάθμισης – ενίσχυσης υποδομών υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και της κατασκευής δικτύων αποχέτευσης, εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων.

Παράλληλα, προβλέπεται και η υλοποίηση υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς <2000 κατοίκων σε περιοχές ευαίσθητες περιβαλλοντικά, 
πολιτιστικά, τουριστικά.

Δ.2.6. Κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης και μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης τοπικής κλίμακας, 
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δεξαμενές αποθήκευσης νερού και ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών

Αφορά στη χρηματοδότηση έργων επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών και δικτύων ύδρευσης σε περιοχές με οξυμένες ανάγκες σε πόσιμο νερό, λόγω της 
μειωμένης ποσότητας υδατικών πόρων που οφείλεται στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, όσο και λόγω της αύξησης του πληθυσμού της 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που δέχεται και ιδιαίτερα στις περισσότερο τουριστικές περιοχές.

Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν είναι οι εξής:

 κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης για τη μείωση απωλειών ύδατος,
 κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης τοπικής κλίμακας,
 κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης νερού,
 ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων.

Επισημαίνεται ότι οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν με βάση τις προτεραιότητες του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχέδιου για το πόσιμο νερό 
και την σχετική εξειδίκευση του για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:

 ΟΤΑ της Περιφέρειας
 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες και οι επισκέπτες της Περιφέρειας.

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR
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Ο Ειδικός Στόχος δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Καλύπτει οριζόντια το σύνολο της Περιφέρειας. 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO30 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα 
διανομής των δημόσιων δικτύων ύδρευσης

χλμ. 34,00 136,00

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO32 Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων ισοδύναμο 
πληθυσμού

5.000,00 44.900,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR41 Πληθυσμός συνδεδεμένος 
σε βελτιωμένο δημόσιο 

άτομα 0,00 2021 56.818,00 Υποστηριζόμενα 
έργα
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δίκτυο ύδρευσης

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR42 Πληθυσμός συνδεδεμένος 
σε τουλάχιστον δευτερεύον 
δημόσιο σύστημα 
επεξεργασίας λυμάτων

άτομα 0,00 2021 44.900,00 Υποστηριζόμενα 
έργα

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 062. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, 
μέτρα αύξησης της απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού)

7.500.000,00

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 065. Συλλογή και επεξεργασία λυμάτων 11.500.000,00

2 RSO2.5 Σύνολο 19.000.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 19.000.000,00

2 RSO2.5 Σύνολο 19.000.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 19.000.000,00

2 RSO2.5 Σύνολο 19.000.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 19.000.000,00

2 RSO2.5 Σύνολο 19.000.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: RSO2.1. Promoting energy efficiency and reducing greenhouse gas emissions (ΕΤΠΑ)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Το μεγάλης ηλικίας δημόσιο κτιριακό απόθεμα της Περιφέρειας (κτίρια διοίκησης, σχολεία, πολιτιστικοί και αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία, κλπ.) συμβάλλει 
στη μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, με αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και στην εκπομπή αερίων ρύπων. Για τον λόγο αυτό και σε εφαρμογή των 
Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα και τα κτίρια μηδενικής κατανάλωσης, καθώς και της υπό εκπόνηση Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για την 
ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος, στρατηγική επιλογή για την ΠΝΑ αποτελεί η προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης του δημόσιου κτηριακού 
αποθέματος της (παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, προσθήκης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, αξιοποίησης ΑΠΕ) με βασική προτεραιότητα τα 
περισσότερο ενεργοβόρα δημόσια κτίρια.

Με βάση τα ανωτέρω, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.i επιδιώκεται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και του ενεργειακού αποτυπώματος (μείωση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) στα δημόσια κτίρια της Περιφέρειας, μέσω της υλοποίησης της ακόλουθης κατηγορίας δράσεων:

Δ.2.1. Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της ΠΝΑ

Αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και προσθήκης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, σε δημόσια/δημοτικά κτίρια 
(Διοικητήρια, Σχολεία, Πανεπιστήμια, Δικαστήρια, Νοσοκομεία, κ.λπ.) της ΠΝΑ, καθώς και σε κτίρια όπου στεγάζονται πολιτιστικές ή αθλητικές 
δραστηριότητες (μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, πολυχώροι, δημοτικά γυμναστήρια – κολυμβητήρια, κ.λπ.).

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν η ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων, η αναβάθμιση συστημάτων φυσικού/τεχνητού 
φωτισμού, η εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, η εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης 
(ΣΗΘΥΑ), η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια, κ.λπ.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:

 Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
 ΟΤΑ της Περιφέρειας
 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 
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Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Ο Ειδικός Στόχος δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Καλύπτει οριζόντια το σύνολο της Περιφέρειας 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO19 Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση

τετραγωνικά 
μέτρα

16.093,00 34.514,00
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Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR26 Ετήσια κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας (εκ 
της οποίας: κατοικίες, 
δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, 
άλλα)

MWh/έτος 13.158,00 2021 7.895,00 Υποστηριζόμενα 
έργα 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 044. Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης 
και υποστηρικτικά μέτρα

5.100.000,00

2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 054. Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 900.000,00

2 RSO2.1 Σύνολο 6.000.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 6.000.000,00

2 RSO2.1 Σύνολο 6.000.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)
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2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 6.000.000,00

2 RSO2.1 Σύνολο 6.000.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 6.000.000,00

2 RSO2.1 Σύνολο 6.000.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: RSO2.4. Promoting climate change adaptation and disaster risk prevention, resilience taking into account eco-system based 
approaches (ΕΤΠΑ)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Η κλιματική αλλαγή και οι σοβαρές επιπτώσεις που επιφέρει στην ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, επιβάλει τη θωράκιση των νησιών της Περιφέρειας σε 
κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα (πλημμύρες, πυρκαγιές, ξηρασία). Στο πλαίσιο αυτό, κύρια στρατηγική επιλογή για την ΠΝΑ αποτελεί η εφαρμογή 
μέτρων προαγωγής της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και ολοκληρωμένης διαχείρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, 
σύμφωνα και με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου και το 
Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ). Επίσης, ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας, έχει σαν άμεση συνέπεια 
τις αυξημένες ανάγκες για την προστασία των ιδιαίτερα εκτεταμένων ακτών από τη διάβρωση.

Στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητα δίνεται στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μικρού μεγέθους τα οποία θα συμβάλλουν συμπληρωματικά με τις 
παρεμβάσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη κινδύνων που θα υλοποιηθούν με κεντρική διαχείριση από τομεακά 
προγράμματα, στην πρόληψη των κινδύνων πλημμύρας και στα μέτρα προστασίας ή/και αναστροφής των φαινομένων διάβρωσης ακτών. Επισημαίνεται ότι, 
στοχευμένα έργα προστασίας ακτών – αντιδιαβρωτικά έργα θα χρηματοδοτηθούν από το Τομεακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Ενέργεια - Κλιματική 
Αλλαγή» και ειδικότερα η Ρόδος περιλαμβάνεται στα 3-4 πιλοτικά έργα προστασίας ακτών που θα υλοποιηθούν από το ανωτέρω Tομεακό Πρόγραμμα, 
σύμφωνα με τη μελέτη και τις σχετικές προδιαγραφές που εκπονούνται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Με βάση τα ανωτέρω, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.iv προβλέπεται η χρηματοδότηση των ακόλουθων κατηγοριών δράσεων:

Δ.2.2. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

Αφορά σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη διάβρωση, έργα διαμόρφωσης κατάλληλων κοιτών, έργα 
ανάσχεσης των πλημμυρικών ροών και συγκράτησης φερτών υλικών με έμφαση στα μέτρα φυσικής συγκράτησης υδάτων, μικρά έργα οδοποιίας κατά μήκος 
των ρεμάτων, κ.λπ.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας» και θα είναι σε συμφωνία με το 
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου.

Δ.2.3. Έργα προστασίας από τη διάβρωση ακτών

Η διάβρωση των ακτών είναι απόλυτα φυσική διαδικασία, η οποία όμως επιταχύνεται από την ανθρώπινη παρέμβαση. Προκαλεί προβλήματα στις παράκτιες 
υποδομές και περιουσίες, εγκυμονώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των παραλιακών δρόμων, των οικημάτων, αλλά και των 
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ανθρώπων που προσεγγίζουν την ακτή µε συνέπεια σημαντικό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν 
εν γένει, εξαιτίας της υποβάθμισης των παραλιών και των τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων. Για τους λόγους αυτούς είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης, ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες στο 
περιβαλλοντικό και οικονομικό περιβάλλον των διάφορων περιοχών της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων /μέτρων για την προστασία ή/και αναστροφή των φαινομένων διάβρωσης σε παραλίες των 
νησιών της ΠΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ), όπως εφαρμογή μεθόδων 
τεχνητής αναπλήρωσης της παραλίας, τεχνικά έργα συγκράτησης υλικού ή εγκλωβισμού της άμμου και ελαχιστοποίησης των απωλειών (π.χ. κατασκευή 
κυματοθραυστών ή προβόλων ή τοποθέτηση ογκολίθων θωράκισης).

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:

 ΟΤΑ της Περιφέρειας
 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες, οι επισκέπτες και οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Ο Ειδικός Στόχος δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Καλύπτει οριζόντια το σύνολο της Περιφέρειας.

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR
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Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO25 Αντιπλημμυρικά έργα σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών που 
κατασκευάστηκαν ή ενισχύθηκαν πρόσφατα

χλμ. 0,00 5.263,00

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO121 Περιοχή που καλύπτεται από μέτρα προστασίας από φυσικές 
καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των 
πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών)

εκτάρια 0,25 3,38

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή 

τιμή 
αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR35 Πληθυσμός που ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα

άτομα 0,00 2021-
2029

14.793,00 Υποστηριζόμενα 
έργα

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR37 Πληθυσμός που ωφελείται από 
μέτρα προστασίας από φυσική 
καταστροφή που συνδέεται με 
την κλιματική αλλαγή (εκτός της 

άτομα 0,00 2021-
2029

2.969,00 Υποστηριζόμενα 
έργα
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πλημμύρας και των ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών)

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 058. Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων 
που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της 
πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση 
το οικοσύστημα)

2.500.000,00

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 060. Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων 
που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της 
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των 
προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)

2.500.000,00

2 RSO2.4 Σύνολο 5.000.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 5.000.000,00

2 RSO2.4 Σύνολο 5.000.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 5.000.000,00

2 RSO2.4 Σύνολο 5.000.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 5.000.000,00

2 RSO2.4 Σύνολο 5.000.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1. Priority: 3.  Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση  της κινητικότητας

2.1.1.1. Specific objective: RSO3.2. Developing and enhancing sustainable, climate resilient, intelligent and intermodal national, regional and local mobility, 
including improved access to TEN-T and cross-border mobility (ΕΤΠΑ)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Ο ειδικός στόχος ii της Προτεραιότητας 3 του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου αποσκοπεί στη βελτίωση της περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας και στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στο ΔΕΔ-Μ με την υλοποίηση δράσεων όπως:

Δ.3.2 Αναβάθμιση/ επέκταση/ βελτίωση εγκαταστάσεων λιμενικών υποδομών και εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ)

Στον ειδικό στόχο 3.ii εμπίπτει η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που δεν περιλαμβάνονται στο αναλυτικό 
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και περιλαμβάνουν έργα βελτίωσης λιμενικών υποδομών (προβλήτες, κρηπιδώματα, κυματοθραύστες) για την 
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, έργα κτιριακών εγκαταστάσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη 
βελτίωση της λειτουργικότητας των λιµένων, καθώς και παρεμβάσεις εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), βάσει των κατευθύνσεων του Κώδικα ISPS.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών της ΠΝΑ που θα συμβάλλουν στην άρση της απομόνωσης των νησιών της 
Περιφέρειας και στην αναβάθμιση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού 
Σχεδίου Μεταφορών.

Δ.3.3 Βελτίωση εθνικού/ επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς

Μέσω της συγκεκριμένης κατηγορίας δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας, η βελτίωση της σύνδεσης πυλών 
εισόδου/εξόδου με τα νησιωτικά κέντρα και τουριστικούς προορισμούς, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης σε σημαντικούς τουριστικούς και 
πολιτιστικούς προορισμούς της ΠΝΑ. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί προτεραιότητα στην αναβάθμιση/βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Μεταφορών.

Δ.3.4 Βελτίωση παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας οδικού δικτύου

Σημαντική πρόσκληση για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί η βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της, με δεδομένο ότι παρουσιάζει το 
δεύτερο υψηλότερη δείκτη ατυχημάτων ανά 1 εκατ. κατοίκους για το 2019 (1.258,6 ατυχήματα), ενώ ήταν πρώτη στην κατάταξη με βάση το δείκτη του 
αριθμού νεκρών ανά 1 εκατ. κατοίκους (113,4), με τους αντίστοιχους δείκτες για το σύνολο της χώρας να ανέρχονται σε 998,8 ατυχήματα και 64,2 νεκρούς 
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ανά 1 εκατ. κατοίκους, αντίστοιχα.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη χρήση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι τουριστικές εισροές στα νησιά της είναι πολλαπλάσιες του πληθυσμού τους, βασική προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση 
παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και μείωσης του αριθμού των ατυχημάτων, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για την οδική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται παρεμβάσεις ενεργητικής/ παθητικής οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας και κυρίως στις προσβάσεις, 
τόσο στους τουριστικούς προορισμούς, όσο και στις πύλες εισόδου - εξόδου (λιμένες και αερολιμένες) της ΠΝΑ.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:

 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 ΟΤΑ της Περιφέρειας

Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες και οι επισκέπτες της Περιφέρειας.

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Ο Ειδικός Στόχος δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Καλύπτει οριζόντια το σύνολο της Περιφέρειας.

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR
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Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO46 Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων 
οδών — εκτός ΔΕΔ-Μ

χλμ. 0,00 32,00

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO300 Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται Λιμένες 0,00 2,00

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO301 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των 
μεταφορών

Παρεμβάσεις 2,00 6,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή 

τιμή 
αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR55 Ετήσιος αριθμός 
χρηστών νέων οδών και 
οδών που 
ανακατασκευάστηκαν, 
αναβαθμίστηκαν ή 
εκσυγχρονίστηκαν

επιβατοχιλιόμετρα/έτος 0,00 2021 0,00 Υποστηριζόμενα 
έργα

Η τιμή του 
δείκτη δεν 
είναι δυνατό 
να 
προσδιοριστεί 
στη φάση του 
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σχεδιασμού

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR300 Ετήσιος αριθμός 
χρηστών λιμένων που 
υποστηρίζονται

χρήστες/έτος 154.154,00 2019 184.985,00 Υποστηριζόμενα 
έργα 

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR301 Μήκος οδών με 
βελτιωμένο επίπεδο 
οδικής ασφάλειας

χιλιόμετρα 0,00 2021 100,00 Υποστηριζόμενα 
έργα 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 090. Άλλες νέες ή αναβαθμισμένες εθνικές, περιφερειακές οδοί και οδοί τοπικής πρόσβασης 8.330.000,00

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 093. Άλλες ανακατασκευές και εκσυγχρονισμοί οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών ή 
τοπικών οδών)

4.084.548,00

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 112. Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες 3.000.000,00

3 RSO3.2 Σύνολο 15.414.548,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 15.414.548,00

3 RSO3.2 Σύνολο 15.414.548,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 15.414.548,00

3 RSO3.2 Σύνολο 15.414.548,00
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Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 15.414.548,00

3 RSO3.2 Σύνολο 15.414.548,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: RSO3.1. Developing a sustainable, climate resilient, intelligent, secure, sustainable and intermodal TEN-T (ΕΤΠΑ)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 3.i επιδιώκεται η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που περιλαμβάνονται στο 
αναλυτικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Μεταφορών, με σκοπό τη βελτίωση της 
οργάνωσης και λειτουργίας των λιμένων, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της 
επιβατικής ζήτησης και των αναγκών για μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς και τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών.

Με βάση τα ανωτέρω, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 3.i προβλέπεται η χρηματοδότηση της ακόλουθης κατηγορίας δράσης:

Δ.3.1 Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό ΔΕΔ-Μ 

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις βελτίωσης και επέκτασης τόσο των λιμενικών υποδομών, όπως κατασκευή προβλητών, κρηπιδωμάτων και 
κυματοθραυστών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των σύγχρονων µμεταφορικών μέσων, όσο και των χερσαίων υποδομών (συμπλήρωση κτιριακών 
υποδομών, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αναδιάταξη εσωτερικού οδικού δικτύου, κατασκευή στεγάστρων, κ.λπ.), εφόσον αυτές κρίνονται 
απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα καθώς και παρεμβάσεις εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), βάσει των κατευθύνσεων του Κώδικα ISPS..

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠεΠ ΝΑ 2021-2027 στοχεύουν στην ενίσχυση των λιμενικών πυλών εισόδου - εξόδου της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της πράσινης στρατηγικής μεταφορών για προώθηση ενός καθαρότερου, ασφαλέστερου και ανθεκτικότερου στην κλιματική 
αλλαγή συστήματος μεταφορών, και θα είναι σύμφωνες με τις προτεραιότητες που τίθενται στο Περιφερειακό Σχέδιο Μεταφορών. 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:

 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες και οι επισκέπτες της Περιφέρειας.
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Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Ο Ειδικός Στόχος δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Καλύπτει οριζόντια το σύνολο της Περιφέρειας. 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Αναγνωριστικός κωδικός Indicator Μονάδα μέτρησης Ορόσημο (2024) Στόχος (2029)

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO300 Λιμενικές υποδομές που 
αναβαθμίζονται

Λιμένες 2,00 2,00
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Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή βάσης 
ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR300 Ετήσιος αριθμός 
χρηστών λιμένων που 
υποστηρίζονται

χρήστες/έτος 1.188.051,00 2019 1.425.660,00 Υποστηριζόμενα 
έργα 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 110. Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ) 3.000.000,00

3 RSO3.1 Σύνολο 3.000.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 3.000.000,00

3 RSO3.1 Σύνολο 3.000.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 3.000.000,00

3 RSO3.1 Σύνολο 3.000.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 3.000.000,00

3 RSO3.1 Σύνολο 3.000.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1. Priority: 4. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών

2.1.1.1. Specific objective: RSO4.5. Ensuring equal access to health care and fostering resilience of health systems, including primary care, and promoting 
the transition from institutional to family- and community-based care (ΕΤΠΑ)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.v επιδιώκεται η αντιμετώπιση των ελλείψεων επιμέρους κτιριακών υποδομών των υγειονομικών μονάδων, καθώς και των 
αναγκών τους σε υγειονομικό εξοπλισμό, εξοπλισμό κινητών μονάδων για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε νησιά που δεν διαθέτουν 
πλήρη υγειονομική κάλυψη, καθώς και σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών για την εσωτερική οργάνωση και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι 
επιμέρους τοπικές ανάγκες για ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής θα εξυπηρετηθούν από τις παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου 1.ii, ενώ οι 
συνολικές ανάγκες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας από το Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός.

Οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται στη βάση διαπιστωμένων αναγκών, διαθεσιμότητας υποδομών και υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των 
περισσότερο υποβαθμισμένων περιοχών.

Σημειώνεται, ότι πριν την έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή και ένταξη έργων υποδομής στους τομείς υγείαςπροβλέπεται να επικαιροποιηθεί η 
χαρτογράφηση και ιεράρχηση των σχετικών αναγκών από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.v προβλέπεται η ανάπτυξη της ακόλουθης Δράσης:

Δ.4.5 Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου υποδομών υγείας, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και των υποδομών ΤΠΕ

Περιλαμβάνει την επέκταση και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των νοσοκομειακών μονάδων και των Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας, την 
ικανοποίηση των αναγκών των μονάδων αυτών σε υγειονομικό εξοπλισμό, την προμήθεια εξοπλισμού κινητών μονάδων και εξοπλισμού ΤΠΕ για την 
εσωτερική οργάνωση και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

 Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας
 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
 ΕΚΑΒ
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Ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας. 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Ο Ειδικός Στόχος δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Καλύπτει οριζόντια το σύνολο της Περιφέρειας.

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

4 RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO69 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων άτομα/έτος 20.040,00 100.200,00
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υγειονομικής περίθαλψης

4 RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO302 Ασθενοφόρα και οχήματα άμεσης δράσης Οχήματα 6,00 13,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

4 RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR73 Ετήσιος αριθμός χρηστών 
νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων 
υγειονομικής περίθαλψης

χρήστες/έτος 422.980,00 2019 436.382,00 Υποστηριζόμενα 
έργα

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

4 RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 128. Υποδομές στον τομέα της υγείας 2.250.000,00

4 RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 129. Υγειονομικός εξοπλισμός 1.100.000,00

4 RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 130. Κινητά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα της υγείας 400.000,00

4 RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 131. Ψηφιοποίηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 250.000,00

4 RSO4.5 Σύνολο 4.000.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

4 RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 4.000.000,00

4 RSO4.5 Σύνολο 4.000.000,00
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Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

4 RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 4.000.000,00

4 RSO4.5 Σύνολο 4.000.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

4 RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 4.000.000,00

4 RSO4.5 Σύνολο 4.000.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: RSO4.6. Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation 
(ΕΤΠΑ)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει ιδιαίτερα αξιόλογο δυναμικό προσέλκυσης λειτουργιών υπερεθνικής εμβέλειας, μιας και αποτελεί εθνικό πόλο έλξης 
τουριστικής δραστηριότητας υψηλής έντασης και απόδοσης με διεθνή αναγνωρισιμότητα και περιοχή υψηλής πολιτισμικής και περιβαλλοντικής αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό μέσω του Ειδικού Στόχου 4.vi επιδιώκεται η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός των υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού και τουρισμού, μέσω 
των ακόλουθων Δράσεων:

Δ.4.6 Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού

Περιλαμβάνονται έργα υποδομής για την προστασία, την ήπια αξιοποίηση και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς, τοπίων και περιοχών που 
χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά τους, καθώς και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δράσεις ανάδειξης - προστασίας και αποκατάστασης ευαίσθητων 
περιοχών – τοπίων, ώστε να λειτουργήσουν ως πόροι φυσιολατρικού τουρισμού, γεωτουρισμού και οικοτουρισμού.

Παράλληλα, περιλαμβάνεται η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των 
παραλιών κολύμβησης, καθώς και οικοτόπων και χώρων υψηλής αισθητικής αξίας και θέασης για την ενίσχυση τουρισμού ειδικών απαιτήσεων και την 
εξυπηρέτηση και προσέλκυση τουριστών με κινητικά προβλήματα και άλλες αναπηρίες.

Τέλος, η Δράση περιλαμβάνει το σχεδιασμό και ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου προβολής των τουριστικών πόρων και των θεματικών μορφών 
τουρισμού με αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη περιεχομένου/υλικού προβολής (ενιαία 
επικοινωνιακή πλατφόρμα, θεματικά κείμενα προορισμών, έντυπο και οπτικό υλικό), εργαλεία ψηφιακής καμπάνιας / προώθησης & διαφήμισης, 
διαφημιστική προβολή στο εξωτερικό (έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ), ενέργειες δημοσίων σχέσεων & διεθνών συνεργασιών και εκδηλώσεων, διοργάνωση 
θεματικών εκδηλώσεων για επιλεγμένα κοινά-στόχος κοκ.

Δ.4.7 Δράσεις για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις προστασίας, διαχείρισης, ανάδειξης και προβολής μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, ενίσχυσης μουσειακών υποδομών 
και μουσειακών συλλογών, ενώ θα επιδιωχθεί συνέργεια με το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (τόσο σε επίπεδο επιχορηγήσεων όσο και σε επίπεδο 
πρωτοβουλιών όπως: Σημεία Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομίας, Πολιτιστικές Πρωτεύουσες, Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Βραβείων 
Αρχιτεκτονικής).

Τέλος, ενισχύονται παρεμβάσεις οργάνωσης μόνιμων πολιτιστικών θεσμών σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους κ.ά., που προσφέρουν την ευκαιρία για 
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διαφοροποίηση του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος, υποστήριξης των θεσμών και εκδηλώσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:

 ΟΤΑ της Περιφέρειας
 Υπουργεία Τουρισμού και Πολιτισμού & Αθλητισμού 
 Λοιποί φορείς τουρισμού και πολιτισμού και περιβαλλοντικές οργανώσεις

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Ο Ειδικός Στόχος δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Καλύπτει οριζόντια το σύνολο της Περιφέρειας.

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται
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2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα μέτρησης Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

4 RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO77 Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων 
που υποστηρίζονται

πολιτιστικοί και 
τουριστικοί χώροι

3,00 14,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

4 RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR77 Επισκέπτες 
πολιτιστικών και 
τουριστικών χώρων που 
υποστηρίζονται

επισκέπτες/έτος 34.748,00 2020 140.416,00 Υποστηριζόμενα 
έργα

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

4 RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση 165. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα 
του τουρισμού

500.000,00

4 RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση 166. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών 3.000.000,00

4 RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση 167. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού εκτός από τις 
περιοχές Natura 2000

1.000.000,00
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4 RSO4.6 Σύνολο 4.500.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

4 RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 4.500.000,00

4 RSO4.6 Σύνολο 4.500.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

4 RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 4.500.000,00

4 RSO4.6 Σύνολο 4.500.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

4 RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 4.500.000,00

4 RSO4.6 Σύνολο 4.500.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: RSO4.2. Improving equal access to inclusive and quality services in education, training and lifelong learning through developing 
accessible infrastructure, including by fostering resilience for distance and on-line education and training (ΕΤΠΑ)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Στον τομέα της εκπαίδευσης, λόγω του κατακερματισμού του χώρου σε πολλά μικρά και μεγαλύτερα νησιά, πολλαπλές είναι οι ανάγκες συμπλήρωσης και 
αναβάθμισης των υποδομών και του εξοπλισμού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά και οι ανάγκες αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων 
προσχολικής αγωγής και φροντίδας.

Σημειώνεται, ότι πριν την έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή και ένταξη έργων υποδομής στους τομείς εκπαίδευσης προβλέπεται να επικαιροποιηθεί η 
χαρτογράφηση και ιεράρχηση των σχετικών αναγκών από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.ii προβλέπεται η ανάπτυξη των ακόλουθων ενδεικτικών δράσεων:

Δ.4.1 Βελτίωση / αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προβλέπονται παρεμβάσεις για την κατασκευή / επέκταση / αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων της πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία, δημοτικά 
σχολεία) και δευτεροβάθμιας (γυμνάσια, λύκεια) εκπαίδευσης. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων και εξοπλισμού ΤΠΕ, σύμφωνα 
με την ιεράρχηση των αναγκών σε εκπαιδευτικές υποδομές των νησιών της Περιφέρειας. Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν με στόχο την κάλυψη των 
στεγαστικών εκπαιδευτικών αναγκών και τη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Δ.4.2 Βελτίωση / αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προβλέπονται παρεμβάσεις για την κατασκευή / αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εξακολουθούν να είναι χωρικά 
κατακερματισμένες και ανεπαρκείς, για την εξασφάλιση φοιτητικής στέγης και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού 
ΤΠΕ.

Δ.4.3 Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης

Η Δράση περιλαμβάνει την κατασκευή / αναβάθμιση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης της Περιφέρειας, την προμήθεια 
εξοπλισμού σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς και την προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού.

Δ.4.4 Κατασκευή/ επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής/ φροντίδας

Η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση έργων που αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας (βρεφονηπιακοί σταθμοί) και 
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περιλαμβάνει την κατασκευή / αναβάθμιση / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και την προμήθεια σχετικού εξοπλισμού.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:

 ΟΤΑ της Περιφέρειας
 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Ο Ειδικός Στόχος δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Καλύπτει οριζόντια το σύνολο της Περιφέρειας. 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται
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2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

4 RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO66 Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας

άτομα 83,00 398,00

4 RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO67 Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

άτομα 6.425,00 8.594,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

4 RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR70 Ετήσιος αριθμός χρηστών 
νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων παιδικής 
φροντίδας

χρήστες/έτος 0,00 2021 378,00 Υποστηριζόμενα 
έργα

4 RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR71 Ετήσιος αριθμός χρηστών 
νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων

χρήστες/έτος 6.494,00 2021 7.558,00 Υποστηριζόμενα 
έργα

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

4 RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 3.500.000,00
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4 RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122. Υποδομή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 5.000.000,00

4 RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 123. Υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση 2.500.000,00

4 RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 124. Υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και για εκπαίδευση ενηλίκων 500.000,00

4 RSO4.2 Σύνολο 11.500.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

4 RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 11.500.000,00

4 RSO4.2 Σύνολο 11.500.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

4 RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 11.500.000,00

4 RSO4.2 Σύνολο 11.500.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

4 RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 11.500.000,00

4 RSO4.2 Σύνολο 11.500.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1. Priority: 5. Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη

2.1.1.1. Specific objective: ESO4.3. Promoting a gender-balanced labour market participation, equal working conditions, and a better work-life balance 
including through access to affordable childcare, and care for dependent persons (ΕΚΤ+)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.γ επιδιώκεται η αντιμετώπιση του προβλήματος της παρατεταμένης διατήρησης της ανεργίας των γυναικών σε υψηλά 
επίπεδα, μέσω της δημιουργίας συνθηκών καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με την ένταξη και επανένταξη στην αγορά 
εργασίας ανέργων και οικονομικά μη ενεργών γυναικών, που λόγω καθηκόντων φροντίδας μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων απέχουν ή συναντούν 
δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται η υλοποίηση της ακόλουθης δράσης:

Δ.5.5 Ένταξη στην απασχόληση με ευέλικτες ρυθμίσεις οικονομικά μη ενεργών και ανέργων γυναικών που φέρουν την φροντίδα παιδιών και λοιπών 
μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων

Η Δράση περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων προς    τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας για την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων οργάνωσης της εργασίας και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις (ευέλικτο ωράριο εργασίας, μερική απασχόληση, τηλεργασία), με την πρόσληψη γυναικών, που 
για λόγους φροντίδας μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων (παιδιών, ΑμεΑ, ηλικιωμένων) είναι άνεργες ή βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας (οικονομικά μη 
ενεργές).

Στόχος της Δράσης αποτελεί η διευκόλυνση της άμεσης πρόσβασης και η ενεργοποίηση στην αγορά εργασίας των γυναικών .  

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι της παρέμβασης είναι:

  Άνεργες και οικονομικά μη ενεργές γυναίκες
 Επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις
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Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Η Δράση από τη φύση της αποτελεί στοχευμένη δράση εφαρμογής αρχής της ισότητας μεταξύ των ανδρών και γυναικών στην ένταξη στην αγορά εργασίας 
(παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. 
Παράλληλα, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι (ΜΜΕ) κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή της Δράσης θα πρέπει να αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας 
του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού και να 
λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτή ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1057 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (EKT+) και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013.

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Ο Ειδικός Στόχος δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Καλύπτει οριζόντια το σύνολο της Περιφέρειας 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Αναγνωριστικός κωδικός Indicator Μονάδα μέτρησης Ορόσημο (2024) Στόχος (2029)

5 ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO311 Συμμετέχουσες γυναίκες Αριθμός ατόμων 14,00 45,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

5 ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECR04 Συμμετέχοντες που 
εργάζονται αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

άτομα 0,00 2021 36,00 Συμμετέχοντες ή 
διοικητικές πηγές

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας Κωδικός Ποσό 
(EUR)

5 ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση 142. Μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη μείωση των 
διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά εργασίας 

500.000,00

5 ESO4.3 Σύνολο 500.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 500.000,00

5 ESO4.3 Σύνολο 500.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 500.000,00

5 ESO4.3 Σύνολο 500.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση 05. Απαγόρευση διακρίσεων 500.000,00

5 ESO4.3 Σύνολο 500.000,00

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Στοχοθέτηση για την ισότητα των φύλων 500.000,00

5 ESO4.3 Σύνολο 500.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.4. Promoting the adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to change, active and healthy ageing and a healthy 
and well-adapted working environment that addresses health risks (ΕΚΤ+)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.δ προβλέπεται η παροχή στήριξης για την προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 
αλλαγές αλλά και τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί το διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας.

Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των διεθνώς αναγνωρισμένων τουριστικών προορισμών στις οποίες περιλαμβάνεται και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η 
υιοθέτηση νέων εργαλείων και τεχνικών προσέλκυσης επισκεπτών και διαχείρισης των τουριστικών πακέτων, σε συνδυασμό με τη σταδιακή συρρίκνωση 
των παραδοσιακών καναλιών διανομής των τουριστικών ροών και τις πιέσεις που δέχονται οι οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό 
λόγω των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 δημιουργούν νέες ανάγκες προσαρμογής των επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον (αναβάθμιση και 
εμπλουτισμός παρεχόμενων υπηρεσιών, υιοθέτηση υγειονομικών πρωτοκόλλων, οργανωτικές αλλαγές). 

Παράλληλα πρόδηλη είναι η ανάγκη προσαρμογής της αγοράς εργασίας σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων και ευκαιριών που δημιουργούνται από τις τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. ψηφιοποίηση εσωτερικών και εμπορικών λειτουργιών), τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης και προαγωγής της κυκλικής οικονομίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, πράσινης οικονομίας (εξοικονόμηση / 
ενσωμάτωση και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), καθώς και της γαλάζιας οικονομίας (αξιοποίηση γαλάζιων τεχνολογιών).

Σημειώνεται ότι λοιπές παρεμβάσεις που λειτουργούν υποστηρικτικά στην επίτευξη του στόχου  της ενεργού και υγιούς γήρανσης περιλαμβάνονται στον 
Ειδικό Στόχο 4.ια της Προτεραιότητας 5 του Προγράμματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου προβλέπεται η ακόλουθη δράση:

Δ.5.6 Δράσεις προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή

Προβλέπεται η στήριξη ολοκληρωμένων σχεδίων τουριστικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου που διατίθεται στις επιχειρήσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης νέων πρακτικών οργάνωσης της εργασίας, εργαλείων και 
συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού για τη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης του 
εργατικού δυναμικού για την προσαρμογή στις αλλαγές (βασικές και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, διαχείριση υγειονομικών πρωτοκόλλων, 
εφαρμογή αρχών και αξιοποίηση κυκλικής/πράσινης και κυκλικής οικονομίας κοκ.).

Παράλληλα οι δράσεις μπορούν να αφορούν τη στήριξη ολοκληρωμένων σχεδίων προσαρμογής επιχειρήσεων και επιχειρηματικής αλλαγής στα πλαίσια των 
προτεραιοτήτων στρατηγικών ΟΧΕ.
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The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι της παρέμβασης είναι:

 Εργαζόμενοι, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι των παρεμβάσεων (επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα) που εμπλέκονται στη διαχείριση και την υλοποίηση των δράσεων 
θα πρέπει να συνεκτιμούν και να προασπίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, να αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού και να λαμβάνουν μέριμνα για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, καθώς και στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (EKT+) και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1296/2013.

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου έχουν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση του 
Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση και υιοθέτηση των αντίστοιχων επιμέρους 
χωρικών στρατηγικών. 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται
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The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

5 ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECO19 Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων

οντότητες 0,00 40,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

5 ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR791 Αριθμός ΜΜΕ που η 
λειτουργία τους 
συνεχίζεται 12 μήνες 
μετά τη λήξη της 
παρέμβασης

Αριθμός 
επιχειρήσεων

0,00 2021 40,00 Υποστηριζόμενα 
έργα, ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)
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5 ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση 146. Στήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή 1.000.000,00

5 ESO4.4 Σύνολο 1.000.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 1.000.000,00

5 ESO4.4 Σύνολο 1.000.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 1.000.000,00

5 ESO4.4 Σύνολο 1.000.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση 10. Αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 1.000.000,00

5 ESO4.4 Σύνολο 1.000.000,00

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 1.000.000,00

5 ESO4.4 Σύνολο 1.000.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.6. Promoting equal access to and completion of quality and inclusive education and training, in particular for disadvantaged 
groups, from early childhood education and care through general and vocational education and training, to tertiary level, as well as adult education and 
learning, including facilitating learning mobility for all and accessibility for persons with disabilities (ΕΚΤ+)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.στ προβλέπεται η ανάπτυξη παρεμβάσεων για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης ανεξαρτήτως κοινωνικής 
αφετηρίας στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Καθώς και στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών με έμφαση σε ευάλωτες 
και ευπαθείς ομάδες (παιδιά ΑμεΑ, Ρομά και μετανάστες).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.στ προβλέπεται η ανάπτυξη των ακόλουθων δράσεων:

Δ.5.7 Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης 
μαθητών/-τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση

Η δράση αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της συνεκπαίδευσης και της υποστήριξης για τη συμπερίληψη μαθητών/τριών με αναπηρία ή / και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας.

Ειδικότερα προβλέπει την:

 ενίσχυση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικό προσωπικό, που συλλειτουργεί με τον εκπαιδευτικό της τάξης για την υποστήριξη των μαθητών να 
ανταποκριθούν με εύλογες προσαρμογές στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους, καθώς και με Ειδικό Βοηθητικό και Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό για τους μαθητές/τριες που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.

 ενίσχυση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., πρώην ΚΕ.ΣΥ.) με εκπαιδευτικούς και 
ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για την αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών/τριών με στόχο την συμπερίληψη και ένταξη των 
μαθητών/τριών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές αάγκες στο σχολικό περιβάλλον και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

 υποστήριξη ανάπτυξης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής 
Υποστήριξης (ΕΔΥ) με την υποστήριξη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών, καθώς και, την παραπομπή τους στα ΚΕΔΑΣΥ για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο 
σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Στόχος της δράσης είναι η συμπερίληψη, η ένταξη και η εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 
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ανάγκες στη γενική κοινή τάξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Δ.5.8 Προώθηση/ υποστήριξη παιδιών σε ανάγκη και ευάλωτων παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και την πρόσβασή τους 
σε υπηρεσίες φροντίδας ("νέα εναρμόνιση")

Σε εφαρμογή της πρωτοβουλίας Εγγύηση για το παιδί σχεδιάζονται Δράσεις για την προώθηση και υποστήριξη παιδιών σε ανάγκη και ευάλωτων παιδιών 
για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και την ανάπτυξη υπηρεσιών φύλαξης βρεφών από 6 μηνών έως περίπου 2,5 ετών από 
πιστοποιημένους παιδαγωγούς-φροντιστές.

Η Δράση αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων που θα αναπτυχθούν αρχικά από το Ταμείο Ανάκαμψης (διαμόρφωση νέου παιδαγωγικού/εκπαιδευτικού 
προγράμματος και πιλοτική εφαρμογή του) και θα συνεχισθούν με τη στήριξη του ΠεΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 και στόχο έχει την χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και αναβαθμισμένης φροντίδας.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:

 Μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 Ευάλωτα παιδιά και παιδιά σε ανάγκη, προσχολικής ηλικίας

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Το σύνολο σχεδόν των προγραμματιζόμενων δράσεων αποτελούν μέτρα θετικής διάκρισης στον τομέα της εκπαίδευσης υπέρ των παιδιών, των οικογενειών 
και των ατόμων που φέρουν τη φροντίδα τους, που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση ή ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες (άτομα με 
αναπηρίες, μετανάστες, Ρομά). Σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των δράσεων οι δικαιούχοι των παρεμβάσεων θα πρέπει να συνεκτιμούν και να 
προασπίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, να αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού και να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, καθώς και στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1057 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (EKT+) και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1296/2013.

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
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για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου έχουν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

5 ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO792 Αριθμός παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη στην 
προσχολική εκπαίδευση

Αριθμός 
ατόμων

1.084,00 3.796,00

5 ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO798 Αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή / και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αριθμός 
δομών

121,00 121,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
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Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

5 ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR798 Αριθμός ωφελούμενων 
παιδιών με αναπηρία ή / 
και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες

Αριθμός 
ατόμων

121,00 2020 423,00 Συμμετέχοντες ή 
διοικητικές πηγές

5 ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR792 Αριθμός παιδιών που 
ωφελούνται από την ένταξη 
στην προσχολική 
εκπαίδευση

Αριθμός 
ατόμων

4.423,00 2020 4.423,00 Συμμετέχοντες ή 
διοικητικές πηγές

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση 148. Στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (εξαιρουμένων των υποδομών) 6.000.000,00

5 ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση 149. Στήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών) 4.700.000,00

5 ESO4.6 Σύνολο 10.700.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 10.700.000,00

5 ESO4.6 Σύνολο 10.700.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)
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5 ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 10.700.000,00

5 ESO4.6 Σύνολο 10.700.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση 06. Αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας 10.700.000,00

5 ESO4.6 Σύνολο 10.700.000,00

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 10.700.000,00

5 ESO4.6 Σύνολο 10.700.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.9. Promoting socio-economic integration of third country nationals, including migrants (ΕΚΤ+)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.θ προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των μεταναστών / δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας που διαβιούν στην Περιφέρεια, περιλαμβανομένων των παιδιών και των εφήβων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.θ προβλέπεται η ανάπτυξη των ακόλουθων ενδεικτικών δράσεων:

Δ.5.9 Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας

Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων προώθησης της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των μελών των 
οικογενειών τους στην ελληνική κοινωνία, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί από 01.01.2018 και μετέπειτα, που διαμένουν σε προσωρινές δομές φιλοξενίας ή 
διαθέτουν πρόσφατο μεταναστευτικό υπόβαθρο (δεύτερη γενιά μεταναστών που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία χωρίς ελληνική ιθαγένεια). Η Δράση 
στοχεύει στην διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας ένταξης, την εξειδικευμένη κατάρτιση (εκμάθηση γλώσσας, επαγγελματική κατάρτιση κ.λπ.) και την προσφορά προσιτών 
λύσεων στέγασης. Η Δράση θα αναπτυχθεί σε συνέργεια με τις ανάλογες παρεμβάσεις του τομεακού προγράμματος “Απασχόληση και Εκπαίδευση” με 
μέριμνα για την αποφυγή επικαλύψεων.

Δ.5.10 Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών και εφήβων υπηκόων τρίτων χωρών

Η Δράση αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης παιδιών και εφήβων υπηκόων τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των ασυνόδευτων 
παιδιών με τη διοργάνωση δράσεων αλληλεπίδρασης με τον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό των κοινωνιών υποδοχής και συμμετοχής σε καλλιτεχνικές, 
πολιτιστικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές και λοιπές δραστηριότητες κοκ.

Η Δράση θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη συμμετοχής παιδιών και εφήβων υπηκόων τρίτων χωρών σε δραστηριότητες που προάγουν κοινές 
διαπολιτισμικές αξίες (δραστηριότητες αθλητικών ομίλων και συλλόγων, σχολές εκμάθησης μουσικής και χορού, παρακολούθηση πολιτιστικών και λοιπών 
ψυχαγωγικών/δημιουργικών δραστηριοτήτων κοκ.).

 Δ.5.11 Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε υπηκόους τρίτων χωρών

Η Δράση αφορά στην υλοποίηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες πολίτες τρίτων 
χωρών (για την επίτευξη έως και επιπέδου Β1) σε Δήμους με αυξημένο μεταναστευτικό/προσφυγικό πληθυσμό που δεν καλύπτονται από τις ολοκληρωμένες 
δράσεις ένταξης στην αγορά εργασίας Δράση Δ.5.9).
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Δ.5.12 Παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε υπηρεσίες υγείας

Η Δράση εστιάζει και αναδεικνύει την αξία της διαπολιτισμικής μεσολάβησης στον τομέα της υγείας ως δυναµικής διαδικασίας που αποσκοπεί στην 
ευκολότερη επαφή και αποτελεσματική επικοινωνία των μεταναστών με τους ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση των νοσοκομείων, ώστε 
να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις υπηρεσίες Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την εθνοτική τους καταγωγή και τις πολιτισμικές τους 
καταβολές.

Οι υπηρεσίες πρόσβασης/διαμεσολάβησης σε υπηρεσίες υγείας παρέχονται μέσω προγραμμάτων και μνημονίων συνεργασίας με τις νοσοκομειακές μονάδες 
για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (δια ζώσης, τηλεφωνικής ή/και μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής επικοινωνίας), μετάφρασης εγγράφων κοκ. 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:

 Άτομα υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας
 Παιδιά και έφηβοι μετανάστες

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Το σύνολο των προγραμματιζόμενων δράσεων αποτελούν μέτρα θετικής διάκρισης και ίσης μεταχείρισης των ατόμων με διαφορετική φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή και θρησκεία. Σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των δράσεων οι δικαιούχοι των παρεμβάσεων θα πρέπει να συνεκτιμούν και να προασπίζουν την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, να αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού και να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, καθώς και στο άρθρο 6 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (EKT+) 
και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013.

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).
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Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου έχουν οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

5 ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECO13 Υπήκοοι τρίτων χωρών άτομα 60,00 176,00

5 ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO312 Αριθμός φορέων που υλοποιούν προγράμματα ενίσχυσης 
παιδιών και εφήβων υπηκόων τρίτων χωρών

Αριθμός 
φορέων

3,00 6,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

5 ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν άτομα 0,00 2021 28,00 Συμμετέχοντες ή 
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εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους

διοικητικές πηγές

5 ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR312 Αριθμός ωφελούμενων 
παιδιών και εφήβων υπηκόων 
τρίτων χωρών

Αριθμός 
ατόμων

0,00 2021 238,00 Συμμετέχοντες ή 
διοικητικές πηγές

5 ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR790 Υπήκοοι τρίτων χωρών που 
αναζητούν ή που βρίσκουν 
απασχόληση αμέσως μετά τη 
συμμετοχή τους

Αριθμός 
ατόμων

91,00 2021 102,00 Συμμετέχοντες ή 
διοικητικές πηγές

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση 156. Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχόληση 500.000,00

5 ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση 157. Μέτρα για την κοινωνική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών 750.000,00

5 ESO4.9 Σύνολο 1.250.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 1.250.000,00

5 ESO4.9 Σύνολο 1.250.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 1.250.000,00

5 ESO4.9 Σύνολο 1.250.000,00
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Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση 05. Απαγόρευση διακρίσεων 1.250.000,00

5 ESO4.9 Σύνολο 1.250.000,00

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 1.250.000,00

5 ESO4.9 Σύνολο 1.250.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.10. Promoting the socio-economic integration of marginalised communities, such as Roma people (ΕΚΤ+)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.i, συμπληρωματικά με τις λοιπές δράσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο των λοιπών Ειδικών Στόχων του Προγράμματος 
(Παραρτήματα Ρομά των Κοινωνικών Κέντρων, δράσεις ισότιμης πρόσβασης παιδιών και εφήβων στην εκπαίδευση και προγράμματα Δημόσιας Υγείας για 
Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού) προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση και την 
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού των Ρομά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.ι προβλέπεται η ανάπτυξη των ακόλουθων δράσεων:

Δ.5.13 Παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, όπως Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης & Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων 
Μετεγκατάστασης/ Βελτίωση συνθηκών στέγασης/ Επιδότηση ενοικίου

Προβλέπονται παρεμβάσεις για τη λειτουργία Ομάδων Βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων σε περιοχές-οικισμούς 
όπου διαβιούν ή έχει εγκριθεί η προσωρινή μετεγκατάσταση πληθυσμού Ρομά ως ενιαίο σύμπλεγμα κοινωνικών οικιστικών μονάδων, καθώς και δράσεις 
στεγαστικής αποκατάστασης των Ρομά (επιδότηση ενοικίου με παράλληλη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την κοινωνική ένταξη και ενσωµάτωσή τους 
στον αστικό ιστό).

Δ.5.14 Ολοκληρωμένα προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του 
ψηφιακού αποκλεισμού

Προβλέπονται παρεμβάσεις εξατομικευμένης στήριξης, παροχής συμβουλών, προσανατολισμού και πρόσβασης σε ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανάπτυξης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, αρχικής στήριξης και συμβουλών για την έναρξη επαγγελματικής / επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και δράσεις ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης σε δραστηριότητες παραδοσιακά οικείες 
για τους Ρομά (συλλογή, ανακύκλωση και επεξεργασία υλικών, εμπορικές δραστηριότητες κοκ.).

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Ομάδα στόχος των παρεμβάσεων αποτελούν περιθωριοποιημένες κοινότητες και πληθυσμός των Ρομά.
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Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Το σύνολο των προγραμματιζόμενων δράσεων αποτελούν μέτρα θετικής διάκρισης και ίσης μεταχείρισης των ατόμων με διαφορετική φυλετική καταγωγή ή 
και θρησκεία. Σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των δράσεων οι δικαιούχοι των παρεμβάσεων θα πρέπει να συνεκτιμούν και να προασπίζουν την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, να αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού και να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, καθώς και στο άρθρο 6 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (EKT+) 
και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013.

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου έχουν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση του 
Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων επιμέρους χωρικών 
στρατηγικών.

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators
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Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

5 ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECO15 Μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)

άτομα 15,00 30,00

5 ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECO18 Αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή 
δημόσιων υπηρεσιών

οντότητες 0,00 2,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

5 ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECR05 Συμμετέχοντες που βρίσκουν 
θέση απασχόλησης εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

άτομα 0,00 2021 18,00 Συμμετέχοντες ή 
διοικητικές πηγές

5 ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR794 Ωφελούμενοι Ρομά από 
προγράμματα βελτίωσης 
συνθηκών διαβίωσης

Αριθμός 
ατόμων

390,00 2021 390,00 Συμμετέχοντες ή 
διοικητικές πηγές

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας Κωδικός Ποσό 
(EUR)

5 ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση 154. Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι Ρομά, στην εκπαίδευση και 
την απασχόληση και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους

700.000,00

5 ESO4.10 Σύνολο 700.000,00
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Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 700.000,00

5 ESO4.10 Σύνολο 700.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 700.000,00

5 ESO4.10 Σύνολο 700.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση 05. Απαγόρευση διακρίσεων 700.000,00

5 ESO4.10 Σύνολο 700.000,00

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 700.000,00

5 ESO4.10 Σύνολο 700.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+



EL 118 EL

2.1.1.1. Specific objective: ESO4.11. Enhancing the equal and timely access to quality, sustainable and affordable services, including services that promote 
the access to housing and person-centred care including healthcare ; modernising social protection systems, including promoting access to social protection, 
with a particular focus on children and disadvantaged groups; improving accessibility including for persons with disabilities, effectiveness and resilience of 
healthcare systems and long-term care services (ΕΚΤ+)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Επιδιώκεται η ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες οικογενειακής και 
κοινοτικής φροντίδας, υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική ή ευάλωτη κατάσταση (ΑμεΑ, 
άστεγοι, γυναίκες θύματα βίας, μετανάστες, Ρομά, ηλικιωμένοι, ευάλωτα παιδιά και ευάλωτοι υγειονομικά πολίτες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.ια προβλέπεται η ανάπτυξη των ακόλουθων δράσεων:

Δ.5.15 Κέντρα Κοινότητας και Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της λειτουργίας:

 Κέντρων Κοινότητας που έχουν αναπτυχθεί στην Περιφέρεια για την περαιτέρω υποστήριξη των Δήμων στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, ως ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση 
των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα, τις υπηρεσίες πρόνοιας, πρόσβασης στην απασχόληση και στις λοιπές υπηρεσίες , που υλοποιούνται 
ή αναπτύσσονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μέσω της Δράσης προβλέπεται η στήριξη της λειτουργίας των υφιστάμενων Κέντρων με την συμπλήρωση των κενών σε στελεχιακό δυναμικό και την 
παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας δημιουργίας Παραρτήματος Ένταξης Μεταναστών ή και η δημιουργία νέων 
Κέντρων όπου απαιτείται.

 Δομών Βασικών Αγαθών που απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας και συνεργάζονται με τα Κέντρα Κοινότητας για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού µέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού 
που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό με βασικά αγαθά (παροχή τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, φαρμάκων 
κοκ.)
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Δ.5.16 Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας & στέγασης (ΣΥΔ για άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους και πρόσφυγες, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ)

Η Δράση αφορά:

 στην αντιμετώπιση του ζητήματος της διαβίωσης - κατοικίας των ατόμων με αναπηρία (περιλαμβανομένων των προσφύγων) και ηλικιωμένων που 
δεν διαθέτουν οικογενειακό υποστηρικτικό περιβάλλον με στόχο την αποτροπή της ιδρυματοποίησης ή/και τη μετάβαση από την ιδρυματική στην 
κοινοτική διαβίωση, με την παροχή υπηρεσιών διαβίωσης και φροντίδας, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης 
και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην 
εργασία (η τελευταία δεν αφορά στην ομάδα στόχου των ηλικιωμένων). Παράλληλα, εφόσον παραστεί σχετική ανάγκη θα στηριχθούν και 
παρεμβάσεις ανάπτυξης ξενώνων άμεσης υποδοχής και βραχείας φιλοξενίας προς αναδοχή.

 στην ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), με την παροχή υπηρεσιών ηµερήσιας φροντίδας σε 
ηλικιωμένα άτομα µη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα 
φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη 
φροντίδα που έχει αναλάβει.

 στην ενίσχυση της λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία με την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, οι οποίες 
περιλαμβάνουν μεταφορά ωφελουμένων, υπηρεσίες διαμονής και διατροφής, πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, 
φυσικοθεραπείες και άλλα) βάσει εξατομικευμένου προγράμματος, εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής 
ζωής, δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, καθώς και συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και 
άθλησης.

Δ.5.17 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Η Δράση αφορά στην υποστήριξη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον συντονισμό 
των περιφερειακών στόχων και πολιτικών κοινωνικής ένταξης, την ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και 
αλληλεγγύης, την συνεργασία με τα λοιπά όργανα του Εθνικού Μηχανισμού και την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Δ.5.18 Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού ΑμεΑ, μακροχρόνια πασχόντων, ηλικιωμένων κλπ

Η Δράση αφορά στην εφαρμογή προγράμματος ενίσχυσης του θεσμού του προσωπικού βοηθού / κοινωνικού φροντιστή για άτομα που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης (ΑμεΑ, μακροχρόνια πάσχοντες, ηλικιωμένοι) για τη ασφαλή και ανεξάρτητη διαβίωσή τους στο οικείο για αυτούς 
στεγαστικό περιβάλλον της κατοικίας τους, που θα εφαρμοσθεί πιλοτικά από το 2022 με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και στη συνέχεια θα 
χρηματοδοτηθεί από το ΠεΠ ΝΑ 2021-2027. 

Δ.5.19 Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας
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Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (παρεμβάσεις 
ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης, προώθησης στην απασχόληση και δικτύωσης με τα Κοινωνικά Κέντρα και τις λοιπές κοινωνικές δομές και φορείς), 
καθώς και Ξενώνων Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών με την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης από εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό, υποστήριξης για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όπου απαιτείται, πρόσβασης σε νομική συμβουλευτική και παραπομπής 
στα Συμβουλευτικά Κέντρα.

Δ.5.20 Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη, προς όφελος ιδίως των ατόμων που βρίσκονται 
σε ευάλωτη κατάσταση, με σκοπό τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Αφορά στην ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, τομέας 
στον οποίο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσίασε μικρή πρόοδο την περίοδο 2014-2020, κυρίως ως αποτέλεσμα των καθυστερήσεων στελέχωσης των 
μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας, λόγω της περιορισμένης απόκρισης στις σχετικές προσκλήσεις πλήρωσης των θέσεων με επιστημονικό ιατρικό προσωπικό. 
Για την άρση αυτής της κατάστασης σχεδιάζεται η θέσπιση ισχυρών οικονομικών και λοιπών κινήτρων προσέλκυσης επαγγελματιών υγείας σε 
απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Μέσω του Προγράμματος αναμένεται η στελέχωση και λειτουργία των ΤΟΜΥ που θα καλύψουν ένα 
σημαντικό μέρος των αναγκών της Περιφέρειας σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας σύμφωνα με τον προγραμματισμό του αρμόδιου Υπουργείου.

Δ.5.21 Ενίσχυση λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της λειτουργίας δομών ψυχικής υγείας στην κοινότητα για συμπλήρωση της τομεοποιημένης παροχής υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας σε ενήλικες και παιδιά (Κέντρα Ημέρας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Ψυχιατρικά Τμήματα, ειδικές δομές για την άνοια τον αυτισμό κ.α) και 
αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευμένα Διαμερίσματα). Το ΠεΠ ΝΑ 2021-2027 αναμένεται να χρηματοδοτήσει μέρος των τεκμηριωμένων 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας (για τις οποίες έχουν εκδοθεί εγκρίσεις σκοπιμότητας, συνοδευόμενες με σχετική κοστολόγηση), σύμφωνα με τις προτεραιότητες 
πολιτικής του Υπουργείου Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Δ.5.22 Ανάπτυξη κινητών μονάδων υγείας και ιατρικής φροντίδας στο σπίτι

Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη κινητών μονάδων υγείας (περιλαμβανομένης της κατ’ οίκον ιατρικής φροντίδας και νοσηλείας) για την εξυπηρέτηση και 
πρόσβαση του πληθυσμού των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων νησιών της Περιφέρειας σε υπηρεσίες υγείας, περιλαμβανομένης της ψυχικής υγείας.

Δ.5.23 Ενίσχυση λειτουργίας μονάδων αντιμετώπισης εξαρτήσεων και υποστήριξης ατόμων με εξαρτήσεις

Η Δράση περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, δίνοντας 
παράλληλα έμφαση στη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών, αλλά και στην αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με εξαρτήσεις.

Δ.5.24 Ανάπτυξη προγραμμάτων δημόσιας υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (μετανάστες, Ρομά, ευάλωτα παιδιά)

Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη προγραμμάτων υγειονομικής υποστήριξης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων στους οικισμούς και τις δομές διαβίωσής τους 
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(οικισμοί Ρομά, προσφυγικές δομές, κλπ), που περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξη εφαρμογής μέτρων δημόσιας υγείας 
και υγιεινής, παρακολούθηση και εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού (ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων), παρακολούθηση και προαγωγή της 
στοματικής υγείας παιδιών και εφήβων, συμβουλευτική υγείας για γυναίκες και πρόληψη μεταδιδόμενων νοσημάτων κοκ.

Δ.5.25 Δράσεις για την προώθηση του θεσμού της αναδοχής

Η Δράση αφορά στην στήριξη του θεσμού της αναδοχής μέσω της ενίσχυσης των ανάδοχων οικογενειών και έχει ως στόχο την αποϊδρυματοποίηση των 
παιδιών που μένουν σε δομές φιλοξενίας (εκπαίδευση αναδόχων γονέων και ένταξή στα Εθνικά Μητρώα Υποψήφιων Αναδόχων και Θετών Γονέων και 
οικονομική ενίσχυση φιλοξενίας των παιδιών).

Η Δράση προβλέπει την ανάληψη από την ανάδοχη οικογένεια της μακροπρόθεσμης ή βραχυπρόθεσμης φροντίδας ενός ή περισσοτέρων παιδιών και 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές 
κοινωνικές υπηρεσίες.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:

 Άτομα φτωχά / σε κίνδυνο φτώχειας
 ΑμεΑ
 Ηλικιωμένοι σε ευάλωτη κατάσταση
 Γυναίκες θύματα έμφυλης βίας
 Μετανάστες
 Ρομά
 Υγειονομικά ευάλωτα άτομα (περιλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων)
 Παιδιά και έφηβοι μεταναστών και Ρομά
 Κάτοικοι απομακρυσμένων/δυσπρόσιτων νησιών

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι δικαιούχοι που εμπλέκονται στη διαχείριση και την υλοποίηση των δράσεων θα πρέπει να συνεκτιμούν και να προασπίζουν την ισότητα, να αποτρέπουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού και να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 9 
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του Καν. (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, καθώς και στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (EKT+) και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013.

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).Μέρος των προγραμματιζόμενων δράσεων αποτελούν μέτρα θετικής διάκρισης υπέρ της ισότητας των φύλων, ατόμων που βρίσκονται 
σε ευάλωτη κατάσταση ή ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες (άτομα με αναπηρίες, μετανάστες, Ρομά). 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου έχουν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση του 
Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων επιμέρους χωρικών 
στρατηγικών.

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)
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5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO796 Αριθμός υποστηριζόμενων κοινωνικών 
δομών

Αριθμός δομών 30,00 31,00

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO801 Αριθμός υποστηριζόμενων  δομών υγείας Αριθμός δομών 7,00 14,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή βάσης 
ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR796 Aριθμός ωφελούμενων 
των κοινωνικών δομών

Aριθμός 
ατόμων

20.612,00 2020 22.082,00 Συμμετέχοντες ή 
διοικητικές πηγές

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR801 Αριθμός ατόμων που 
επωφελούνται από 
υπηρεσίες υγείας

Αριθμός 
ατόμων

5.038,00 2020 20.935,00 Συμμετέχοντες ή 
διοικητικές πηγές

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 158. Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές 
υπηρεσίες

6.200.000,00

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 159. Μέτρα για την ενίσχυση της υλοποίησης υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών 
κοινοτήτων

4.150.000,00

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 160. Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (εξαιρουμένων των υποδομών)

5.900.000,00

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 161. Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη μακροχρόνια περίθαλψη (εξαιρουμένων των υποδομών) 850.000,00

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 162. Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία

350.000,00

5 ESO4.11 Σύνολο 17.450.000,00
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Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 17.450.000,00

5 ESO4.11 Σύνολο 17.450.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 17.450.000,00

5 ESO4.11 Σύνολο 17.450.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 05. Απαγόρευση διακρίσεων 7.400.000,00

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 06. Αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας 750.000,00

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 10. Αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 9.300.000,00

5 ESO4.11 Σύνολο 17.450.000,00

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 17.450.000,00

5 ESO4.11 Σύνολο 17.450.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.12. Promoting social integration of people at risk of poverty or social exclusion, including the most deprived persons and 
children (ΕΚΤ+)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 4.ιβ επιδιώκεται η ανάπτυξη παρεμβάσεων στήριξης και κοινωνικής ένταξης ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον 
κοινωνικό αποκλεισμό.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.ιβ προβλέπεται η ανάπτυξη των ακόλουθων δράσεων:

Δ.5.26 Ολοκληρωμένα Σχέδια Τοπικών Δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας 

Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης σε τοπικό επίπεδο για τη στήριξη παιδιών που διατρέχουν ή βιώνουν αυξημένο κίνδυνο 
φτώχειας [παιδιά φτωχών νοικοκυριών ή χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, άστεγα/παιδιά του δρόμου, παιδιά που ζουν σε επισφαλή 
οικογενειακή κατάσταση ή από οικογένειες με γονείς που χρειάζονται στήριξη (με σοβαρές ασθένειες, προβλήματα ψυχικής υγείας, ΑμεΑ, κλπ. / με 
ιστορικό εξάρτησης από ουσίες / φυλακισμένους), παιδιά υπό εναλλακτική φροντίδα κοκ.].

Η Δράση προβλέπει τη σύσταση δομών που θα συγκροτηθούν στο πλαίσιο εταιρικού σχήματος με τη συμμετοχή των Δήμων, ΜΚΟ, Σχολείων και Μονάδων 
Υγείας και τη συγκρότηση ενός ισχυρού τοπικού κοινωνικού δικτύου που να συμπεριλαμβάνει τους Δήμους, τις υπηρεσίες τους (Κέντρα Κοινότητας με τα 
παραρτήματά τους), τα σχολεία, πολιτισμικούς και αθλητικούς φορείς, τοπικούς επιχειρηματίες, τον ΟΑΕΔ, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ) της 
Περιφέρειας, Δομές Υγείας.

Οι δομές αυτές προβλέπεται να ενισχυθούν με εξωτερικούς συνεργάτες για την ανάπτυξη Προγράμματος που θα περιλαμβάνει υπηρεσίες εξατομικευμένης 
υποστήριξης για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς. Επιπρόσθετα, θα δημιουργήσουν δίκτυο συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες για την ένταξη του 
πληθυσμού και την ανάπτυξη του εθελοντισμού, καθώς και δίκτυα συνεργασίας με τις τοπικές επιχειρήσεις για την προώθηση στην απασχόληση των 
γονέων. Μέσω της Δράσης θα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη, παραπομπή σε υπηρεσίες και παρακολούθηση των ωφελουμένων, οργάνωση ημερίδων 
ευαισθητοποίησης, ανάπτυξη συμμετοχικών δραστηριοτήτων κ.λπ. Παράλληλα, μέσω κουπονιών θα προσφέρεται η δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών σε 
αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Δ.5.27 Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, 
περιλαμβανομένων των κατοίκων απομακρυσμένων νησιών

Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη προγραμμάτων απόκτησης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων που κινδυνεύουν ή διαβιούν κάτω από το όριο της 
φτώχειας, ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, περιλαμβανομένων των παιδιών και των κατοίκων ιδιαίτερα απομακρυσμένων και δύσκολα 
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προσβάσιμων νησιών της Περιφέρειας.

Δ.5.28 Δομές φιλοξενίας Αστέγων/ Κέντρα Ημέρας

Η Δράση στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων της Περιφέρειας με την ενίσχυση λειτουργίας Ανοικτών 
Κέντρων Ημέρας Αστέγων και Υπνωτηρίων. Στο πλαίσιο αυτών των δομών θα παρέχονται κατά περίπτωση υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας 
και πρόνοιας, κοινωνικής επανένταξης καθώς και διασύνδεσης με λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι δυνατό να αναπτυχθούν επιμέρους υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής στήριξης για ενήλικες, παιδιά και οικογένειες 
οι οποίες βρίσκονται σε επισφαλή στεγαστική κατάσταση, περιλαμβανομένης και της πρόβλεψης για κάλυψη μικρής διάρκειας στέγασης σε έκτακτες 
καταστάσεις (έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, άμεση αντιμετώπιση φαινομένων προσωρινής και έκτακτης απώλειας στέγης κοκ.).  

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:

 Παιδιά (μαθητές) σε ευάλωτη κατάσταση
 Άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό (περιλαμβανομένων των κατοίκων απομακρυσμένων/ δυσπρόσιτων νησιών) 
 Άστεγοι
  Παιδιά, ενήλικες και οικογένειες σε επισφαλή στεγαστική κατάσταση

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι δικαιούχοι που εμπλέκονται στη διαχείριση και την υλοποίηση των δράσεων θα πρέπει να συνεκτιμούν και να προασπίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, να αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού και να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, καθώς και στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί ιδρύσεως 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (EKT+) και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013.

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 



EL 127 EL

73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου έχουν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση του 
Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων επιμέρους χωρικών 
στρατηγικών

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

5 ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO797 Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της 
«Εγγύησης για το παιδί»

Αριθμός 
φορέων

2,00 2,00

5 ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO802 Αριθμός υποστηριζόμενων  δομών αστέγων Αριθμός 
δομών

3,00 3,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
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Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

5 ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR797 Aριθμός ωφελουμένων 
παιδιών από δράσεις στο 
πλαίσιο της «Εγγύησης για το 
παιδί»

Αριθμός 
ατόμων

0,00 2021 500,00 Συμμετέχοντες ή 
διοικητικές πηγές

5 ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR802 Αριθμός επωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων δομών 
αστέγων

Αριθμός 
ατόμων

0,00 2021 90,00 Συμμετέχοντες ή 
διοικητικές πηγές

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 163. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών

1.744.555,00

5 ESO4.12 Σύνολο 1.744.555,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 1.744.555,00

5 ESO4.12 Σύνολο 1.744.555,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 1.744.555,00
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5 ESO4.12 Σύνολο 1.744.555,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας 200.000,00

5 ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 06. Αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας 800.000,00

5 ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 10. Αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 744.555,00

5 ESO4.12 Σύνολο 1.744.555,00

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 1.744.555,00

5 ESO4.12 Σύνολο 1.744.555,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.1. Improving access to employment and activation measures of all jobseekers, in particular youth people, especially through 
the implementation of the Youth Guarantee,  long-term unemployed and disadvantaged groups on the labour market, and of inactive people, as well as 
through the promotion of self-employment and the social economy; (ΕΚΤ+)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Ως απόρροια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, καθώς και της συρρίκνωσης των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας 
(δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό, όπως η παροχή υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης, εμπορικές δραστηριότητες κοκ.), λόγω των 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, η αγορά εργασίας στην Περιφέρεια δέχεται ισχυρές πιέσεις, με την ανεργία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και το 
2020, για πρώτη φορά την τελευταία 10ετία, υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο.

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 4.α επιδιώκεται η τόνωση της αγοράς εργασίας και η δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, μέσω δράσεων 
ενίσχυσης των δεξιοτήτων των ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών, καθώς και δράσεων προώθησης στην απασχόληση και τόνωσης της 
επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης (άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί, πτυχιούχοι, κοινωνική επιχειρηματικότητα κοκ) στους κλάδους αιχμής 
αλλά και τους αναδυόμενους τομείς της περιφερειακής οικονομίας), σύμφωνα με τις περιφερειακές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης.

Ειδικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:

Δ.5.1 Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων σε κλάδους αιχμής και αναδυόμενους τομείς της 
περιφερειακής οικονομίας 

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων της Περιφέρειας, περιλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, μέσω δράσεων ενίσχυσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε 
τομείς και δυναμικούς κλάδους της περιφερειακής οικονομίας, που θα αναδειχθούν από την περιφερειακή εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης και τις σχετικές διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Η Δράση περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και υπηρεσιών κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε ειδικότητες που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιφερειακής εξειδίκευσης και στις σύγχρονες απαιτήσεις των κλάδων και τομέων προτεραιότητας της περιφερειακής 
οικονομίας. Τα εν λόγω προγράμματα θα οδηγούν στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση 
της προοπτικής πρόσβασης των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Δ.5.2 Δράσεις προώθησης στην απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής και αναδυόμενους τομείς της περιφερειακής οικονομίας
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Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του 
ΟΑΕΔ, σε επιχειρήσεις των τομέων και των κλάδων αιχμής της περιφερειακής οικονομίας, σύμφωνα με τις περιφερειακές απολήξεις της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, αλλά και τις προτεραιότητες των εδαφικών στρατηγικών στις αστικές περιοχές και τα μικρά νησιά της Περιφέρειας.

Σκοπός της δράσης είναι η αντιμετώπιση των φαινομένων διατήρησης υψηλών ποσοστών ανεργίας στην Περιφέρεια, των αρνητικών επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19 στην αγορά εργασίας (συρρίκνωση βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων και απώλεια θέσεων εργασίας), καθώς και η τόνωση της 
τοπικής αγοράς εργασίας στις περιοχές εφαρμογής των ΟΧΕ.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια 
και δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής και αναδυόμενους τομείς της περιφερειακής οικονομίας, με την παροχή κινήτρων επιδοτούμενης 
απασχόλησης ανέργων, ενδεικτικά για χρονικό διάστημα 12 έως 18 μηνών.

Δ.5.3 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας

Η Δράση στοχεύει στην υποστήριξη ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης 
επαγγελματικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς προτεραιότητας και στους κλάδους αιχμής της περιφερειακής οικονομίας, σε αυτοτελή 
επαγγελματικό χώρο. Μέσω της Δράσης θα ενισχυθούν επιχειρηματικά σχέδια μικρού προϋπολογισμού πολύ μικρών επιχειρήσεων, που συστήνονται από 
μεμονωμένους πτυχιούχους (άνεργους ή άεργους) ή από συνεργασίες αυτών (εταιρικά σχήματα).

Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τομείς/κλάδους 
προτεραιότητας και αιχμής της Περιφέρειας, καθώς και η συγκράτηση του επιστημονικού δυναμικού στην Περιφέρεια.

Δ.5.4 Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η δράση αφορά στην υποστήριξη υφιστάμενων ή νέων φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ενίσχυση ή την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Ειδικότερα, η δράση στοχεύει στην ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στη μείωση της 
ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία μιας τουλάχιστον νέας θέσης 
εργασίας ανά φορέα.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:
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Βασικές ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων είναι οι εξής:

 Άνεργοι, περιλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
 Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ατομικά ή/και συνεργασία για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας)
 Επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου έχουν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση του 
Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση και υιοθέτηση των αντίστοιχων επιμέρους 
χωρικών στρατηγικών.

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators
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Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα μέτρησης Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECO02 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων

άτομα 67,00 218,00

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO799 Αριθμός υποστηριζόμενων  υφιστάμενων και νέων φορέων 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

αριθμός φορέων ή 
επιχειρήσεων

10,00 20,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή 

τιμή 
αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029)

Πηγή 
δεδομένων Παρατηρήσεις

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους

άτομα 83,00 2018 84,00 Συμμετέχοντες 
ή διοικητικές 
πηγές

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECR05 Συμμετέχοντες που βρίσκουν 
θέση απασχόλησης εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

άτομα 0,00 2021 72,00 Συμμετέχοντες 
ή διοικητικές 
πηγές

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR310 Συμμετέχοντες που 
αυτοαπασχολούνται 1 χρόνο μετά 
τη λήξη της παρέμβασης

αριθμός 
ατόμων

36,00 2021 38,00 Αριθμός ατόμων

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR799 Αριθμός υποστηριζόμενων  
υφιστάμενων και νέων φορέων 
κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας που η λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη 
της παρέμβασης

Αριθμός 
φορέων ή 
επιχειρήσεων

11,00 2016 12,00 Αριθμός 
φορέων ή 
επιχειρήσεων

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention
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Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 134. Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση 1.500.000,00

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 137. Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων 500.000,00

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 138. Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων 750.000,00

5 ESO4.1 Σύνολο 2.750.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 2.750.000,00

5 ESO4.1 Σύνολο 2.750.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 33. Άλλες προσεγγίσεις — Καμία εδαφική στόχευση 2.750.000,00

5 ESO4.1 Σύνολο 2.750.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 03. Επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία και στην έξυπνη εξειδίκευση 1.500.000,00

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 04. Επενδύσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 1.250.000,00

5 ESO4.1 Σύνολο 2.750.000,00

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

5 ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 2.750.000,00

5 ESO4.1 Σύνολο 2.750.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1. Priority: 6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών

2.1.1.1. Specific objective: RSO5.1. Fostering the integrated and inclusive social, economic and environmental development, culture, natural heritage, 
sustainable tourism, and security in urban areas (ΕΤΠΑ)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Λόγω της νησιωτικότητας, της πολυδιάσπασης και της ασυνέχειας του γεωγραφικού χώρου στην Περιφέρεια δεν εντοπίζεται πυκνό οικιστικό δίκτυο με 
εκτεταμένες αστικές συγκεντρώσεις.

Στρατηγική επομένως του Προγράμματος αποτελεί η βελτίωση των λειτουργιών και της ελκυστικότητας των μεγαλύτερων αστικών κέντρων της ΠΝΑ. Οι 
περιοχές εφαρμογής των στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων επιπέδου διοικητικής διαίρεσης 8 
(“οικισμός”), να είναι έδρες Περιφερειακών ενοτήτων ελάχιστου μόνιμου πληθυσμού 5.000 (σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011), 
περιλαμβάνοντας τμήμα ή το σύνολο του οικισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η στρατηγική θα αφορά πράγματι αστικό οικισμό και αστικό πληθυσμό. 
Επιπρόσθετα, στις περιοχές εφαρμογής των στρατηγικών ΒΑΑ είναι δυνατή η συμπερίληψη οικισμού (αστικού ή μη) ή τμήματος αυτού του ίδιου Δήμου, ο 
οποίος παρουσιάζει άμεση χωρική συνέχεια με τον αστικό οικισμό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η προτεινόμενη στρατηγική να τεκμηριώνει τη 
σκοπιμότητα διεύρυνσης της περιοχής εφαρμογής σε άλλους οικισμούς (αστικούς ή μη), με βάση την προσέγγιση σχετικά με τη λειτουργικότητα της 
προτεινόμενης περιοχής, όπως ενδεικτικά κοινές ανάγκες και προκλήσεις, υφιστάμενες ή εν δυνάμει κοινές βασικές υποδομές και δίκτυα, 
συμπληρωματικότητα των τοπικών οικονομιών και της αγοράς εργασίας, κοινές ή συμπληρωματικές ευκαιρίες και δυνατότητες κοινωνικής και οικονομικής 
ανάπτυξης.

Η επιλογή των περιοχών θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση για την υποβολή Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα προβλέπεται η ακόλουθη δράση:

Δ.6.1 Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Προβλέπεται η ανάπτυξη παρεμβάσεων με κύριους στόχους τη:

 βελτίωση της αστικής κινητικότητας και συνολικά της προσβασιμότητας και λειτουργικότητας του αστικού χώρου,
 εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, υποδομών και κοινόχρηστων χώρων,
 ανάπτυξη εφαρμογών ‘έξυπνης’ πόλης
 ανάδειξη του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και κτιριακού αποθέματος,
 προστασία και ανάδειξη του ιστορικού, πολιτιστικού κεφαλαίου,
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 ενίσχυση και ανάπτυξη πράσινων υποδομών,
 ενίσχυση κοινωνικών υποδομών

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ ΒΑΑ) αναμένεται να στηριχθούν από παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και 
αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την Προτεραιότητα 5: Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη 
του Προγράμματος και ενδεχόμενα από παρεμβάσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται εστίαση των πόρων σε 
περιορισμένο αριθμό ειδικών στόχων, ενώ στη διαμόρφωση των στρατηγικών θα ληφθούν υπόψη οι εμβληματικές αστικές αναπλάσεις του ΤΑΑ και θα 
ελέγχεται η συμβατότητα με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Η διαβούλευση που διενεργείται σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο της κατάρτισης των ΟΧΕ-ΒΑΑ, θα υποστηρίζεται από μια συνεκτική ομάδα διοίκησης σε 
επίπεδο Περιφέρειας, η οποία θα διασφαλίσει την άρτια προετοιμασία των εν λόγω στρατηγικών και αφετέρου θα ενδυναμώσει την πεποίθηση της 
«ιδιοκτησίας» των στρατηγικών από τους δικαιούχους (ΟΤΑ).

Η έγκριση των στρατηγικών προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικής ομάδας για την παρακολούθηση της υλοποίησης των στρατηγικών και την επίσπευση των 
διαδικασιών υλοποίησης

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασική ομάδα – στόχος των παρεμβάσεων:

 ΟΤΑ αστικών κέντρων της Περιφέρειας
 Λοιποί τοπικοί και αναπτυξιακοί φορείς (σύμφωνα με τις προβλέψεις των στρατηγικών ΒΑΑ)

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR
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Οι παρεμβάσεις θα αναπτυχθούν σε αστικά κέντρα της Περιφέρειας, που θα επιλεγούν μετά από δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα μέτρησης Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο 
στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη

άτομα 0,00 0,00

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται

συμβολή στις 
στρατηγικές

0,00 3,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR303 Φορείς που συμμετέχουν στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση 

Αριθμός 
φορέων

1,00 2021 6,00 Υποστηριζόμενες 
ΟΧΕ



EL 139 EL

στρατηγικής ολοκληρωμένης 
χωρικής ανάπτυξης

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 016. Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις 450.000,00

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 044. Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης 
και υποστηρικτικά μέτρα

1.800.000,00

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 079. Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και 
γαλάζιες υποδομές

1.080.000,00

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 082. Τροχαίο υλικό καθαρών αστικών μεταφορών 450.000,00

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 083. Υποδομές ποδηλασίας 270.000,00

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 127. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα 450.000,00

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 165. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του 
τουρισμού

900.000,00

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 166. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών 1.800.000,00

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 168. Φυσική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων 1.800.000,00

6 RSO5.1 Σύνολο 9.000.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 9.000.000,00

6 RSO5.1 Σύνολο 9.000.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. ΟΕΕ — Αστικές γειτονιές 5.250.000,00

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. ΟΕΕ — Λειτουργικές αστικές περιοχές 3.750.000,00

6 RSO5.1 Σύνολο 9.000.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

6 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 9.000.000,00

6 RSO5.1 Σύνολο 9.000.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.1.1.1. Specific objective: RSO5.2. Fostering the integrated and inclusive social, economic and environmental local development, culture, natural heritage, 
sustainable tourism and security, in areas other than urban areas (ΕΤΠΑ)

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR
The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation:

Κύρια στρατηγική επιλογή για την άμβλυνση των μειονεκτημάτων που δημιουργούν τα γεωγραφικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά/ φυσιογνωμία των 
νησιών της Περιφέρειας (ασυνέχεια του χώρου, έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες και αντίστοιχα διαφοροποιημένες ανάγκες, απουσία μεγάλων 
αστικών κέντρων) αποτελεί η ενδυνάμωση της Χωρικής Συνοχής.

Στρατηγική επιλογή του Προγράμματος αποτελεί η αντιμετώπιση των προβλημάτων γεωγραφικής απομόνωσης, έλλειψης βασικών υποδομών και μικρού 
βαθμού αξιοποίησης των πόρων, καθώς και αξιοποίησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε μικρά νησιά της ΠΝΑ, 
πληθυσμού έως 3.100 κατοίκων.

Ειδικότερα προβλέπεται η ακόλουθη δράση:

Δ.6.2. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη μικρών νησιών της ΠΝΑ

Το Πρόγραμμα θα ενισχύσει την εφαρμογή μιας ή περισσότερων στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), για τα μικρά νησιά, με έμφαση 
στην ανάπτυξη παρεμβάσεων συμπλήρωσης/αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, εξοικονόμησης ενέργειας και 
ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, υποδομών και κοινόχρηστων χώρων, ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος, βελτίωσης των 
υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, προστασίας και αξιοποίησης πολιτιστικών και φυσικών πόρων, αξιοποίησης ΤΠΕ, καθώς και 
δημιουργίας προϋποθέσεων οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και επισκεπτών.

H/Οι στρατηγική/ές ΟΧΕ των μικρών νησιών αναμένεται να στηριχθεί/ούν και από παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και αναβάθμισης του 
ανθρώπινου δυναμικού τους, που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την Προτεραιότητα 5: Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη.

Η συνδρομή του Προγράμματος στην εμβληματική πρωτοβουλία «GReco Islands» μέσω των ΟΧΕ μικρών νησιών θα εξετασθεί στο πλαίσιο οριζόντιας 
διαμόρφωσης της ολοκληρωμένης αυτής παρέμβασης και της μεθόδου εφαρμογής και διαχείρισής της.

Η διαβούλευση που διενεργείται σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο της κατάρτισης των ΟΧΕ-μικρών νησιών, θα υποστηρίζεται από μια συνεκτική ομάδα 
διοίκησης σε επίπεδο Περιφέρειας, η οποία θα διασφαλίσει την άρτια προετοιμασία των εν λόγω στρατηγικών και αφετέρου θα ενδυναμώσει την πεποίθηση 
της «ιδιοκτησίας» των στρατηγικών από τους δικαιούχους (ΟΤΑ).

Η έγκριση των στρατηγικών προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικής ομάδας για την παρακολούθηση της υλοποίησης των στρατηγικών και την επίσπευση των 
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διαδικασιών υλοποίησης.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Βασική ομάδα – στόχος των παρεμβάσεων:

 ΟΤΑ της Περιφέρειας
 Λοιποί τοπικοί και αναπτυξιακοί φορείς (σύμφωνα με τις προβλέψεις των στρατηγικών ΟΧΕ)

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation

Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς 
για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες (άρθρο 9, παρ.3 και άρθρο 
73 παρ.1 του ΚΚΔ).

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR

Οι παρεμβάσεις θα αναπτυχθούν σε μικρά νησιά της Περιφέρειας, με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκων. 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR

Δεν εφαρμόζεται
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2.1.1.1.2. Indicators

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα μέτρησης Ορόσημο 
(2024)

Στόχος 
(2029)

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO74 Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο 
στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη

άτομα 0,00 0,00

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO75 Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που 
υποστηρίζονται

συμβολή στις 
στρατηγικές

0,00 2,00

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Αναγνωριστικός 

κωδικός Indicator Μονάδα 
μέτρησης

Γραμμή 
βάσης ή τιμή 

αναφοράς

Έτος 
αναφοράς

Στόχος 
(2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR303 Φορείς που συμμετέχουν στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση 
στρατηγικής ολοκληρωμένης 
χωρικής ανάπτυξης

Αριθμός 
φορέων

0,00 2021 26,00 Υποστηριζόμενες 
ΟΧΕ

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ειδικός 
στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 016. Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις 750.000,00

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 044. Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης 
και υποστηρικτικά μέτρα

2.100.000,00

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 062. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, 
μέτρα αύξησης της απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού)

1.500.000,00
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6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 065. Συλλογή και επεξεργασία λυμάτων 1.500.000,00

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 079. Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και 
γαλάζιες υποδομές

750.000,00

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 093. Άλλες ανακατασκευές και εκσυγχρονισμοί οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών 
οδών)

1.500.000,00

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 1.050.000,00

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122. Υποδομή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 1.500.000,00

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 128. Υποδομές στον τομέα της υγείας 1.050.000,00

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 165. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του 
τουρισμού

1.050.000,00

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 166. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών 1.500.000,00

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 167. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού εκτός από τις 
περιοχές Natura 2000

750.000,00

6 RSO5.2 Σύνολο 15.000.000,00

Table 5: Dimension 2 - form of financing

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 15.000.000,00

6 RSO5.2 Σύνολο 15.000.000,00

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 06. ΟΕΕ — Νησιά και παράκτιες περιοχές 15.000.000,00

6 RSO5.2 Σύνολο 15.000.000,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)
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Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

6 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 15.000.000,00

6 RSO5.2 Σύνολο 15.000.000,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.2. Technical assistance priorities

2.2.1. Priority for technical assistance pursuant to Article 36(4) CPR: 7.  Τεχνική Υποστήριξη (ΕΤΠΑ)

Reference: point (e) of Article 22(3) CPR
2.2.1.1. Intervention from the Funds

The related types of actions – point (e)(i) of Article 22(3) CPR

Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για τις δράσεις ΕΤΠΑ θα συνεισφέρει στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη του σχεδιασμού, της 
υλοποίησης, της διαχείρισης, της παρακολούθησης, της δημοσιότητας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των έργων ΕΤΠΑ του Προγράμματος. Οι 
παρεμβάσεις τεχνικής βοήθειας για τις δράσεις ΕΤΠΑ στοχεύουν στην ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών της Διαχειριστικής Αρχής, του 
συστήματος διοίκησης, των δικαιούχων και λοιπών εμπλεκομένων στην εφαρμογή των έργων ΕΤΠΑ του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας Τεχνικής Υποστήριξης ΕΤΠΑ προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων κατηγοριών δράσεων:

Δ.7.1. Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου 

 Ενέργειες ωρίμανσης, εξειδίκευσης, σχεδιασμού, διαχείρισης της εφαρμογής και παρακολούθησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος, με 
στόχο τη βελτιστοποίηση της υλοποίησης και την αποτελεσματική εφαρμογή του.

 Διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
 Ενέργειες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών ή/και εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της 

διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος.

Δ.7.2. Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας

 Ενέργειες σχεδιασμού, εξειδίκευσης και εφαρμογής στρατηγικών επικοινωνίας και κατάρτισης επικοινωνιακών σχεδίων δράσης.
 Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων, 

την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης, καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης καλών πρακτικών των επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ που απευθύνονται τόσο 

σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη.

 Πραγματοποίηση συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων, δημιουργία δικτύων και πολλαπλασιαστών πληροφόρησης, κλπ. για τη 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος και τη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων 
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αξιολογήσεων, μελετών, εμπειρογνωμοσυνών, κλπ.

Δ.7.3. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

 Εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος και των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον ΚΚΔ.
 Επιμέρους Αξιολογήσεις δράσεων και παρεμβάσεων ΕΤΠΑ κατά τη διάρκεια του Προγράμματος  και εκ των υστέρων.
 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, έρευνες και συλλογή δεδομένων.

Δ.7.4. Ενίσχυση της ικανότητας της ΕΥΔ, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

 Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΥΔ.
 Ενέργειες που αφορούν το κλείσιμο και την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020
 Υποστήριξη για τη θεσμική ενίσχυση και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της ΕΥΔ και των Δικαιούχων του Προγράμματος.
 Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων συναντήσεων εργασίας και εκδηλώσεων για θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Προγράμματος.
 Συμμετοχή σε διεθνείς και άλλες συναντήσεις εργασίας, ημερίδες, δίκτυα, forum και επιμορφωτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας, τόσο των στελεχών των μηχανισμών διαχείρισης, όσο και των εμπλεκομένων στη διαχείριση του Προγράμματος.
 Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΔ και των εμπλεκόμενων φορέων και δικαιούχων έργων ΕΤΠΑ μέσω τηλεκπαίδευσης, επιμορφωτικών 

σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας, κ.λπ.
 Υποστήριξη δικαιούχων ΕΤΠΑ, για την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των 

έργων που αναλαμβάνουν. Προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων, ιδιαιτέρως εκείνων 
που υλοποιούν πράξεις για τα μικρά νησιά της Περιφέρειας, ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα της 
οργανωτικής τους δομής και την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και διοίκησής τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν.

 Βελτίωση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων 
διοίκησης και των πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
ποιότητας υλοποίησης, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Η τεχνική υποστήριξη αφορά στην ΕΥΔ και στους Δικαιούχους των δράσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος. Η πληροφόρηση, προβολή και δημοσιότητα αφορά 
φορείς πολιτικής, δυνητικούς δικαιούχους, δημόσιες αρχές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, οργανώσεις 
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ευπαθών ομάδων και ΑμεΑ, αλλά και το ευρύ κοινό.

2.2.1.2. Indicators
Reference: point (e)(ii) of Article 22(3) CPR
Table 2: Output indicators

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Αναγνωριστικός κωδικός Indicator Μονάδα μέτρησης Ορόσημο (2024) Στόχος (2029)

ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών Συμβάσεις 5,00 15,00

ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO694 Δομές που υποστηρίζονται Δομές 3,00 7,00

ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO696 Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής Ενέργειες 2,00 8,00

ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO697 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης Σχέδια 1,00 1,00

2.2.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference point (e)(iv) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

7 ΕΤΠΑ Μετάβαση 179. Ενημέρωση και επικοινωνία 371.969,00

7 ΕΤΠΑ Μετάβαση 180. Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος 371.969,00

7 ΕΤΠΑ Μετάβαση 181. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων 278.977,00

7 ΕΤΠΑ Μετάβαση 182. Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων 836.930,00

7 Σύνολο 1.859.845,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)
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Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

7 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 1.859.845,00

7 Σύνολο 1.859.845,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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2.2.1. Priority for technical assistance pursuant to Article 36(4) CPR: 8. Τεχνική Υποστήριξη (ΕΚΤ)

Reference: point (e) of Article 22(3) CPR
2.2.1.1. Intervention from the Funds

The related types of actions – point (e)(i) of Article 22(3) CPR

Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για τις δράσεις ΕΚΤ θα συνεισφέρει στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη του σχεδιασμού, της υλοποίησης, 
της διαχείρισης, της παρακολούθησης, της δημοσιότητας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των έργων ΕΚΤ του Προγράμματος. Οι παρεμβάσεις τεχνικής 
βοήθειας για τις δράσεις ΕΚΤ στοχεύουν στην ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών της Διαχειριστικής Αρχής, του συστήματος διοίκησης, των 
δικαιούχων και λοιπών εμπλεκομένων στην εφαρμογή των έργων ΕΚΤ του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΤ προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων κατηγοριών δράσεων:

Δ.8.1. Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου 

 Ενέργειες ωρίμανσης, εξειδίκευσης, σχεδιασμού, διαχείρισης της εφαρμογής και παρακολούθησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ του Προγράμματος, με 
στόχο τη βελτιστοποίηση της υλοποίησης και την αποτελεσματική εφαρμογή του.

 Διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
 Ενέργειες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών ή/και εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της 

διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ του Προγράμματος.

Δ.8.2. Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας

 Ενέργειες σχεδιασμού, εξειδίκευσης και εφαρμογής στρατηγικών επικοινωνίας και κατάρτισης επικοινωνιακών σχεδίων δράσης.
 Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων, 

την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης, καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων ΕΚΤ στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης καλών πρακτικών των επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΚΤ που απευθύνονται τόσο 

σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη.

 Πραγματοποίηση συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων, δημιουργία δικτύων και πολλαπλασιαστών πληροφόρησης, κλπ. για τη 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων ΕΚΤ του Προγράμματος και τη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων 
αξιολογήσεων, μελετών, εμπειρογνωμοσυνών, κλπ.
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Δ.8.3. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

 Εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος και των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον ΚΚΔ.
 Επιμέρους Αξιολογήσεις δράσεων και παρεμβάσεων ΕΚΤ κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και εκ των υστέρων.
 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, έρευνες και συλλογή δεδομένων.

Δ.8.4. Ενίσχυση της ικανότητας της ΕΥΔ, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

 Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΥΔ.
 Ενέργειες που αφορούν το κλείσιμο και την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020
 Υποστήριξη για τη θεσμική ενίσχυση και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της ΕΥΔ και των Δικαιούχων του Προγράμματος και λοιπών 

εταίρων συμπεριλαμβανομένων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.
 Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων συναντήσεων εργασίας και εκδηλώσεων για θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Προγράμματος.
 Συμμετοχή σε διεθνείς και άλλες συναντήσεις εργασίας, ημερίδες, δίκτυα, forum και επιμορφωτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας, τόσο των στελεχών των μηχανισμών διαχείρισης, όσο και των εμπλεκομένων στη διαχείριση του Προγράμματος.
 Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΔ και των εμπλεκόμενων φορέων και δικαιούχων έργων ΕΚΤ μέσω τηλεκπαίδευσης, επιμορφωτικών σεμιναρίων, 

ημερίδων, συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας, κ.λπ.
 Υποστήριξη δικαιούχων ΕΚΤ, για την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των 

έργων που αναλαμβάνουν. Προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων, ιδιαιτέρως εκείνων 
που υλοποιούν πράξεις για τα μικρά νησιά της Περιφέρειας, ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα της 
οργανωτικής τους δομής και την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και διοίκησής τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν.

 Βελτίωση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων 
διοίκησης και των πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
ποιότητας υλοποίησης, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων.

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR:

Η τεχνική υποστήριξη αφορά στην ΕΥΔ και στους Δικαιούχους των δράσεων ΕΚΤ του Προγράμματος. Η πληροφόρηση, προβολή και δημοσιότητα αφορά 
φορείς πολιτικής, δυνητικούς δικαιούχους, δημόσιες αρχές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, οργανώσεις 
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ευπαθών ομάδων και ΑμεΑ, αλλά και το ευρύ κοινό.

2.2.1.2. Indicators
Reference: point (e)(ii) of Article 22(3) CPR
Table 2: Output indicators

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Αναγνωριστικός κωδικός Indicator Μονάδα μέτρησης Ορόσημο (2024) Στόχος (2029)

ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών Συμβάσεις 2,00 6,00

ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO694 Δομές που υποστηρίζονται Δομές 2,00 4,00

ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO696 Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής Ενέργειες 2,00 5,00

ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO697 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης Σχέδια 1,00 1,00

2.2.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention

Reference point (e)(iv) of Article 22(3) CPR
Table 4: Dimension 1 - intervention field

Προτεραιότητα Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 179. Ενημέρωση και επικοινωνία 161.426,00

8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 180. Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος 161.425,00

8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 181. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων 121.069,00

8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 182. Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων 363.207,00

8 Σύνολο 807.127,00

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes

Προτεραιότητα Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 08. Δημιουργία ικανοτήτων για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 10.000,00
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8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 09. Άνευ αντικειμένου 797.127,00

8 Σύνολο 807.127,00

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension

Προτεραιότητα Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR)

8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 807.127,00

8 Σύνολο 807.127,00

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+
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3. Financing plan
Reference: points (g)(i), (ii) and (iii) of Article 22(3), Article 112(1), (2) and (3), and Articles 14 and 26 CPR 
3.1. Transfers and contributions (1)

Reference: Articles 14, 26 and 27 CPR

  contribution to InvestEU

  transfer to instruments under direct or indirect management

Programme amendment related to

  transfer between ERDF, ESF+, Cohesion Fund or to another Fund or Funds

(1) Applicable only to programme amendments in accordance with Articles 14 and 26 except complementary transfers to the JTF in accordance with Article 
27 CPR. Transfers shall not affect the annual breakdown of financial appropriations at the MFF level for a Member State. 

Table 15A: Contributions to InvestEU* (breakdown by year)

Συνεισφορά από Συνεισφορά σε Κατανομή ανά έτος

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας InvestEU window 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο

* For each new request for contribution, a programme amendment shall set out the total amounts for each year by Fund and by category of region.

Table 15B: Contributions to InvestEU* (summary)

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Sustainable Infrastructure (α) Innovation and Digitisation (β) SME (γ) Social Investment and Skills (δ) Σύνολο (e)=(a)+(b)+(c)+(d)

Σύνολο

* Cumulative amounts for all contributions done through programme amendments during the programming period. With each new request for contribution, a programme amendment shall 
set out the total amounts for each year by Fund and by category of region.

Justification, taking into account how those amounts contribute to the achievement of policy objectives selected in the programme in accordance with Article 
10(1) of the InvestEU Regulation
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Table 16A: Transfers to instruments under direct or indirect management (breakdown by year)

Μεταφορές από Μεταφορές προς Κατανομή ανά έτος

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Μέσο 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο

Table 16B: Transfers to instruments under direct or indirect management* (summary)

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Σύνολο

Σύνολο

* Cumulative amounts for all transfers done through programme amendments during programming period. With each new request for transfer, a programme amendment shall set out the 
total amounts transferred for each year by Fund and by category of region.

Μεταφορές προς μέσα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση — Αιτιολόγηση

Table 17A: Transfers between ERDF, ESF+ and Cohesion Fund or to another Fund or Funds* (breakdown by year)

Μεταφορές από Μεταφορές προς Κατανομή ανά έτος

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο

* Transfer to other programmes. Transfers between ERDF and ESF+ can only be done within the same category of region.

Table 17B: Transfers between ERDF, ESF+ and Cohesion Fund or to another Fund or Funds (summary)

ΕΤΠΑ ΕΚΤ+
 

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Μετάβαση Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Μετάβαση Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες
ΤΣ ΕΤΘΑΥ ΤΑΜΕ ΤΕΑ ΜΔΣΘ Σύνολο

Σύνολο

* Cumulative amounts for all transfers done through programme amendments during the programming period. With each new request for transfer, a programme amendment shall set out the total amounts transferred for each year by Fund 
and category of region.
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Transfers between shared management funds, including between cohesion policy funds - Justification

3.2. JTF: allocation in the programme and transfers (1)

3.3. Transfers between categories of region resulting from the mid-term review

Table 19A: Transfers between categories of region resulting from the mid-term review within the programme (breakdown by year)

Μεταφορές από Μεταφορές προς Κατανομή ανά έτος

Κατηγορία περιφέρειας* Κατηγορία περιφέρειας* 2025 2026 2027 Σύνολο

* Applicable to ERDF and ESF+ only

Table 19B: Transfers between categories of region resulting from the mid-term review, to other programmes (breakdown by year)

Μεταφορές από Μεταφορές προς Κατανομή ανά έτος

Κατηγορία περιφέρειας* Κατηγορία περιφέρειας* 2025 2026 2027 Σύνολο

* Applicable to ERDF and ESF+ only

3.4. Transfers back (1)
Table 20A: Transfers back (breakdown by year)

Μεταφορές από Μεταφορές προς Κατανομή ανά έτος

InvestEU or other Union instrument Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο

(1) Applicable only to programme amendments for resources transferred back from other Union instruments, including elements of AMIF, ISF and BMVI, under direct or indirect management, or from InvestEU.

Table 20B: Transfers back* (summary)

Από Προς

InvestEU / Instrument ΕΤΠΑ ΕΚΤ+ Cohesion Fund
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Περισσότερο αναπτυγμένες Μετάβαση Ανεπτυγμένες Περισσότερο αναπτυγμένες Μετάβαση Ανεπτυγμένες

* Cumulative amounts for all transfers done through programme amendments during programming period. With each new request for transfer, a programme amendment shall set out the total amounts transferred for each year by Fund 
and by category of region.
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3.5. Financial appropriations by year
Reference: point (g)(i) of Article 22(3) CPR and Article 3, 4 and 7 JTF Regulation

Table 10: Financial appropriations by year

2026 2027

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2021 2022 2023 2024 2025 Financial 
appropriation 

without flexibility 
amount

Flexibility amount

Financial 
appropriation 

without flexibility 
amount

Flexibility amount
Σύνολο

ΕΤΠΑ* Μετάβαση 13.925.452,00 14.326.413,00 14.761.835,00 15.120.858,00 15.493.544,00 7.938.318,00 7.938.319,00 8.134.827,00 8.134.827,00 105.774.393,00

Σύνολο ΕΤΠΑ 13.925.452,00 14.326.413,00 14.761.835,00 15.120.858,00 15.493.544,00 7.938.318,00 7.938.319,00 8.134.827,00 8.134.827,00 105.774.393,00

ΕΚΤ+* Μετάβαση 4.858.289,00 4.998.097,00 5.149.945,00 5.274.964,00 5.405.023,00 2.769.408,00 2.769.408,00 2.838.274,00 2.838.274,00 36.901.682,00

Σύνολο ΕΚΤ+ 4.858.289,00 4.998.097,00 5.149.945,00 5.274.964,00 5.405.023,00 2.769.408,00 2.769.408,00 2.838.274,00 2.838.274,00 36.901.682,00

Σύνολο 18.783.741,00 19.324.510,00 19.911.780,00 20.395.822,00 20.898.567,00 10.707.726,00 10.707.727,00 10.973.101,00 10.973.101,00 142.676.075,00

* Amounts after the complementary transfer to the JTF.
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3.6. Total financial appropriations by fund and national co-financing

Reference: point (g)(ii) of Article 22(3), Article 22(6) and Article 36 CPR

For programmes under the Investment for jobs and growth goal where technical assistance in accordance with Article 36(4) CPR was chosen in the 
Partnership Agreement
Table 11: Total financial appropriations by fund and national co-financing

Breakdown of Union contribution Indicative breakdown of national contribution
Policy / JTF specific 
objective number or 
technical assistance

Προτεραιότητα
Βάση για τον 

υπολογισμό της 
ενωσιακής στήριξης

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας*

Union contribution 
(a)=(g)+(h) Less flexibility 

amount (g) Flexibility amount (h)

National contribution 
(b)=(c)+(d)

Δημόσια (γ) Ιδιωτικά (δ)
Σύνολο (ε) = (α) + (β)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 

(στ) = (α)/(ε)

1 1 Σύνολο ΕΤΠΑ Μετάβαση 11.500.000,00 9.752.496,00 1.747.504,00 11.500.000,00 11.500.000,00 23.000.000,00 50,00

2 2 Σύνολο ΕΤΠΑ Μετάβαση 30.000.000,00 25.441.294,00 4.558.706,00 30.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 50,00

3 3 Σύνολο ΕΤΠΑ Μετάβαση 18.414.548,00 15.616.330,00 2.798.218,00 18.414.548,00 18.414.548,00 36.829.096,00 50,00

4 4 Σύνολο ΕΤΠΑ Μετάβαση 20.000.000,00 16.960.863,00 3.039.137,00 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 50,00

4 5 Σύνολο ΕΚΤ+ Μετάβαση 36.094.555,00 30.609.526,00 5.485.029,00 36.094.555,00 36.094.555,00 72.189.110,00 50,00

5 6 Σύνολο ΕΤΠΑ Μετάβαση 24.000.000,00 20.353.035,00 3.646.965,00 24.000.000,00 24.000.000,00 48.000.000,00 50,00

TA36(4) 7 Σύνολο ΕΤΠΑ Μετάβαση 1.859.845,00 1.577.229,00 282.616,00 1.859.845,00 1.859.845,00 3.719.690,00 50,00

TA36(4) 8 Σύνολο ΕΚΤ+ Μετάβαση 807.127,00 684.474,00 122.653,00 807.127,00 807.127,00 1.614.254,00 50,00

Σύνολο  ΕΤΠΑ Μετάβαση 105.774.393,00 89.701.247,00 16.073.146,00 105.774.393,00 105.774.393,00 211.548.786,00 50,00

Σύνολο  ΕΚΤ+ Μετάβαση 36.901.682,00 31.294.000,00 5.607.682,00 36.901.682,00 36.901.682,00 73.803.364,00 50,00

Γενικό σύνολο  142.676.075,00 120.995.247,00 21.680.828,00 142.676.075,00 142.676.075,00 285.352.150,00 50,00

* For ERDF: less developed transition, more developed, and where applicable, special allocation for outermost and northenly sparsely populated regions. For ESF+, less developed, transition, more developed and, where applicable, additional allocation for outermost regions. For Cohesion Fund: not applicable. for 
technical assistance, application of categories of region depends on selection of a fund.

** Indicate the total JTF resources, including the complementary support transferred from the ERDF and the ESF+. The table shall not include the amounts in accordance to Article 7 JTF Regulation. In case of technical assistance financed from the JTF, the JTF resources should be split into resources related to 
Articles 3 and 4 JTF Regulation. For Article 4 JTF Regulation, there is no flexibility amount.
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4. Enabling conditions
Reference: point (i) of Article 22(3) CPR
Table 12: Enabling conditions

Αναγκαίος 
πρόσφορος όρος Ταμείο Ειδικός στόχος

Fulfilment 
of 

enabling 
condition

Criteria Fulfilment 
of criteria Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση

Εφαρμόζονται μηχανισμοί 
παρακολούθησης που καλύπτουν 
όλες τις δημόσιες συμβάσεις και 
τις διαδικασίες σύναψής τους 
στο πλαίσιο των ταμείων 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για τις δημόσιες 
συμβάσεις Η απαίτηση αυτή 
περιλαμβάνει:1. Ρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση της συλλογής 
ουσιαστικών και αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων που υπερβαίνουν τα 
κατώτατα όρια της Ένωσης 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων κατά τα 
άρθρα 83 και 84 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ και κατά τα 
άρθρα 99 και 100 της 
οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.1. 
Αποτελεσματικοί 
μηχανισμοί 
παρακολούθησης 
της αγοράς 
δημοσίων 
συμβάσεων

Όχι

2. Ρυθμίσεις για να 
διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα 
καλύπτουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

α. Ποιότητα και ένταση του 
ανταγωνισμού: ονόματα των 
πλειοδοτών, αριθμός αρχικών 
υποψηφίων και συμβατική αξία· 

β. πληροφορίες για την τελική 
τιμή μετά την ολοκλήρωση και 

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.
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Αναγκαίος 
πρόσφορος όρος Ταμείο Ειδικός στόχος

Fulfilment 
of 

enabling 
condition

Criteria Fulfilment 
of criteria Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση

για τη συμμετοχή των ΜΜΕ ως 
άμεσων πλειοδοτών, εφόσον τα 
εθνικά συστήματα παρέχουν 
αυτές τις πληροφορίες.

3. Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση 
της παρακολούθησης και της 
ανάλυσης των δεδομένων από 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το 
άρθρο 99 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

4. Ρυθμίσεις για τη διάθεση στο 
κοινό των αποτελεσμάτων της 
ανάλυσης σύμφωνα με το 
άρθρο 83 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το 
άρθρο 99 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

5. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν 
ότι όλες οι πληροφορίες που 
υποδεικνύουν ύποπτες 
περιπτώσεις υπόνοιας νόθευσης 
διαγωνισμών κοινοποιούνται 
στους αρμόδιους εθνικούς 
φορείς σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το 
άρθρο 99 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

2. Εργαλεία και 
ικανότητα για την 
αποτελεσματική 
εφαρμογή των 
κανόνων για τις 

Ναι Οι διαχειριστικές αρχές 
διαθέτουν τα εργαλεία και την 
ικανότητα ώστε να 
εξακριβώνουν τη συμμόρφωση 
με τους κανόνες για τις κρατικές 

Ναι 1. Εγκύκλιος 
101270/ΕΥΚΕ3633/30-9-2016

2. 42649/ΕΥΚΕ5351/10-4-2017  

3. 64925/ΕΥΚΕ579/9-6-2017 

Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), μετά από 
συνεργασία με την  Κεντρική Μονάδα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ), έχει 
εκδώσει προς τις ΔΑ τις εγκυκλίους (1) 
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Αναγκαίος 
πρόσφορος όρος Ταμείο Ειδικός στόχος

Fulfilment 
of 

enabling 
condition

Criteria Fulfilment 
of criteria Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση

ενισχύσεις: 

1. Για τις προβληματικές 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 
που υπόκεινται σε υποχρέωση 
ανάκτησης.

4. Εγκύκλιος 
122645/ΕΥΚΕ2260/27-11-2019

5. Εγκύκλιος 34584/ΕΞ2019/05-
04-2019

6.
https://www.espa.gr/el/Docume

nts/Provlimatiki_epix_Orismos_update_
2.pdf

και (4) που αφορούν έλεγχο 
προβληματικότητας και έλεγχο σχετικά 
με επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί 
διαδικασία ανάκτησης έπειτα από 
απόφαση της ΕΕ. 

Όσον αφορά τον έλεγχο 
προβληματικότητας, με τα έγγραφα (2) 
και (3) προσδιορίζονται τα στάδια που 
πρέπει να ακολουθηθούν, συγκεκριμένοι 
αλγόριθμοι και δίνονται περαιτέρω 
διευκρινίσεις. 

Στο espa.gr, αναρτήθηκε παρουσίαση 
για τον έλεγχο προβληματικής (6). 

Με το (5) παρέχονται οδηγίες  για την 
συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο ΚΕ 
όταν χρησιμοποιούνται ως νομική βάση 
οι Απαλλακτικοί Κανονισμοί ή οι Καν. 
ήσσονος σημασίας της ΕΕ.

Οι ΔΑ και οι ΕΦ  πραγματοποιούν τον 
σχετικό έλεγχο για την ύπαρξη ΚΕ σε 
όλη την περίοδο 2014-20 και έχουν την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία, ενώ 
ενημερώνονται μέσω εκπαιδεύσεων και 
οδηγιών για τροποποιήσεις του 
θεσμικού πλαισίου. 

Σε σχέση με τις επιχειρήσεις για τις 
οποίες εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης, 
οι δικαιούχοι των ενισχύσεων εξάγουν 
το σχετικό δικαιολογητικό από το 
TAXIS και το επισυνάπτουν στην 
αίτηση χρηματοδότησης. 

κρατικές 
ενισχύσεις

2. Μέσω της πρόσβασης σε 
συμβουλές εμπειρογνωμόνων 
και καθοδήγηση σε θέματα 
κρατικών ενισχύσεων που 

Ναι 1. Νόμος 4152/2013

2. Υπουργική Απόφαση 
69135/EΥΘΥ626/2015

Με το Ν. 4152/2013 συστήθηκε 
σύστημα ελέγχου ΚΕ και οι αρμόδιες 
υπηρεσίες (ΚΕΜΚΕ, ΑΜΚΕ). Το 
σύστημα ελέγχου έχει σαν σκοπό την 
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παρέχονται από 
εμπειρογνώμονες κρατικών 
ενισχύσεων τοπικών ή εθνικών 
φορέων.

3. Εγκύκλιος 
74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016

4. Έγγραφο 
115150/ΕΥΚΕ4023/2-11-2016

5. Κείμενο οδηγιών 139119 
ΕΞ2016 ΕΜΠ/9.8.2016 (9α,β).

6. Εγκύκλιος 109658 ΕΞ2019 
ΕΜΠ/4.10.2019

7. Εγκύκλιος 00430 ΕΞ 2017 
ΕΜΠ/5.12.2017

8. Εγκύκλιος  001879 ΕΞ2016 
ΕΜΠ/23.12.2016

9. Έγγραφο ΚΜΚΕ 0004020 ΕΞ 
2018/4.12.2018

υποστήριξη των φορέων χορήγησης ΚΕ.

Με την (2) ΥΑ καθορίστηκαν οι 
αρμοδιότητες της ΕΥΚΕ, ως ΑΜΚΕ του 
Υπ. Αν.Επ. στις οποίες μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνονται όλες οι συγχρ/μενες 
πράξεις.

Με τα έγγραφα 3- 9 δόθηκαν:

- οδηγίες με τις συγκεκριμένες 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν 
ανά στάδιο και ανά περίπτωση - λίστες 
ελέγχου για την αναγνώριση ύπαρξης 
πιθανής ΚΕ, 

- οδηγίες διασφάλισης ορθής 
εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου ΚΕ 

- οδηγίες για τις διαδικασίες 
έγκρισης και συντονισμού μέτρων ΚΕ

- οδηγίες για τις υποχρεώσεις και 
τις διαδικασίες δημοσίευσης στοιχείων 
χορηγούμενων ΚΕ

- οδηγίες σχετικά με τις 
υποχρεώσεις για την καταχώρηση 
πληροφοριών στο ηλεκτρονικό σύστημα 
διαφάνειας για τις ΚΕ (Transparency 
Award Module - TAM).

Επιπροσθέτως η ΕΥΚΕ:

- έχει εκδώσει οδηγούς για 
έλεγχο ύπαρξης ΚΕ σε τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας 

3. 
Αποτελεσματική 
εφαρμογή και 
υλοποίηση του 
Χάρτη των 

Ναι Εφαρμόζονται αποτελεσματικοί 
μηχανισμοί για τη διασφάλιση 
της συμμόρφωσης με τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: 

Ναι Γενικό πλαίσιο: 

- Ν. 4780/2021 «Εθνική Αρχή 
Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και 

Η τήρηση της εφαρμογής του Χάρτη 
στην εφαρμογή των ΕΔΕΤ για την ΠΠ 
2021-2027 θα καλύπτει 3 διαδοχικές 
φάσεις, με επιμέρους ενέργειες οι οποίες 
θα εκτελούνται από συγκεκριμένους 
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Χάρτης), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν: 

1. Ρυθμίσεις οι οποίες 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση 
των προγραμμάτων που 
στηρίζονται από τα ταμεία και 
της υλοποίησης τους με τις 
σχετικές διατάξεις του Χάρτη.

Τεχνοηθικής» (ΦΕΚ 30Α/28-02-21) 

- Εθνική Επιτροπή για Τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου 

Πλαίσιο ΕΣΠΑ: 

- 2014-2020 
https://www.espa.gr/el/pages/staticImple
mentationControl.aspx και 
https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diad
ikasies.aspx

- 2021-2027 
https://www.espa.gr/el/Pages/Sxediasmo
s21-27.aspx και 
https://www.espa.gr/el/Pages/Diavoulefs
eis.aspx 

- 
https://www.facebook.com/espaofficial.
gr/ 

επισπεύδοντες φορείς: 

1. Κατάρτιση των εγγράφων 
προγραμματισμού (κατάρτιση ΕΣΠΑ & 
Προγραμμάτων)

2. Σύσταση/ Κατάρτιση των 
συστημάτων διαχείρισης, 
παρακολούθησης και ελέγχου

3. Εφαρμογή προγραμμάτων και 
πραγματοποίηση συγκεκριμένων 
δράσεων κατά την υλοποίηση τους 

Στην τρέχουσα συγκυρία που εξετάζεται 
η αρχική εκπλήρωση του ΑΟ, 
αξιολογείται η συμμόρφωση με τις 
αρχές του Χάρτη κατά την κατάρτιση 
των εγγράφων προγραμματισμού 
(ΕΣΠΑ & Προγραμμάτων), ενώ κατά 
την υλοποίηση - καθόλη την ΠΠ – 
λαμβάνεται μέριμνα σε επίπεδο 
κατάρτισης και τήρησης του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, 
του Οδηγού Επικοινωνίας, κλ.π.

Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων

2. Ρυθμίσεις περί υποβολής 
εκθέσεων προς την επιτροπή 
παρακολούθησης όσον αφορά 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 
με τον Χάρτη πράξεων οι οποίες 
στηρίζονται από τα ταμεία και 
καταγγελίες σχετικά με τον 
Χάρτη που υποβάλλονται 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις κατά 
το άρθρο 69 παράγραφος 7.

Ναι Διαχειριστικές Αρχές με εισροή από 
ΕΑΔ σύμφωνα με την Διαδικασία του 
ΣΔΕ «ΔVIII_3 Υποδοχή και Εξέταση 
Καταγγελιών» στο κεφ. ΛΠ.VIII: 
Διαχείριση κινδύνων

https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diad
ikasies.aspx

Το καθήκον των εθνικών αρχών να 
διασφαλίζουν τον σεβασμό και την 
προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων είναι ιδιαιτέρως σημαντικό 
όσον αφορά τις καταγγελίες που τα 
κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση του 
Χάρτη. Σχετική με το θέμα της 
παρακολούθησης της εφαρμογής και της 
υλοποίησης του Χάρτη στα ΚΜ είναι η 
υποχρέωση των ΚΜ που απορρέει από 
το άρ.74 παρ. 3 του ΚΚΔ (1303/2013) 
να διαθέτουν αποτελεσματικές 
ρυθμίσεις για την εξέταση των 
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καταγγελιών σχετικά με τα ΕΔΕΤ που 
υποβάλλονται από νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα καθώς και το άρ.69 (7) του 
ΚΚΔ (1060/2021).

Για το σκοπό αυτό, στη Διαδικασία του 
ΣΔΕ 2014-2020 ΔVIII_3 «Υποδοχή και 
Εξέταση Καταγγελιών», ήδη 
προβλέπεται και περιγράφεται η 
λειτουργία μηχανισμού καταγγελιών 
(βλ. σημείο 2), με εθνικό σημείο 
υποδοχής την Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
(ΕΑΔ)*, που είναι η ελληνική AFCOS. 
Η ΕΑΔ συνδράμει τις ΔΑ με σχετικές 
αναφορές και στη νέα ΠΠ 2021-2027, 
θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε η ΔΑ να 
ενημερώνει την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και για τις 
καταγγελίες.

* Σημειώνεται ότι η αναφορά στη 
Διαδικασία ΔVIII_3 της  ΓΓ για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
αντικαθίσταται από την ΕΑΔ που 
ορίστηκε ως ελληνική AFCOS.

4. Υλοποίηση και 
εφαρμογή της 
Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα 
των ατόμων με 
αναπηρία 
(UNCRPD) 
σύμφωνα με την 
απόφαση 2010/48
/ΕΚ του 
Συμβουλίου

Ναι Εφαρμόζεται εθνικό πλαίσιο για 
τη διασφάλιση της εφαρμογής 
της UNCRPD, το οποίο 
περιλαμβάνει: 

1. Στόχους με μετρήσιμα 
ορόσημα, συλλογή δεδομένων 
και μηχανισμούς 
παρακολούθησης.

Ναι • Σύμβαση ΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 
κύρωση από ΕΕ:23.12.2010, κύρωση 
από Ελλάδα: 

Ν. 4074/2012, 11.04.2012 

• «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ – 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ», άρθρα 
59 - 74 του Ν. 4488/ 2017, ΦΕΚ 137 - 
13.09.2017 

• Ν. 4488/2017 

• 2020: ολοκληρώθηκε κατόπιν 
δημόσιας διαβούλευσης το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΔ), ορίστηκαν 
Επιμέρους Σημεία Αναφοράς σε 
Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους και 
ενεργοποιηθηκαν για την 
παρακολούθησή του. 

• Το ΕΣΔ αποτελεί οδικό χάρτη 
με πλαίσιο δράσεων ιδίως για την 
περίοδο 2020-2023 (καταγράφονται 
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• τελικό ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

• Ν. 4780/2021 «Εθνική Αρχή 
Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και 
Τεχνοηθικής» (ΦΕΚ 30Α/28-02-21) 

• Εθνική Επιτροπή για Τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου 

ωστόσο διαρκείς δράσεις με ορίζοντα 
υλοποίησης έως και το 2029) με 6 
πυλώνες και 30 στόχους. Η πορεία 
υλοποίησής του παρακολουθείται από 
τον Συντονιστικό Μηχανισμό στην 
Κυβέρνηση, τον Υπουργό Επικρατείας 
και από τη ΓΓ Συντονισμού της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης, με 
αξιοποίηση του ΟΠΣ του Κυβερνητικού 
Έργου ΜΑΖΙ. Το ΕΣΔ συνθέτει σε έναν 
ενιαίο στρατηγικό προγραμματισμό 
δράσεις Υπουργείων και αρμόδιων 
φορέων που αναλύονται σε επιμέρους 
έργα με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 
δείκτες παρακολούθησης, αξιολόγησης 
και υπεύθυνους υλοποίησης. 

• Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
στην εφαρμογή του ΕΣΔ 
διαβουλεύονται με την ΕΣΑμεΑ και τα 
μέλη της. Τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 
διατίθενται ετησίως στη δημοσιότητα, 
ενώ παράλληλα υποστηρίζεται η 
διοργάνωση δράσεων διαβούλευσης της 
πορείας εφαρμογής του ΕΣΔ.

2. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν 
ότι η πολιτική, η νομοθεσία και 
τα πρότυπα προσβασιμότητας 
αντανακλώνται δεόντως στην 
προετοιμασία και την υλοποίηση 
των προγραμμάτων.

Ναι • 2014-2020 

Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου 2014-
2020  (Επιλογή & Έγκριση, Επιτόπιες 
Επαληθεύσεις, κ.α.)

Ιστοσελίδα με προσβάσιμο περιεχόμενο 
για ΑμεΑ

• 2021-2027 

Σχεδιασμός ΕΣΠΑ & Προγραμμάτων 
2021-2027

Αποδέκτες 1ης & 2ης εγκυκλίου 

• Ο Συντονιστικός Μηχανισμός 
του ΕΣΔ προέβη με τη βοήθεια ομάδας 
εκπροσώπων της Δημόσιας Διοίκησης 
και σε διαβούλευση με ΚτΠ σε 
κωδικοποίηση του συνόλου της 
νομοθεσίας για ζητήματα αναπηρίας 
(6ος 2021).

• Κατά το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του ΕΣΠΑ και των ΕΠ της 
ΠΠ 2014-20: ενσωμάτωση των αρχών 
της μη διάκρισης και προσβασιμότητας 



EL 167 EL

Αναγκαίος 
πρόσφορος όρος Ταμείο Ειδικός στόχος

Fulfilment 
of 

enabling 
condition

Criteria Fulfilment 
of criteria Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση

σχεδιασμού:

-Υποβολή πρότασης ΕΣΑμεΑ

-Σύνθεση ΟΣΠ4 (συμμετοχή - ΕΣΑμεΑ)

Διαβουλεύσεις Προγραμμάτων

Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το 
νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και σχετικές 
εκδηλώσεις

•
https://www.facebook.com/esp

aofficial.gr/

• ΕΣΑΜΕΑ : συγχρ/μενη δράση 
για την ενίσχυση της θεσμικής της 
ικανότητας και ανάπτυξη του 
Παρατηρητηρίου ΑμεΑ  

των ΑμεΑ στις διαδικασίες του ΣΔΕ 
2014-20, στην στρατηγική επικοινωνίας 
των ΕΠ, χρηματοδότηση της ΕΣΑμεΑ 
για την ενίσχυση των ικανοτήτων της 
και συμμετοχή της στις Επιτροπές 
Παρακολούθησης, εκπαίδευση των ΔΑ 
όπως προβλέπονταν στην EAC 3 
«Αναπηρία».

• Όλα όσα πραγματοποιήθηκαν 
σχετικά κατά την ΠΠ 2014-20 θα 
εξακολουθήσουν να διενεργούνται και 
κατά την ΠΠ 2021-27. Επιπλέον έχουν 
ήδη αναληφθεί σχετικές ενέργειες όπως 
η ανασύσταση Ομάδας Εργασίας για τα 
ΑμεΑ σε κεντρικό/επιτελικό επίπεδο με 
την αρ. πρωτ. 5812/19.01.2021, ενώ 
λαμβάνεται μέριμνα για 
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και 
συνεργασία τόσο στην παρούσα φάση 
του σχεδιασμού (κείμενο ΕΣΠΑ 2021-
27, Προγράμματα), όσο και κατά την 
ενεργοποίηση και υλοποίηση. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή της 
ΕΣΑμεΑ στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 
2021-27 μέσα από την Ομάδα του 
Στόχου Πολιτικής 4.

3. Ρυθμίσεις περί υποβολής 
εκθέσεων προς την επιτροπή 
παρακολούθησης όσον αφορά 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 
με την UNCRPD πράξεων οι 
οποίες στηρίζονται από τα 
ταμεία και καταγγελίες σχετικά 
με την UNCRPD που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις κατά το άρθρο 69 
παράγραφος 7.

Ναι Διαχειριστικές Αρχές με εισροή από 
ΕΑΔ σύμφωνα με την Διαδικασία του 
ΣΔΕ «ΔVIII_3 Υποδοχή και Εξέταση 
Καταγγελιών» στο κεφ. ΛΠ.VIII: 
Διαχείριση κινδύνων 
https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diad
ikasies.aspx

* Σημειώνεται ότι η αναφορά στη 
Διαδικασία ΔVIII_ της  Γενικής 
Γραμματείας για την Καταπολέμηση της 

Σχετική με το θέμα της 
παρακολούθησης της εφαρμογής και της 
υλοποίησης των αρχών της μη 
διάκρισης και προσβασιμότητας των 
ΑμεΑ στα ΚΜ είναι η υποχρέωση που 
απορρέει από το α. 74 παρ. 3 του 
1303/13 να διαθέτουν αποτελεσματικές 
ρυθμίσεις για την εξέταση των 
καταγγελιών σχετικά με τα ΕΔΕΤ που 
υποβάλλονται από νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα, καθώς και το α. 69 (7) του 
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Διαφθοράς αντικαθίσταται από την 
Εθνική Αρχή Διαφάνειας που ορίστηκε 
ως ελληνική AFCOS

1060/2021 της ΠΠ 2021-27.

Στη Διαδικασία του ΣΔΕ 2014-20 
ΔVΙΙΙ_3 Υποδοχή και Εξέταση 
Καταγγελιών προβλέπεται και 
περιγράφεται η λειτουργία μηχανισμού 
καταγγελιών με εθνικό σημείο υποδοχής 
την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ελληνική 
AFCOS). Η ΕΑΔ προβλέπεται να 
συνδράμει τις ΔΑ με σχετικές αναφορές 
και στη νέα ΠΠ 2021-27 και θα υπάρχει 
πρόβλεψη ώστε να ενημερώνεται η 
Επιτροπή Παρακολούθησης για τις 
καταγγελίες.

Επίσης, με την ενεργοποίηση του 
δικτύου Κεντρικού και Επιμέρους 
Σημείων Αναφοράς σε Υπουργεία, 
Περιφέρειες και Δήμους του Ν. 
4488/2017, θα ληφθεί μέριμνα να 
συγκεντρώνονται και κατατίθενται σε 
ενιαία έκθεση ετησίως στον 
Συντονιστικό Μηχανισμό και κάθε άλλο 
αρμόδιο φορέα και υπηρεσία, ζητήματα 
συμμόρφωσης με τη Σύμβαση των ΗΕ 
για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ ιδίως στο 
πλαίσιο υλοποίησης συγχρ/μενων 
προγραμμάτων.

Η στρατηγική ή οι στρατηγικές 
έξυπνης εξειδίκευσης 
υποστηρίζονται από: 

1. Επικαιροποιημένη ανάλυση 
των προκλήσεων που υφίστανται 
για τη διάχυση της καινοτομίας 
και την ψηφιοποίηση.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.1.1. Ορθή 
διακυβέρνηση της 
εθνικής ή 
περιφερειακής 
στρατηγικής 
έξυπνης 
εξειδίκευσης

ΕΤΠΑ RSO1.1. 
Developing and 
enhancing 
research and 
innovation 
capacities and the 
uptake of 
advanced 
technologies

Όχι

2. Ύπαρξη αρμόδιου 
περιφερειακού ή εθνικού 

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.
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οργανισμού ή φορέα που είναι 
υπεύθυνος για τη διαχείριση της 
στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης.

3. Εργαλεία παρακολούθησης 
και αξιολόγησης για τη μέτρηση 
των επιδόσεων ως προς την 
επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

4. Λειτουργία της συνεργασίας 
των ενδιαφερόμενων μερών 
(«διαδικασία επιχειρηματικής 
ανακάλυψης»).

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

5. Αναγκαίες δράσεις για τη 
βελτίωση των εθνικών ή 
περιφερειακών συστημάτων 
έρευνας και καινοτομίας, εφόσον 
απαιτούνται.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

6. Κατά περίπτωση, δράσεις για 
τη στήριξη της βιομηχανικής 
μετάβασης.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

7. Μέτρα για την ενίσχυση της 
συνεργασίας με εταίρους εκτός 
συγκεκριμένου κράτους μέλους 
σε τομείς προτεραιότητας που 
υποστηρίζει η στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

2.1. Στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής 
για τη στήριξη 
της ενεργειακής 
απόδοσης με 
ανακαίνιση 
οικιστικών και μη 
οικιστικών 

ΕΤΠΑ RSO2.1. 
Promoting energy 
efficiency and 
reducing 
greenhouse gas 
emissions

Ναι 1. Εθνική μακροπρόθεσμη 
στρατηγική ανακαίνισης για την 
υποστήριξη της ανακαίνισης του 
εθνικού αποθέματος οικιστικών 
και μη οικιστικών κτιρίων, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 2010/31/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Ναι − Μακροπρόθεσμη Στρατηγική 
για την Ανακαίνιση του Κτιριακού 
Αποθέματος (YA  
ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/20334/ 148/01.03.2021, 
ΦΕΚ Β’ 974), στο πλαίσιο εφαρμογής 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την 
Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων 
(ΟΕΑΚ – 2010/31/ΕΕ) 

Α) Η έκθεση περιλαμβάνει ανασκόπηση 
του κτιριακού αποθέματος, εξειδικεύει 
το αναμενόμενο ποσοστό 
ανακαινισμένων κτιρίων (‘30, ’40, ’50) 
και τις ενεργειακές παρεμβάσεις στον 
οδικό χάρτη. Το ποσοστό ανακαίνισης 
για τη δεκαετία ‘21-‘30, 12-15% των 
κτιρίων σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, είναι με 
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του Συμβουλίου, η οποία:α) 
ορίζει ενδεικτικά ορόσημα για το 
2030, το 2040 και το 2050·β) 
παρέχει ενδεικτική περιγραφή 
των χρηματοδοτικών πόρων για 
την υποστήριξη της υλοποίησης 
της στρατηγικής·γ) ορίζει 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
για την προώθηση των 
επενδύσεων στην ανακαίνιση 
κτιρίων.

(https://ypen.gov.gr/wp-
content/uploads/2021/03/ΥΑ-
20334_148_01.03.2021_ΦΕΚ_974-B-
12.03.2021_ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ-
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-
ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΩΣ-ΤΟ-2050.pdf). 

 National Energy and Climate 
Plan 
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fil
es/el_final_necp_main_en.pdf)

60.000 κτίρια/κτιριακές μονάδες 
ετησίως.

Β) Η κοστολόγηση των στόχων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, 
υπολογίσθηκε σε 9δις για την 
ενεργειακή απόδοση, εκ των οποίων 
περίπου τα 5δις αφορούν στον κτιριακό 
τομέα, με μόχλευση 50-60%. Για την 
χρηματοδότηση τους προβλέπεται η 
χρήση πόρων από το ΕΣΠΑ 2021-2027, 
το RRF, τους εκπλειστηριασμούς 
δικαιωμάτων, την  ΕΙΒ και το εθνικό 
ΠΔΕ. 

Γ) Περιλαμβάνεται η συμμετοχή των 
ΕΕΥ μέσω των ΣΕΑ στην υλοποίηση 
των παρεμβάσεων. Έτσι επιτυγχάνονται 
καλύτερα ενεργειακά αποτελέσματα 
στην επίτευξη των στόχων και 
διευκολύνεται η μόχλευση ιδιωτικών 
κεφαλαίων λόγω καλύτερης 
οικονομικής απόδοσης. Παραδείγματα 
προγραμμάτων είναι το «ΗΛΕΚΤΡΑ» 
και το σχήμα ανταγωνιστικών 
διαδικασιών. 

κτιρίων

2. Μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης για την 
επίτευξη της απαιτούμενης 
εξοικονόμησης ενέργειας

Ναι − Με την 
ΔΕΠΕΑ/178581/30.6.2017 κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2367) 
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
https://www.teepelop.gr/wp-
content/uploads/2017/07/FEK-B-2367-
12.7.2017.pdf).

− Με την 
ΔΕΠΕΑ/178581/30.6.2017 κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2367) 
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής 

Με την ΔΕΠΕΑ/178581/30.6.2017 
κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 
2367) εγκρίθηκε ο Κανονισμός 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(ΚΕΝΑΚ), σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
ν.4122/2013, ο οποίος ενσωμάτωσε και 
την Οδηγία 2010/31/ΕΕ. Στον ΚΕΝΑΚ 
περιγράφεται η βάση μεθοδολογίας για 
τον υπολογισμό της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων και καθορίζονται 
οι ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και 
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Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
https://www.teepelop.gr/wp-
content/uploads/2017/07/FEK-B-2367-
12.7.2017.pdf).

των δομικών στοιχείων.

Με την 
ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/27.11.2018 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5447) 
εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο αύξησης 
του αριθμού των Κτιρίων με Σχεδόν 
Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας 
(ΚΣΜΚΕ), σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
ν.4122/2013, ο οποίος ενσωμάτωσε και 
την Οδηγία 2010/31/ΕΕ, στο οποίο 
αναλύονται τα χαρακτηριστικά των 
ΚΣΜΚΕ, καθώς και πολιτικές, μέτρα 
και δράσεις για την αύξηση του αριθμού 
των ΚΣΜΚΕ.

2.2. 
Διακυβέρνηση 
του τομέα της 
ενέργειας

ΕΤΠΑ RSO2.1. 
Promoting energy 
efficiency and 
reducing 
greenhouse gas 
emissions

Ναι Το ενοποιημένο εθνικό σχέδιο 
για την ενέργεια και το κλίμα 
κοινοποιείται στην Επιτροπή, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και 
σύμφωνα με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου στο πλαίσιο 
της συμφωνίας του Παρισιού και 
περιλαμβάνει:1. Όλα τα στοιχεία 
που απαιτούνται από το 
υπόδειγμα στο παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Ναι - National Energy and Climate Plan 
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fil
es/el_final_necp_main_en.pdf)

- Commission Staff Working Document 
– “Assessment of the final national 
energy and climate plan of Greece” 
14.10.2020 SWD(2020) 907 final

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 
το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αποτελεί για την 
Ελλάδα ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τα 
θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας. 
Στο ΕΣΕΚ παρουσιάζεται ένας 
αναλυτικός οδικός χάρτης για την 
επίτευξη συγκριμένων Ενεργειακών και 
Κλιματικών Στόχων έως το 2030, 
στοιχείο που το χαρακτηρίζει ως 
κείμενο αναφοράς για την επόμενη 
δεκαετία. Το ΕΣΕΚ παρουσιάζει και 
αναλύει Προτεραιότητες και Μέτρα 
Πολιτικής σε ένα ευρύ φάσμα 
αναπτυξιακών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων προς όφελος της 
Ελληνικής κοινωνίας.

Το ΕΣΕΚ αξιολογήθηκε θετικά από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 
(Commission Staff Working Document 
– “Assessment of the final national 
energy and climate plan of Greece” / 
14.10.2020 SWD(2020) 907 final).
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Επισημαίνεται ότι το τελικό εγκριθέν 
ΕΣΕΚ συντάχθηκε σύμφωνα με τον 
μορφότυπο του Παραρτήματος Ι του 
Κανονισμού 2018/1999 και περιέχει όλα 
τα απαιτούμενα στοιχεία του ίδιου 
Κανονισμού.

2. Περιγραφή των 
προβλεπόμενων χρηματοδοτικών 
πόρων και μηχανισμών για 
μέτρα προώθησης της ενέργειας 
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα. 

Ναι - National Energy and Climate Plan 
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fil
es/el_final_necp_main_en.pdf)

Oι στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο του 
ΕΣΕΚ είναι ποσοτικοποιημένοι και 
κοστολογημένοι. Επίσης, έχουν 
καθοριστεί ενδιάμεσα χρονικά ορόσημα, 
τα οποία επιτρέπουν την 
παρακολούθηση της πορείας επίτευξης 
των στόχων και σχετίζονται με την 
επιτυχή υιοθέτηση και λειτουργία ενός 
μείγματος πολιτικών και μέτρων.

Ειδικά, βάσει αυτών των 
Προτεραιοτήτων και Μέτρων, θα 
αναγνωρίζεται και θα αναδεικνύεται η 
ανάγκη για συνέργειες και 
συμπληρωματικές δράσεις σε όλες τους 
τομείς/κλάδους της Ελληνικής 
Οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι στο τελικό εγκριθέν 
ΕΣΕΚ προβλέπονται οι αναγκαίοι 
χρηματοδοτικοί πόροι και 
περιγράφονται μηχανισμοί για τα μέτρα 
προώθησης χαμηλών εκπομπών σε 
διοξείδιο του άνθρακα (Chapter3 
POLICIES and MEASURES).

2.4. 
Αποτελεσματικό 
πλαίσιο 
διαχείρισης του 
κινδύνου 

ΕΤΠΑ RSO2.4. 
Promoting 
climate change 
adaptation and 
disaster risk 

Όχι Εφαρμόζεται εθνικό ή 
περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης 
του κινδύνου καταστροφών, 
καταρτισμένο με βάση 
εκτιμήσεις κινδύνου, το οποίο 

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.
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λαμβάνει δεόντως υπόψιν τις 
πιθανές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και τις 
υφιστάμενες στρατηγικές 
προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή και περιλαμβάνει:1. 
Περιγραφή των βασικών 
κινδύνων που εκτιμώνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 της 
απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, η οποία 
αντικατοπτρίζει το υπάρχον 
προφίλ κινδύνου και την εξέλιξή 
του σε ενδεικτικό χρονικό 
διάστημα 25 έως35 ετών. Η 
εκτίμηση βασίζεται, για 
κινδύνους που σχετίζονται με το 
κλίμα, σε σενάρια και 
προβλέψεις σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή.

2. Περιγραφή των μέτρων 
πρόληψης, ετοιμότητας και 
απόκρισης σε καταστροφές για 
την αντιμετώπιση των κύριων 
κινδύνων που εντοπίστηκαν. Τα 
μέτρα ιεραρχούνται ανάλογα με 
τους κινδύνους καθώς και τις 
οικονομικές τους επιπτώσεις, τις 
ελλείψεις σε επίπεδο 
ικανοτήτων, την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα, λαμβανομένων 
υπόψη των πιθανών 
εναλλακτικών λύσεων.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

καταστροφών prevention, 
resilience taking 
into account eco-
system based 
approaches

3. Πληροφορίες σχετικά με τους 
χρηματοδοτικούς πόρους και 

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.
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μηχανισμούς που είναι 
διαθέσιμοι για την κάλυψη των 
δαπανών λειτουργίας και 
συντήρησης που συνδέονται με 
την πρόληψη, την ετοιμότητα 
και την απόκριση.

Για τον καθένα ή και τους δύο 
τομείς έχει θεσπισθεί εθνικό 
σχέδιο επενδύσεων το οποίο 
περιλαμβάνει:1. Εκτίμηση της 
τρέχουσας κατάστασης όσον 
αφορά την εφαρμογή της 
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της 
οδηγίας 98/83/ΕΚ του 
Συμβουλίου.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.2.5. 
Επικαιροποιημένο
ς σχεδιασμός για 
τις απαιτούμενες 
επενδύσεις στους 
τομείς των 
υδάτων και των 
λυμάτων

ΕΤΠΑ RSO2.5. 
Promoting access 
to water and 
sustainable water 
management

Όχι

2. Προσδιορισμό και 
προγραμματισμό των δημόσιων 
επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένης 
ενδεικτικής δημοσιονομικής 
εκτίμησης:α) που απαιτούνται 
για την εφαρμογή της 
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, 
συμπεριλαμβανομένης 
ιεράρχησης όσον αφορά το 
μέγεθος των οικισμών και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με 
ανάλυση των επενδύσεων για 
κάθε συγκέντρωση λυμάτων·β) 
που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της 
οδηγίας 98/83/ΕΚ·γ) που 
απαιτούνται για την 
ανταπόκριση στις ανάγκες που 
απορρέουν από την οδηγία 
(ΕΕ) 2020/2184, όσον αφορά 
ιδίως τις αναθεωρημένες 

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.
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παραμέτρους ποιότητας που 
ορίζονται στο παράρτημα I της 
εν λόγω οδηγίας.

3. Εκτίμηση των επενδύσεων 
που απαιτούνται για την 
ανανέωση των υφιστάμενων 
υποδομών ύδρευσης και 
αποχέτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δικτύων, ανάλογα με την ηλικία 
τους και τα σχέδια απόσβεσης.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

4. Ένδειξη των δυνητικών πηγών 
δημόσιας χρηματοδότησης, 
εφόσον χρειάζονται για τη 
συμπλήρωση των τελών χρήσης. 

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

3.1. 
Ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός 
μεταφορών στο 
κατάλληλο 
επίπεδο

ΕΤΠΑ RSO3.1. 
Developing a 
sustainable, 
climate resilient, 
intelligent, secure, 
sustainable and 
intermodal TEN-
T
RSO3.2. 
Developing and 
enhancing 
sustainable, 
climate resilient, 
intelligent and 
intermodal 
national, regional 
and local 
mobility, 
including 
improved access 
to TEN-T and 
cross-border 

Ναι Εφαρμόζεται πολυτροπική 
χαρτογράφηση των υφιστάμενων 
και σχεδιαζόμενων υποδομών, 
πλην του τοπικού επιπέδου, έως 
το 2030, η οποία:1. 
Περιλαμβάνει οικονομική 
εκτίμηση των σχεδιαζόμενων 
επενδύσεων, με βάση αξιόπιστη 
ανάλυση ζήτησης και κατάρτιση 
κυκλοφοριακών μοντέλων, η 
οποία θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις αναμενόμενες 
επιπτώσεις του ανοίγματος των 
αγορών των σιδηροδρομικών 
υπηρεσιών.

Ναι Εξετάστηκε το ΕΣΣΜ και συγκεκριμένα 
η τελική έκθεση (Παραδοτέο 8), η 
τεχνική έκθεση για το τελικό μοντέλο 
μετακινήσεων (Παραδοτέο 3), η τεχνική 
έκθεση για την παρουσίαση και 
αξιολόγηση των προτάσεων 
(Παραδοτέο 5) και το σχέδιο 
προγραμματισμού (Παραδοτέο 9). 
Εξετάστηκε επίσης ο Νόμος 4632/2019 
«Ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 
2016/798 και 2016/2370 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και το 
4ο Σιδηροδρομικό Πακέτο του 2016.  

Για τη διαμόρφωση του ΕΣΣΜ 
αναπτύχθηκε ένα στρατηγικό μοντέλο 
μετακινήσεων για την πρόβλεψη της 
κυκλοφορίας μεταξύ των μεγάλων 
πόλεων, αλλά και της κυκλοφορίας που 
εισέρχεται στη χώρα ή εξέρχεται από 
αυτή στα βασικά σημεία διέλευσης 
συνόρων και σε διεθνείς λιμένες και 
αεροδρόμια. Οι προτεινόμενες 
επενδύσεις του ΕΣΣΜ 
συμπεριλαμβάνονται σε σενάρια 
ανάπτυξης του συστήματος μεταφορών 
που ελέγχθηκαν από το μοντέλο, 
σχετικά με τις επιπτώσεις τους στη 
ζήτηση. Μέσω Πολυκριτηριακής 
Ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε, 
επιλέχθηκε το σενάριο που 
περιλαμβάνει τα περισσότερα μέτρα με 
θετικό αντίκτυπο ως πυρήνας του ΕΣΣΜ 
της Ελλάδας. Το μοντέλο του ΕΣΣΜ 
περιλαμβάνει το σιδηρόδρομο ως μέσο 
μεταφοράς και έχει τη δυνατότητα 
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πρόβλεψης σιδηροδρομικών ροών, 
επιβατών κι εμπορευμάτων. Η θεώρηση 
της απελευθέρωσης της αγοράς των 
σιδηροδρόμων από το ΕΣΣΜ είναι 
προφανής λόγω και της ύπαρξης στο 
ΕΣΣΜ πολλών έργων σιδηροδρομικής 
υποδομής (βελτίωση μεταφορικής 
ικανότητας υποδομών) καθώς και 
σχετικών μέτρων πολιτικής.

mobility

2. Συνάδει με τα στοιχεία του 
ενοποιημένου εθνικού σχεδίου 
για την ενέργεια και το κλίμα 
που σχετίζονται με τις 
μεταφορές.

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 
Κριτηρίου 2 εξετάστηκε το Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ),  οι Τεχνικές Οδηγίες για τα 
Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο., ο Νόμος 
4710/2020 για την προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης, η ΚΥΑ 77226/1/2017 
για τον  καθορισμό και εξειδίκευση των 
απαιτούμενων λεπτομερειών εφαρμογής 
και των τεχνικών προδιαγραφών του 
Εθνικού πλαισίου πολιτικής, για την 
ανάπτυξη της αγοράς υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων, καθώς επίσης 
η τελική έκθεση του ΕΣΣΜ.

Ένας από τους πέντε Στρατηγικούς 
Στόχους που καθορίζονται στο ΕΣΣΜ 
είναι η «Εξασφάλιση ενός 
Περιβαλλοντικά Βιώσιμου τομέα 
μεταφορών». Στο ΕΣΣΜ προτείνονται 
Μέτρα τα οποία συμβάλουν σε μεγάλο 
βαθμό στην επίτευξη του παραπάνω 
Στρατηγικού Στόχου, καθώς επίσης 
βρίσκονται σε συμφωνία με τις 
Προτεραιότητες Πολιτικής για τις 
μεταφορές που καθορίζονται στο ΕΣΕΚ. 
Ήδη ισχύει το Εθνικό Πλαίσιο 
Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς 
Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων 
στον τομέα των Μεταφορών και την 
υλοποίηση των σχετικών υποδομών. 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ΕΣΣΜ 
(Πυλώνας 9) η χρήση καθαρότερων 
καυσίμων και ηλεκτρικών οχημάτων 
πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω μέσω 
της ανάπτυξης ολοκληρωμένης εθνικής 
στρατηγικής για την ηλεκτροκίνηση. Η 
απαίτηση αυτή καλύπτεται  από  τον 
Νόμο 4710/2020 για την προώθηση της 
ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Επιπλέον, 
στην απόφαση για την περιβαλλοντική 
έγκριση του ΕΣΣΜ περιλαμβάνονται 
συγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι 
που είναι σε συνάφεια με τους στόχους  
του  ΕΣΕΚ.
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3. Περιλαμβάνει επενδύσεις σε 
διαδρόμους του κεντρικού 
δικτύου του ΔΕΔ-Μ, όπως 
ορίζονται στον κανονισμό για τη 
θέσπιση του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
προγράμματα εργασίας για τους 
διαδρόμους του κεντρικού 
δικτύου του ΔΕΔ-Μ.

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 
Κριτηρίου 3 εξετάστηκε η τελική 
έκθεση του ΕΣΣΜ, όπως επίσης ο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
COM (2018) 438 final για τη σύσταση 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», το τρίτο και τέταρτο Σχέδιο 
Εργασίας του Ευρωπαίου Συντονιστή 
Mathieu Grosch για τον Διάδρομο 
«Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος» και 
οι λίστες έργων του 2017 και του 2020 
για τον ίδιο Διάδρομο..

Το ΕΣΣΜ περιλαμβάνει σημαντικό 
αριθμό μέτρων που ανταποκρίνονται 
στο σχεδιασμό του κεντρικού ΔΕΔ-Μ. 
Σύμφωνα με την πρόταση για τον 
Κανονισμό όπου αναφέρονται τμήματα 
στα οποία δίνεται προτεραιότητα για την 
ανάπτυξή τους, πέντε προκαθορισμένα 
τμήματα αφορούν την Ελλάδα. Το 
ΕΣΣΜ περιλαμβάνει στις προτάσεις του 
μέτρα για τέσσερα από αυτά, με τα τρία 
να αφορούν διασυνοριακά τμήματα και 
έναν ελλείπων κρίκο. Όσον αφορά στο 
τέταρτο Σχέδιο Εργασίας του 
Ευρωπαίου Συντονιστή Mathieu Grosch 
για τον Διάδρομο «Ανατολή/Ανατολική 
Μεσόγειος» που δημοσιεύτηκε το 2020, 
τα μέτρα του ΕΣΣΜ καλύπτουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό τις απαιτήσεις του. 
Συγκεκριμένα, από τα 44 επιλεχθέντα 
έργα υποδομών του τέταρτου σχεδίου τα 
15 περιγράφονται στο ΕΣΣΜ, ενώ και 
άλλα 15 έχουν ήδη ξεκινήσει και έχουν 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Η 
απόκλιση που παρατηρείται, οφείλεται 
εν μέρη και στο γεγονός ότι κάποια έργα 
περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό 
Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-
2025.

4. Για επενδύσεις εκτός των 
διαδρόμων του κεντρικού 
δικτύου του ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών τμημάτων, 
εξασφαλίζει τη 
συμπληρωματικότητα 
παρέχοντας επαρκή 
συνδεσιμότητα των αστικών 
δικτύων, των περιφερειών και 

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 
Κριτηρίου 4 εξετάστηκε η τελική 
έκθεση του ΕΣΣΜ, ο Κανονισμός αριθ. 
1315/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
των προσανατολισμών της Ένωσης για 
την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για τα Logistics και ο Νόμος 4599/2019 
«Δοκιμασία προσόντων και 

Το ΕΣΣΜ περιλαμβάνει σημαντικό 
αριθμό μέτρων που ανταποκρίνονται 
στο σχεδιασμό του εκτεταμένου ΔΕΔ-
Μ. Το ΕΣΣΜ εντοπίζει την κρισιμότητα 
των διασυνοριακών συνδέσεων της 
χώρας που αποτελούν την μοναδική 
χερσαία πύλη για την κεντρική Ευρώπη 
και περιλαμβάνει επεμβάσεις οδικών και 
σιδηροδρομικών υποδομών σε δέκα 
σημεία. Οι επεμβάσεις αυτές αφορούν 
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των τοπικών κοινοτήτων στο 
κεντρικό ΔΕΔ-Μ και στους 
κόμβους του.

συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και 
οδηγών για τη χορήγηση αδειών 
οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις 
για τις άδειες οδήγησης και λοιπές 
διατάξεις».

κυρίως αναβαθμίσεις, αλλά και νέες 
υποδομές σε σημεία που εντοπίζεται 
έλλειψη, και καλύπτουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό τις απαιτήσεις 
ομαλής μεταφορικής ροής μεταξύ των 
διασυνοριακών περιοχών. Η περαιτέρω 
σύγκριση των μέτρων του ΕΣΣΜ ανά 
κατηγορία υποδομών σε αντιπαραβολή 
με το εκτεταμένο ΔΕΔ-Μ, καταδεικνύει 
μια σχετικά ικανοποιητική ταύτιση των 
προτεινόμενων έργων υποδομών στο 
ΕΣΣΜ με τμήματα εκτός του κεντρικού 
ΔΕΔ-Μ. Η συμπληρωματικότητα 
εξασφαλίζεται μέσω προτεινόμενων 
οδικών παρακάμψεων αστικών 
περιοχών και βελτίωσης περιφερειακού 
οδικού δικτύου, αναβάθμισης του 
σιδηροδρομικού δικτύου και έργων 
αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων 
και αεροδρομίων.

5. Εξασφαλίζει τη 
διαλειτουργικότητα του 
σιδηροδρομικού δικτύου και, 
κατά περίπτωση, υποβάλλει 
εκθέσεις σχετικά με την 
ανάπτυξη του ERTMS σύμφωνα 
με τον εκτελεστικό κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/6 της Επιτροπής.

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 
Κριτηρίου 5 εξετάστηκε η τελική 
έκθεση του ΕΣΣΜ, το Εθνικό Σχέδιο 
Εφαρμογής για την Τεχνική 
Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας 
«Έλεγχος – χειρισμός και 
σηματοδότηση του σιδηροδρομικού 
συστήματος της Ένωσης», καθώς 
επίσης το τρίτο και τέταρτο Σχέδιο 
Εργασίας του Ευρωπαίου Συντονιστή 
Mathieu Grosch για τον Διάδρομο 
«Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος», οι 
Κανονισμοί 1315/2013 και 2016/919 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο 
Εκτελεστικός Κανονισμός 2017/6.

Tα έργα σιδηροδρομικών υποδομών που 
προτείνονται στο ΕΣΣΜ διασφαλίζουν 
τη διαλειτουργικότητα του 
σιδηροδρομικού δικτύου και την 
αδιάλειπτη μετακίνηση εμπορευμάτων 
και επιβατών εντός και εκτός της χώρας. 
Παράλληλα, οι προτάσεις έργων που 
περιλαμβάνουν ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης 
της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 
(ERTMS) ενισχύουν τη μείωση του 
κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας του συστήματος σε 
μεγάλες διασυνοριακές αποστάσεις.

Τα προτεινόμενα έργα βρίσκονται σε 
πλήρη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό 
Σχέδιο Ανάπτυξης ERTMS και Εθνικό 
Σχέδιο Εφαρμογής πλην της ανάπτυξης 
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της σιδηροδρομικής σύνδεσης προς 
Ηγουμενίτσα. Για τη σιδηροδρομική 
σύνδεση της Ηγουμενίτσας στο τέταρτο 
Σχέδιο Εργασίας αναφέρεται πως το νέο 
σιδηροδρομικό τμήμα Ηγουμενίτσα – 
Ιωάννινα – Καλαμπάκα σχεδιάζεται να 
είναι έτοιμο το 2030, παρόλα αυτά 
τονίζεται πως είναι ένα έργο με αρκετές 
τεχνικές προκλήσεις και η ολοκλήρωσή 
του έως το 2030 δεν είναι πλήρως 
εξασφαλισμένη σε αυτό το στάδιο [23]. 
Η ανακατασκευή της σιδηροδρομικής 
γραμμής Αθήνα – Πάτρα αναφέρεται 
στο ΕΣΣΜ πως ήδη χρηματοδοτείται.

6. Προάγει την 
πολυτροπικότητα, εντοπίζοντας 
τις ανάγκες για τερματικούς 
σταθμούς συνδυασμένων 
μεταφορών ή μεταφόρτωσης για 
φορτία και επιβάτες.

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 
Κριτηρίου 6 εξετάστηκε η τελική 
έκθεση του ΕΣΣΜ, το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για τα Logistics, ο Νόμος 
4302/2014 «Ρύθμιση θεμάτων 
Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», ο 
Νόμος 4712/2020, καθώς επίσης η 
Λευκή Βίβλος Χάρτης πορείας για έναν 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – 
Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά 
αποδοτικό σύστημα μεταφορών 
(COM(2011) 144 τελικό) και ο 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Το ΕΣΣΜ περιλαμβάνει έργα υποδομών 
και ήπια μέτρα, που στοχεύουν στην 
άμεση ή έμμεση προώθηση της 
πολυτροπικότητας στις εμπορευματικές 
και επιβατικές μεταφορές. Τα 
προτεινόμενα έργα επιβατικών και 
εμπορευματικών μεταφορών βασίζονται 
μεταξύ άλλων στην ανάλυση της 
ζήτησης και στην κατάρτιση 
κυκλοφοριακών μοντέλων και ως εκ 
τούτου στοχεύουν στην κάλυψη των 
αναγκών για τερματικούς σταθμούς 
συνδυασμένων μεταφορών ή 
μεταφόρτωσης εμπορευμάτων σε όλα τα 
μέσα μεταφοράς (σιδηροδρομικές, 
οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες 
μεταφορές). Σχετικά με τις επιβατικές 
μεταφορές, τα προτεινόμενα μέτρα 
υποδομών προωθούν τη 
πολυτροπικότητα, δίνοντας έμφαση σε 
σιδηροδρομικά έργα και προωθώντας 
την ανάπτυξη κεντρικού δικτύου 
υδατοδρομίων. Σχετικά με τις 
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εμπορευματικές μεταφορές 
διαπιστώνεται ότι τα έργα υποδομών 
που προτείνονται στο ΕΣΣΜ και 
σχετίζονται με την πολυτροπικότητα 
εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό τις 
ανάγκες που προέκυψαν από το σχέδιο 
δράσης της εθνικής στρατηγικής για τα 
logistics.

7. Περιλαμβάνει μέτρα σχετικά 
με τον σχεδιασμό των υποδομών 
που αποσκοπούν στην 
προώθηση των εναλλακτικών 
καυσίμων, σύμφωνα με τα 
εκάστοτε εθνικά πλαίσια 
πολιτικής.

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 
Κριτηρίου 7 εξετάστηκε η τελική 
έκθεση του ΕΣΣΜ, ο Νόμος 4439/2016 
για την ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ΚΥΑ 
Αριθ. οικ. 77226/1/2017, η Απόφαση 
Κυβερνητικού Συμβουλίου  Αριθ. 
4/2019 για την κύρωση του Εθνικού 
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ), ο Νόμος 4710/2020 και η 
Απόφαση Α.Π.: 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 με θέμα 
«Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
Σ.Φ.Η.Ο.».

Το ΕΣΣΜ προτείνει έργα 
σιδηροδρομικών υποδομών, τα οποία 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την 
εισαγωγή ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, τα 
περισσότερα προτεινόμενα έργα του 
ΕΣΣΜ που αφορούν βελτίωση των 
λιμενικών υποδομών περιλαμβάνουν 
ανάπτυξη υποδομών παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας σε χρήστες 
λιμένων. Η προώθηση της χρήσης ΑΠΕ 
και δράσεων βελτίωσης Ενεργειακής 
Απόδοσης στους λιμένες προτείνεται 
και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 
και το Κλίμα. Η εφαρμογή του ήπιου 
μέτρου για την ανανέωση του στόλου 
των οχημάτων αναμένεται να επιφέρει 
σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, 
συνεισφέροντας στην περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα των οδικών μεταφορών. 
Σχετικά με την προώθηση καθαρότερων 
καυσίμων και ηλεκτρικών οχημάτων το 
ΕΣΣΜ προτείνει την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής 
για την ηλεκτροκίνηση, η οποία 
καλύπτεται από τον Νόμο 4710/2020, το 
Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής, το ΕΣΕΚ 
και τη σχετική απόφαση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

8. Παρουσιάζει τα αποτελέσματα Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του Tο ΕΣΣΜ στοχεύει στη βελτίωση της 
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της εκτίμησης των κινδύνων για 
την οδική ασφάλεια σύμφωνα με 
τις υφιστάμενες εθνικές 
στρατηγικές οδικής ασφάλειας, 
καθώς και χαρτογράφηση των 
οδών και των τμημάτων που 
επηρεάζονται με ιεράρχηση των 
αντίστοιχων επενδύσεων.

Κριτηρίου 8 εξετάστηκε η τελική 
έκθεση του ΕΣΣΜ, το Στρατηγικό 
Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2011-2020, οι 
χάρτες επικινδυνότητας του 
Ευρωπαϊκού έργου (CEF 2014-2020) 
SLAIN (D1.3 Risk Map Greece), οι 
Μελέτες Επεμβάσεων Βελτίωσης 
Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) που έχει 
εκπονήσει η Εγνατία Οδός Α.Ε., καθώς 
επίσης το SWD (2019) 283 final που 
αφορά το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για 
την οδική ασφάλεια 2021-2030 και η 
Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές 
(COM(2011) 144 τελικό).

οδικής ασφάλειας, επιδιώκοντας μείωση 
κατά 12% στον συνολικό αριθμό οδικών 
ατυχημάτων και κατά 11,6% στον 
αριθμό θυμάτων έως το 2037. Το ΕΣΣΜ 
προτείνει συγκεκριμένα μέτρα οδικών 
υποδομών και ήπια μέτρα. Οι νέες 
οδικές συνδέσεις και αναβαθμίσεις 
οδών, που προτείνει αναμένεται ότι θα 
δημιουργήσουν άμεσα οφέλη 
αναφορικά με το επίπεδο οδικής 
ασφάλειας του κύριου οδικού δικτύου 
της χώρας. Οι προτεινόμενες 
παρεμβάσεις μεταξύ άλλων αφορούν 
οδικά τμήματα που από τους χάρτες του 
έργου SLAIN κρίνονται επικίνδυνα. Τα 
ήπια μέτρα που προτείνονται, 
εμφανίζουν σημαντική σύγκλιση με τις 
δράσεις που προτείνονται στο εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 
2011-2020. Η βελτίωση του επιπέδου 
οδικής ασφάλειας επιδιώκεται επίσης 
μέσω έργων που έχουν προταθεί στην 
Περιφερειακή Εξειδίκευση του ΕΣΣΜ 
και επεμβαίνουν σε σημεία και τμήματα 
του δικτύου που έχουν αναγνωρισθεί ως 
επικίνδυνα από τις Μελέτες 
Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής 
Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) της Εγνατίας 
Οδού Α.Ε.

9. Παρέχει πληροφορίες για τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που 
αντιστοιχούν στις σχεδιαζόμενες 
επενδύσεις και που απαιτούνται 
για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας και συντήρησης των 
υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων 
υποδομών.

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 
Κριτηρίου 9 εξετάστηκε το ΕΣΣΜ και 
συγκεκριμένα η τελική του έκθεση 
(Παραδοτέο 8), η τεχνική έκθεση για 
την παρουσίαση και την αξιολόγηση 
των προτάσεων (Παραδοτέο 5) και το 
σχέδιο προγραμματισμού (Παραδοτέο 
9). Επίσης, εξετάστηκε η Πρόταση 
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

Το εκτιμώμενο κόστος για την 
υλοποίηση των σχεδιαζόμενων 
υποδομών που προτείνονται στο ΕΣΣΜ 
έχει προσδιοριστεί αναλυτικά. 
Αντίστοιχα, και οι προτεινόμενοι 
χρηματοδοτικοί πόροι για την κάλυψη 
αυτού του κόστους έχουν προσδιοριστεί 
και αναλυθεί. Επίσης, διαπιστώνεται ότι 
για κάθε κατηγορία έργων υπάρχει 
εκτίμηση για το κόστος λειτουργίας και 
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COM(2018) 375 final. συντήρησης. Επιπλέον, η εφαρμογή του 
μέτρου (RI-Soft 2) σχετικά με την 
ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμού 
εξασφάλισης πόρων για συντήρηση του 
οδικού δικτύου κρίνεται πως θα 
συμβάλλει σημαντικά στην εύρεση των 
απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων.

Εφαρμόζεται στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για τις 
ενεργητικές πολιτικές για την 
αγορά εργασίας βάσει των 
κατευθυντήριων γραμμών για 
την απασχόληση, το οποίο 
περιλαμβάνει:1. Ρυθμίσεις για τη 
διενέργεια κατάρτισης προφίλ 
των ατόμων που ζητούν εργασία 
και την εκτίμηση των αναγκών 
τους.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

2. Πληροφορίες σχετικά με τις 
νέες θέσεις εργασίας και τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

3. Ρυθμίσεις ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, 
η υλοποίηση, η παρακολούθηση 
και η επανεξέτασή του 
διενεργούνται σε στενή 
συνεργασία με τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

4. Ρυθμίσεις για την 
παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και την επανεξέταση 
των ενεργητικών πολιτικών για 
την αγορά εργασίας.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

4.1. Στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής 
για τις 
ενεργητικές 
πολιτικές για την 
αγορά εργασίας

ΕΚΤ+ ESO4.1. 
Improving access 
to employment 
and activation 
measures of all 
jobseekers, in 
particular youth 
people, especially 
through the 
implementation of 
the Youth 
Guarantee, long-
term unemployed 
and 
disadvantaged 
groups on the 
labour market, 
and of inactive 
people, as well as 
through the 
promotion of self-
employment and 
the social 
economy;

Όχι

5. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.
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για την απασχόληση των νέων, 
τεκμηριωμένες και 
στοχοθετημένες διαδρομές για 
τους νέους που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, οι οποίες 
περιλαμβάνουν μέτρα 
προσέγγισης και βασίζονται σε 
ποιοτικά κριτήρια, 
λαμβανομένων υπόψη των 
κριτηρίων για ποιοτικά 
προγράμματα μαθητείας και 
πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο 
εφαρμογής των προγραμμάτων 
εγγύησης για τη νεολαία.

4.2. Εθνικό 
στρατηγικό 
πλαίσιο για την 
ισότητα των 
φύλων 

ΕΚΤ+ ESO4.3. 
Promoting a 
gender-balanced 
labour market 
participation, 
equal working 
conditions, and a 
better work-life 
balance including 
through access to 
affordable 
childcare, and 
care for 
dependent 
persons

Ναι Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για την 
ισότητα των φύλων, το οποίο 
περιλαμβάνει: 

1. Τεκμηριωμένο προσδιορισμό 
των προκλήσεων για την ισότητα 
των φύλων.

Ναι - https://isotita.gr/statistika-stoixeia-
meletes/ 

- https://ypergasias.gov.gr/isotita-ton-
fylon/

- Ν. 4531/2018 

- N. 4604/2019 και στη σχετική 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ αριθ.1/2020 για Οδηγίες 
εφαρμογής 

- Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση 
για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλων 2021-2025 στο 
opengov.gr όπου βλ. ειδικότερα στο 
Κεφάλαιο 1: Πλαίσιο πολιτικής Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των 
Φύλων 2021-2025

Το Παρατηρητήριο για την Ισότητα των 
Φύλων λειτουργεί στο Τμήμα 
Τεκμηρίωσης, Έρευνας & Ψηφιακής 
Υποστήριξης στη ΓΓ Δημογραφικής & 
Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας 
των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) στο Υπ. 
Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων 
(ΥπΕΚΥπ) και αποτελεί τον εθνικό 
μηχανισμό συλλογής και διάχυσης 
δεικτών φύλου με σκοπό να 
παρακολουθεί διαχρονικά τις τάσεις, 
εξελίξεις καθώς και τα κρίσιμα μεγέθη 
για την ανισότητα των φύλων στην 
Ελλάδα. Βασίζεται σε ποσοτικά και 
ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από 
την ΕΛΣΤΑΤ, την EUROSTAT και 
πλήθος άλλων εθνικών και διεθνών 
πηγών, θα συνεχίσει να λειτουργεί και 
θα ενισχυθεί ο ρόλος του. 

Όπως αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 
2021-2025 (ΕΣΔΙΦ), παρόλο που έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη 
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συλλογή δεδομένων με βάση το φύλο, 
πρέπει να υπάρξει ενίσχυση και 
ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και 
για το λόγο αυτό,  υπογραμμίζεται η 
σημασία της αναβάθμισης του 
Παρατηρητηρίου in-house και της 
εμπλοκής όλων των ενδιαφερομένων, 
των κυβερνητικών φορέων και αρχών, 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
επίσημων υπηρεσιών συλλογής 
δεδομένων. 

2. Μέτρα για την αντιμετώπιση 
των διαφορών μεταξύ των 
φύλων ως προς την απασχόληση, 
τις αμοιβές, τις συντάξεις και 
την προώθηση της ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής για γυναίκες 
και άνδρες, μεταξύ άλλων μέσω 
της βελτίωσης της πρόσβασης σε 
προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα, με στόχους και με 
παράλληλο σεβασμό του ρόλου 
και της αυτονομίας των 
κοινωνικών εταίρων.

Ναι - 
http://www.opengov.gr/minlab/?p=5334 
στο κεφ. 3 του ΕΣΔΙΦ αναλυτικά

- Ν. 4808 /2021  

- #GIL4W

ΕΣΔΙΦ κεφ. 3 αναλυτικά. 

Το ΕΣΔΙΦ 2021-2025 οργανώνεται 
γύρω από 4 Άξονες, ο καθένας εκ των 
οποίων επικεντρώνεται σε μια 
συγκεκριμένη θεματική διάσταση των 
πολιτικών ισότητας των φύλων. Η 
εξειδίκευση των αξόνων σε στόχους 
βασίστηκε στο πλαίσιο στρατηγικής που 
προσδιορίζεται από την Ατζέντα 2030 
του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, 
την Στρατηγική του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την Ισότητα των Φύλων 
2018-2023, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025, 
το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική 
Οικονομία και τις απαιτήσεις για την 
Ισότητα των Φύλων στο πλαίσιο της 
νέας ΠΠ 2021-2027.

Ο Ν. 4808 / 2021 θεσπίστηκε για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής και την προστασία από 
τη βία και την παρενόχληση στην 
εργασία και ενσωματώνει στο εθνικό 
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δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2019 / 1158. Με 
τον ίδιο νόμο κυρώνεται η Σύμβαση 190 
του ΔΟΕ για την εξάλειψη της βίας και 
της παρενόχλησης στην εργασία και 
ολοκληρώνεται το ισχύον νομικό 
πλαίσιο για την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την ίση μεταχείριση 
στην εργασία και στην απασχόληση. 

Στα εμβληματικά έργα του ΕΣΔΙΦ 
συμπεριλαμβάνονται οι Νταντάδες της 
Γειτονιάς και το ελληνικό Κέντρο 
Καινοτομίας για Γυναίκες.

3. Ρυθμίσεις για την 
παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και την επανεξέταση 
του στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής και των μεθόδων 
συλλογής δεδομένων που 
βασίζονται σε δεδομένα με 
ανάλυση ανά φύλο.

Ναι - https://isotita.gr/statistika-stoixeia-
meletes/ 

- Ν. 4604/2019 και σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ 
αριθ.1/2020 για Οδηγίες εφαρμογής 

- Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου 
Ισότητας των Φύλων (ΕΣΙΦ)

- 
http://www.opengov.gr/minlab/?p=5334 
ειδικότερα στο κεφ 4. Διαδικασία 
Παρακολούθησης του ΕΣΔΙΦ όπου 
περιγράφει τα επίπεδα 
παρακολούθησης, αξιολόγησης και 
επανεξέτασης του για την περίοδο 
εφαρμογής.

ΕΣΔΙΦ κεφ. 4. 

Το ΕΣΔΙΦ είναι ένα δυναμικό 
στρατηγικό κείμενο το οποίο θα 
επανεξετάζεται ετησίως, με εξαίρεση το 
πρώτο έτος εφαρμογής, δηλαδή το 2021. 
Η ανάγκη για αναθεώρηση και 
προτεινόμενες διορθώσεις θα 
εξετάζονται κατά κύριο λόγο από το 
Εθνικό Συμβούλιο για την Ισότητα των 
Φύλων (ΕΣΙΦ) σε μια διευρυμένη 
συνεδρίαση, ακολουθούμενη από 
θεματική διαβούλευση. 

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια 
δημιουργίας μιας πολυεπίπεδης 
διαδικασίας παρακολούθησης, η οποία 
παρέχει πληροφορίες ανατροφοδότησης 
για όλα τα έργα που υλοποιούνται μέσω 
όλων των διαύλων πολιτικής, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 10 του ν. 
4604/2019 και την πρώτη εγκύκλιο 
εφαρμογής του. Όλες οι πληροφορίες 
που θα επιλεγούν θα αναλυθούν και θα 
μετατραπούν σε στατιστικά δεδομένα 
προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος 
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της εφαρμογής και να αναβαθμιστούν τα 
δεδομένα που αφορούν το φύλο που 
διατηρούνται στο Παρατηρητήριο για 
την Ισότητα των Φύλων.

Οι δείκτες που θα απολογίζουν με 
ποσοτικούς όρους το ΕΣΔΙΦ είναι 
διαθέσιμοι και συνάδουν με την 
ευρωπαϊκή στοχοθεσία και τη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα η 
υλοποίηση θα απολογίζεται και με 
ποιοτικά κριτήρια όπως παραγωγή 
νομοθεσίας κ.λπ. 

4. Ρυθμίσεις ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, 
η υλοποίηση, η παρακολούθηση 
και η επανεξέτασή του 
διενεργούνται σε στενή 
συνεργασία με τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων φορέων 
ισότητας, κοινωνικών εταίρων 
και της οργανωμένης κοινωνίας 
των πολιτών.

Ναι - https://isotita.gr/statistika-stoixeia-
meletes/ 

- Ν. 4604/2019 και σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ 
αριθ.1/2020 για Οδηγίες εφαρμογής 

- Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου 
Ισότητας των Φύλων (ΕΣΙΦ)

- 
http://www.opengov.gr/minlab/?p=5334 
ειδικότερα στα κεφ. 2, 4 και 5 

Το ΕΣΙΦ είναι ο υπεύθυνος φορέας για 
τη διαβούλευση και παρακολούθηση 
των πολιτικών για την ισότητα των 
φύλων και ενεργεί ως συμβουλευτικό 
γνωμοδοτικό όργανο στη ΓΓΟΔΠΙΦ. 
Απαρτίζεται από εκπροσώπους των 
κυβερνητικών οργανισμών, άτομα 
αναγνωρισμένου κύρους και 
εκπροσώπους ΜΚΟ. Εκτός από τη 
μόνιμη του σύνθεση, μπορεί επίσης να 
λειτουργεί με έκτακτες συνεδριάσεις και 
ημερήσια διάταξη. 

Επιπρόσθετα, η ΓΓΟΔΠΙΦ βρίσκεται σε 
συνεχή ανεπίσημο διάλογο με τους 
κοινωνικούς εταίρους και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
προκειμένου να προωθήσει τη διάσταση 
του φύλου, να ευαισθητοποιήσει και να 
εντείνει τη συνεργασία μεταξύ όλων 
των μερών. 

Το ΕΣΔΙΦ 2021-2025 αναρτήθηκε στο 
opengov.gr όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να σχολιάσουν το περιεχόμενο 
του, να προτείνουν πιθανές βελτιώσεις 
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Αναγκαίος 
πρόσφορος όρος Ταμείο Ειδικός στόχος

Fulfilment 
of 

enabling 
condition

Criteria Fulfilment 
of criteria Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση

και προσθήκες. Βλ. για τη διαδικασία 
διαμόρφωσης του ΕΣΙΦ στα κεφάλαια 
2.1 Διαβούλευση στο ΕΣΙΦ και 2.2 
Συμμετοχή των κυβερνητικών φορέων 
στην διαμόρφωση των τομεακών 
πολιτικών για την ενσωμάτωση της 
οπτικής του φύλου, καθώς και στο κεφ. 
5, ενώ στο κεφ. 4. Διαδικασία 
Παρακολούθησης του ΕΣΔΙΦ 
περιγράφεται το σχήμα που 
εφαρμόζεται σε κεντρικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. 

4.3. Στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής 
για το σύστημα 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε 
όλα τα επίπεδα

ΕΚΤ+
ΕΤΠΑ

ESO4.6. 
Promoting equal 
access to and 
completion of 
quality and 
inclusive 
education and 
training, in 
particular for 
disadvantaged 
groups, from 
early childhood 
education and 
care through 
general and 
vocational 
education and 
training, to 
tertiary level, as 
well as adult 
education and 
learning, 
including 
facilitating 
learning mobility 

Ναι Εφαρμόζεται εθνικό ή 
περιφερειακό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για το 
σύστημα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, το οποίο 
περιλαμβάνει:1. Τεκμηριωμένα 
συστήματα πρόγνωσης και 
πρόβλεψης των αναγκών σε 
δεξιότητες.

Ναι 1. 

Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της 
Αγοράς Εργασίας

Άρθ.85, Ν. 4368/2016

ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 24013/410/2016 

8366/Γ9.2264

Σχετικά Θεσμικά Κείμενα

2. 

ΕΕΚ & ΔΒΜ:

Ν.4763/2020 & Κ3/20145

Άρθ. 85 Ν. 4368/2016

Ν.4763/2020, ΥΑ Κ3/37244

Άρθ. 32 παρ. 2 Ν.4763/2020

Παρ.2 περ.2 άρθ. 50 Ν.4763/2020

Ν.4763/2020 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει

ΥΑ Κ3/37244 

3. 

1.

Πληροφοριακό σύστημα Μηχανισμού 
Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας 

Πρόβλεψη δημιουργίας ηλεκτρονικού 
εργαλείου για ΥΠΑΙΘ από ΜΔΑΑΕ.

2.

Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΣΕΕΚ)

Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή 
(ΚΕΕ)

Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή 
και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ) σε 
κάθε περιφέρεια της χώρας

Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης 
και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) σε κάθε 
ΙΕΚ. 

Σύσταση Παρατηρητηρίου Μετάβασης. 

3.

Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών 
Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου 
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Αναγκαίος 
πρόσφορος όρος Ταμείο Ειδικός στόχος

Fulfilment 
of 

enabling 
condition

Criteria Fulfilment 
of criteria Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση

Α’θμια & Β’θμια Εκπαίδευση:

Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών 
Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου 
Μετάβασης

Άρθ. 91 Ν.4763/2020 

Άρθ.27 Ν. 4823/2021

4.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

Άρθ. 60 Ν. 4009/2011

Άρθ. 10 παρ. 2 Ν. 4653/2020

Μετάβασης Θεσμοθετήθηκε ο ορισμός 
Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού σε κάθε Διεύθυνση 
Β’θμιας Εκπαίδευσης. Ίδρυση Γραφείου 
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 
(ΓΡΑΣΥΠ) 

4.

Γραφεία Διασύνδεσης σε 25 ΑΕΙ

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΘΑΕΕ-ΕΙΕΑΔ 
για τροφοδοσία Μηχανισμού με τα 
απαραίτητα δεδομένα.

Διαμόρφωση πρόσθετων κριτηρίων 
αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών 
από ΣΑΠ της ΕΘΑΑΕ. 

Εκπόνηση μελέτης από ΕΘΑΑΕ για 
πρόσβαση αποφοίτων ΑΕΙ στην αγορά 
εργασίας.

for all and 
accessibility for 
persons with 
disabilities
RSO4.2. 
Improving equal 
access to 
inclusive and 
quality services in 
education, 
training and 
lifelong learning 
through 
developing 
accessible 
infrastructure, 
including by 
fostering 
resilience for 
distance and on-
line education and 
training 2. Μηχανισμούς 

παρακολούθησης των αποφοίτων 
και υπηρεσίες ποιοτικής και 
αποτελεσματικής καθοδήγησης 
για εκπαιδευόμενους κάθε 
ηλικίας.

Ναι 1.

Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της 
Αγοράς Εργασίας

ΚΥΑ 24013/410/2016 

Σχετικά Θεσμικά Κείμενα

2.

ΕΕΚ & ΔΒΜ:

Ν.4763/2020 ΥΑ Κ3/20145

Άρθ.85 Ν.4368/2016

Ν.4763/2020, ΥΑ Κ3/37244 

Άρθ.155  παρ.1 Ν.4763/2020

Άρθ.32 παρ.2 Ν.4763/2020 

Άρθ.71 παρ.2 Ν.4763/2020

1. Αξιοποίηση Μηχανισμού Διάγνωσης 
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. 

Πρόβλεψη δημιουργίας ηλεκτρονικού 
εργαλείου για ΥΠΑΙΘ από ΜΔΑΑΕ

2. 

Κεντρικό Συμβούλιο EEK

Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή

Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή 
και την Αγορά Εργασίας σε κάθε 
περιφέρεια

ΓΕΑΣ σε κάθε ΙΕΚ 

Παρατηρητήριο Μετάβασης

ΕΟΠΠΕΠ: Θέματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού και συμβουλευτικής, 
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Αναγκαίος 
πρόσφορος όρος Ταμείο Ειδικός στόχος

Fulfilment 
of 

enabling 
condition

Criteria Fulfilment 
of criteria Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση

Άρθ.1 Ν.4763/2020 

Άρθ.94 Ν. 4823/2021

3.

Α’θμια  Β’θμια Εκπαίδευση:

Άρθ. 91 Ν.4763/2020,

Άρθ. 11 Ν.4823/2021

Άρθ. 1 Ν.4692/2020, 

ΥΑ Φ.7/79511/ΓΔ4/2020

4.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

Άρθ. 60 Ν.4009/2011

Ν.4653/2020

Άρθ.7, παρ. ε Ν.4653/2020 

Άρθ.8 παρ. 1 σημ. δ Ν.4653/2020

έρευνα αποφοίτων ΙΕΚ, 170 
πιστοποιημένοι Σύμβουλοι 
Σταδιοδρομίας (e-coaching)

Επαγγελματικός προσανατολισμός σε 
ΚΔΒΜ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΣΔΕ

Υπεύθυνοι Διασύνδεσης με Μαθητεία 
(ΕΝΕΕΓΥΛ)

3.

Κείμενο πολιτικών για εισαγωγή 
μαθήματος επαγγελματικού 
προσανατολισμού (ΙΕΠ), θεματική 
επαγγ.πρ. στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Ιχνηλάτηση αποφοίτων 
(Παρατηρητήριο)

ΚΕΔΑΣΥ υποστήριξη μαθητών, 
σχολικών μονάδων και ΕΚ για 
διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης

4.

Γραφεία Διασύνδεσης σε 25 ΑΕΙ, 

29 μελέτες (2011-2018) από ΑΕΙ για την 
πορεία των αποφοίτων, Έκθεση και 
ανάπτυξη ενιαίων μεθοδολογιών και 
εργαλείων από ΕΘΑΑΕ

Διαλειτουργικότητα ΠΣ ΕΘΑΑΕ/ 
Γραφείων Διασύνδεσης

Παρακολούθηση αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας/ΑΣ και ΣΑΠ ΕΘΑΑΕ

Μνημόνιο ΕΘΑΕΕ-ΕΙΕΑΔ

3. Μέτρα για τη διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης και της 

Ναι Όπως τροπ.κ ισχ.

YA Φ12/657/70691/Δ1 

Εφαρμόζονται μέτρα για:

- παροχή ίσων ευκαιριών στην 
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Αναγκαίος 
πρόσφορος όρος Ταμείο Ειδικός στόχος

Fulfilment 
of 

enabling 
condition

Criteria Fulfilment 
of criteria Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση

συμμετοχής σε ποιοτική, 
οικονομικά προσιτή, συναφή, 
χωρίς διακρίσεις και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση και 
κατάρτιση και της ολοκλήρωσής 
της, καθώς και της απόκτησης 
βασικών ικανοτήτων σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΔ 79/2017 

Ν 4559/2018 

Ν 4704/2020 

 Ν 2525/1997  

Ν 4186/2013

Ν 4547/2018

Ν 3879/2010  

KYA 180647/ΓΔ4  

Ν 4415/2016 

Ν 4692/2020

Ν4763/2020 

Ν 4521/2018  

Ν 4251/2014

Ν 4604/2019

ΚΥΑ 157811/Κ1 

Ν 4009/2011

Ν 4485/2017

YΑ Φ5/68535/Β3 

ΥΑ Φ5/114196/Β3 

KΥΑ 140832/Ζ1 

ΚΥΑ 137998/Ζ1 

Ν 4653/2020  

Ν 4386/2016  

Ν 4473/2017 

ΚΥΑ153/79899/Α5 

Ν 4823/2021 

N 3699/2008 

εκπαίδευση (ΔΣ, προσχολική, 
πλατφόρμες, δεξιότητες, ΣΔΕ )

- βελτίωση της πρόσβασης στην  
εκπαίδευση, μείωση των εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων, των διακρίσεων και της 
ΠΕΣ,  βελτίωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και την ολοκλήρωση 
των σπουδών σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(Παρατηρητήριο ΙΕΠ,  ΤΥ ΖΕΠ, ΔΥΕΠ, 
ενισχυτική,  ψυχολόγοι,  ελληνομάθεια, 
υποτροφίες,  ΚΒΔΜ, ΚΕΔΙΒΙΜ)

- συμπεριληπτική και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση μαθητών με 
αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες (παράλληλη, ΤΕ, ΣΜΕΑΕ, 
ΣΔΕΥ/ΕΔΥ, ΚΕΔΑΣΥ,  προσβάσιμο, 
ΙΕΚ ΕΑΕ, φοιτητές ΑμεΑ) 

 - απόκτηση δεξιοτήτων (εργαστήρια 
δεξιοτήτων, αγγλική στο νηπιαγωγείο, 
ΚΠπ, ΚΠγ, Τράπεζα Θεμάτων, 
μαθητεία ΕΠΑΛ, Πρότυπα/Πειραματικά 
σχολεία, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ)

- ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση 
χωρίς αποκλεισμούς κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας covid-19 (ψηφιακά 
εργαλεία, πλατφόρμες)

- αναβάθμιση της ποιότητας στην  
ανώτατη εκπαίδευση (ΜΟΔΙΠ/ΕΘΑΑΕ)

- βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές 
υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς 
(ΕΤΠΑ σε ΠΕΠ/Τομεακά ΕΠ για 
κτιριακά, εξοπλισμούς, πληροφοριακά 
συστήματα)
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πρόσφορος όρος Ταμείο Ειδικός στόχος

Fulfilment 
of 

enabling 
condition

Criteria Fulfilment 
of criteria Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση

ΥΑ 17812/Γ6 

ΥΑ 108474/Γ6 

ΥΑ Φ7/155762

ΚΥΑ 3691 

Ν 3549/2007 

ΥΑ 142524/ΓΔ4

ΥΑ 127895/Δ1 

Ν 4807/2021  

Ν 4452/2017 

ΥΑ Φ9/137984/ΓΓ4 

ΥΑ 126251/Α5 

ΥΑ 48456/Α5 

ΥΑ Κ3/20145 

ΥΑ Κ3/37244 

YA Φ.31/94185/Δ1

ΥΑ 120126/ΓΔ4 

4. Μηχανισμό συντονισμού που 
να καλύπτει όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και 
σαφή ανάθεση αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των σχετικών εθνικών 
ή/και περιφερειακών φορέων.

Ναι Ομάδα Συντονισμού (άρθρο 50 του Ν. 
4777/2021, ΦΕΚ 25/Α) και Τεχνική 
Γραμματεία 

Α΄ΒΑΘΜΙΑ-Β΄ΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΔ 18/2018  

Ν. 4142/2013 

Ν. 4142/2013 

Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α)

Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α)

Για τον Συντονισμό της Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και 
Νεολαίας εφαρμόζονται μέτρα σε όλα 
τα επίπεδα ως εξής:

• Υπουργός 

• Δύο Υφυπουργοί Α΄βάθμιας, 
Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής 
Αγωγής και Ανώτατης Εκπαίδευσης

• Τρεις  Γενικές Γραμματείες 

• Ομάδα Διατομεακού 
Συντονισμού ΥΠΑΙΘ (3 ΓΓ, ΙΕΠ, 
ΕΟΠΠΕΠ, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΙΚΥ, 
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πρόσφορος όρος Ταμείο Ειδικός στόχος

Fulfilment 
of 
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Criteria Fulfilment 
of criteria Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση

Ν. 4547/2018 

Ν.4763/2020 

N. 3966/2011 

ΕΕΚ - ΔΒΜ

- Ν.4763/2020 

- Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. ΥΑ Κ3/20145 

- Κ.Ε.Ε. ΥΑ Κ3/37244 

- Ν.4763/2020 

- ΥΑ 162971/Δ6/30-6-2020 

- Ν. 4692/2020 

- ΥΑ 6603/ΓΔ4/20-1-2021 

- Ν.4763/2020

ΥΑ 6603/ΓΔ4/20-1-2021 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘ.Α.Α.Ε. Ν.4653/2020

Σ.Α.Π. Ν.4653/2020  

Ν. 4812/2021 

Ν. Ν.4653/2020 

Ν. 4485/2017 

ΑΔΙΠΠΔΕ, ΕΘΑΑΕ)

• Τεχνική Γραμματεία

       (υποστήριξη από ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα 
Παιδείας)

Α΄ΒΑΘΜΙΑ-Β΄ΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• ΓΓ Α΄βάθμιας Β΄βάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 

• Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας

• ΙΕΠ

• ΙΤΥΕ Διόφαντος

ΕΕΚ και ΔΒΜ

 ΓΓ ΕΕΚ ΔΒΜ & Ν. 

• Εθνικό Σύστημα ΕΕΚ

• ΚΣΕΕΚ 
(διατομεακό/διυπουργικό)

• Κ.Ε.Ε.

• Κλαδικά Συμβούλια 
Δεξιοτήτων

• ΣΠΑΑΕ

• ΕΟΠΠΕΠ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης

• Eθνική Αρχή Ανωτ. 
Εκπαίδευσης (Στρατηγική, Συμφωνίες 
προγραμματισμού ΑΕΙ)

• Ανώτ. Συμβούλιο και 



EL 193 EL

Αναγκαίος 
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Συμβούλιο Αξιολόγησης και 
Πιστοποίησης με συμμετοχή 
κοινωνικών εταίρων

• Mονάδα Στρατηγικού 
Σχεδιασμού σε κάθε ΑΕΙ

5. Ρυθμίσεις για την 
παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και την επανεξέταση 
του στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής.

Ναι Ν4777/2021 άρθ.50:Ομάδα 
Διατομεακού Συντονισμού ΥΠΑΙΘ και 
Τεχνική Γραμματεία 

Α/ΘΜΙΑ-Β/ΘΜΙΑ

ΠΔ 18/2018 

ΑΔΙΠΠΔΕ: Ν. 4142/2013, Ν. 
4547/2018 

ΙΕΠ: N 3966/2011, Ν4547/2018, 
Ν4692/2020

Αξιολόγηση:Ν4692/2020,ΥΑ6603/ΓΔ4, 
ΥΑ 108906/ΓΔ4

Ν4763/2020

Ν4823/2021

ΕΕΚ-ΔΒΜ

Ν4763/2020

ΥΑ Κ3/20145 

ΥΑ Κ3/37244 

Ν.4763/2020 

ΣΣΠΑΕ: ΥΑ Κ3/37062, 
Κ3/37153,Κ3/36953,Κ3/37035,Κ3/3704
6,Κ3/37053,Κ3/37089,Κ3/37137,Κ3/37
119,Κ3/37074,Κ3/37096,Κ3/37111,Κ3/
37062

ΕΟΠΠΕΠ

Ν4777/2021 άρθ.50:Ομάδα 
Διατομεακού Συντονισμού ΥΠΑΙΘ και 
Τεχνική Γραμματεία 

Α/ΘΜΙΑ-Β/ΘΜΙΑ

ΠΔ 18/2018 

ΑΔΙΠΠΔΕ: Ν. 4142/2013, Ν. 
4547/2018 

ΙΕΠ: N 3966/2011, Ν4547/2018, 
Ν4692/2020

Αξιολόγηση:Ν4692/2020,ΥΑ6603/ΓΔ4, 
ΥΑ 108906/ΓΔ4

Ν4763/2020

Ν4823/2021

ΕΕΚ-ΔΒΜ

Ν4763/2020

ΥΑ Κ3/20145 

ΥΑ Κ3/37244 

Ν.4763/2020 

ΣΣΠΑΕ: ΥΑ Κ3/37062, 
Κ3/37153,Κ3/36953,Κ3/37035,Κ3/3704
6,Κ3/37053,Κ3/37089,Κ3/37137,Κ3/37
119,Κ3/37074,Κ3/37096,Κ3/37111,Κ3/
37062

ΕΟΠΠΕΠ
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΑΑΕ:Ν4653/2020

ΣΑΠ: Ν4653/2020

Οδηγός Πιστοποίησης 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΑΑΕ:Ν4653/2020

ΣΑΠ: Ν4653/2020

Οδηγός Πιστοποίησης 

6. Μέτρα που στοχεύουν σε 
ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και 
χαμηλών προσόντων και σε 
άτομα με μειονεκτικό 
κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον και διαδρομές 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων.

Ναι 1.  Ε.Σ.Κ. επιπέδου 3 
Ν4763/2020, όπως τροποποιήθηκε

2. ΚΔΒΜ: Ν.4763/2020, όπως 
τροποποιήθηκε

ΣΔΕ: Ν.4763/2020 όπως τροποποιήθηκε

3. Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν: 
Ν.4763/2020, όπως τροποποιήθηκε

4. ΔΙΕΚ και ΔΙΕΚ Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης KYA 3691, 
3692, 3693

5. ΠΔ 79/2017, όπως 
τροποποιήθηκε

6. Εσπερινά ΓΕΛ, ΕΠΑΛ: Ν. 
4547/2018 αρθ. 105, όπως 
τροποποιήθηκε 

7. Ν.4763/2020, άρθ. 84, παρ. 5, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Εξετάσεις ελληνομάθειας Ν. 4251/2014, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Θεσμοθέτηση λειτουργίας 
Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης 
(Ε.Σ.Κ.) Επιπέδου 3 

2. Επαναπροσδιορισμός ρόλου Κέντρων 
Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 

3. Ενίσχυση ρόλου Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για ηλικίες 18+ για την 
ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, δυνατότητα λειτουργίας 
τμημάτων για τις εξετάσεις απολυτηρίου 
δημοτικού

4. Θεσμοθέτηση νέων αρμοδιοτήτων 
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν του ΥΠΑΙΘ για 
την ανάπτυξη ανταγωνιστικών 
ανθρωπίνων πόρων στο διεθνοποιημένο 
περιβάλλον της οικονομίας, τη 
διασφάλιση δικαιωμάτων και ίσων 
ευκαιριών 

5. ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης

6. Δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου 
δημοτικού σχολείου σε επίπεδο 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης χωρίς 
παρακολούθηση στο τυπικό σύστημα 
εκπαίδευσης 

7. Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για 
φοίτηση από εργαζόμενους.
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8. Προγράμματα ελληνομάθειας πολίτες 
τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο: 
πιστοποίηση επάρκειας, Εξετάσεις 
ελληνομάθειας σε υπηκόους τρίτων 
χωρών (μεταναστών, προσφύγων)

7. Μέτρα για τη στήριξη των 
εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών 
και του ακαδημαϊκού 
προσωπικού όσον αφορά τις 
κατάλληλες μεθόδους μάθησης, 
την αξιολόγηση και την 
πιστοποίηση των βασικών 
ικανοτήτων.

Ναι 1. Επιμόρφωση

Ν 1566/1985 (αρ. 55)

Ν 4559/2018 (αρ. 23)

ΠΔ 250/1992 (όπως τροπ. με ΠΔ 
101/1994, ΠΔ 145/1997, ΠΔ 45/1999)

Ν 4547/2018 (αρ. 3-7)

Ν 4692/2020 (αρ.33)

Ν4763/2020 (αρ. 96)

Πρότυπα και Πειραματικά

Ν 4692/2020

Ν4763/2020 (αρ. 16-21)

ΥΑ 22631/Δ6 

Ν 4823/2021 (αρ.92-96)

2. ΕΕΚ

Ν 4763/2020 (αρ. 16-21)

ΥΑ 26385

ΥΑ 26412, 26381

Ν 4763/2020 (αρ. 109)

3. ΑΕΙ

Ν 4009/2011 

Ν 4790/2021 

1. Στρατηγικό Σχέδιο «Σύστημα 
Διαρκούς Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών»

Επιμόρφωση σε 
κεντρικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο

Επιμορφωτικά προγράμματα από 
Συμβούλους Εκπαίδευσης 

Υλοποιούνται δράσεις επιμόρφωσης 
(εισαγωγική επιμόρφωση, 
εγγραμματισμούς, νέα προγράμματα 
σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό, 
εργαστήρια δεξιοτήτων, εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, εκπαίδευση σε ΤΠΕ κ.α.)

ΟΠΣ πιστοποίησης επιμορφωτικών 
δράσεων 

Δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης 
εκπαιδευτικών, ενδοσχολικές 
επιμορφώσεις, σύμβουλος/μέντορας στη 
σχολική μονάδα, επόπτες ποιότητας της 
εκπαίδευσης

Δράσεις ΚΕΔΑΣΥ και ΚΕΠΕΑ

Επιμορφωτικά προγράμματα από 
Erasmus+ 

2. Κέντρο επιμόρφωσης στα ΠΕΠΑΛ

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ & ΕΣΚ)
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Ν 4485/2017 

Ν 4653/2020

4. Πιστοποίηση

ΥΑ ΓΠ/20082 όπως τροπ. με Ν 
4386/2016 (αρ. 67)

Ν 4115/2013 (αρ.21)

ΥΑ ΓΠ/20082 

5. Αξιολόγηση

Ν 4142/2013 (αρ. 1)

Ν 4692/2020 (αρ. 33-35)

Ν 4823/2021 

ΥΑ 108906/ΓΔ4/ 

3. Γραφεία Υποστήριξης Διδασκαλίας 
και Μάθησης

Θεματικές Αξιολογήσεις ΕΘΑΑΕ, 
ποιότητας διδακτικού έργου

ΚΕΔΙΒΙΜ 

4. Μέτρα πιστοποίησης εκπαιδευτών 
ενηλίκων

5. Λειτουργία ΑΔΙΠΠΔΕ 

Ετήσια έκθεση αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

Εσωτερική/εξωτερική αξιολόγηση 
σχολικών μονάδων ως προς το 
εκπαιδευτικό τους έργο

8. Μέτρα για την προώθηση της 
κινητικότητας των 
εκπαιδευομένων και του 
προσωπικού και της διακρατικής 
συνεργασίας των παρόχων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων μέσω της 
αναγνώρισης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και των 
προσόντων.

Ναι 1. Ν 4763/2020 ,όπως ισχύει

2. Ν 4763/2020 

3. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 
(ΕΠΠ)

Εθνικό Σημείο Συντονισμού για ΕΠΠ

Εθνικό Σημείο Επαφής για τη 
Μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων 
(ECVET)

4. ΕΟΠΠΕΠ - εθνικό σημείο 
αναφοράς για διασφάλιση ποιότητας 

5. Ν 4763/2020 

6. Ν 4763/2020  

1. Θεωρητική/εργαστηριακή 
κατάρτιση στην ΕΕ (άρ 28)

Ξενόγλωσσα τμήματα στα ΙΕΚ για 
αλλοδαπούς (άρ 26)

Μαθητεία σε φορείς υποδοχής και 
παραγωγικές μονάδες της ΕΕ 

2. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 
(ΕΠΠ) 

3. Θεσμοθετήθηκε το  ΕΠΠ σε 
αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Προσόντων (EQF) 

4.  ΕΟΠΠΕΠ: εθνικό σημείο 
αναφοράς για διασφάλιση ποιότητας 
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ΥΑ Κ3/20145/2021

7. Ν 4763/2020 

8. ΠΔ 38/2010 και Ν 4763/2020 

9. ΥΑ Φ23/35437/Δ4/2018

10. Ν 4692/2020  όπως ισχύει (άρ. 
82-95), 

Study In Greece

11. Ν 4692/2020 (άρ. 82-95), Ν. 
4653/2020

12. Ν 4763/2020  (άρ. 43)

13. Ν 4763/2020 

14. Ν 3328/2005 όπως ισχύει

15. Erasmus+, 

IKY Erasmus+

ΙΝΕΔΙΒΙΜ Erasmus+

Ν 4823/2021 (αρ. 87)

6. Διασφάλιση ποιότητας 
εισροών/εκροών της παρεχόμενης μη 
τυπικής/άτυπης μάθησης (ΚΣΕΕΚ)

7. Ανάπτυξη διεθνών 
συνεργασιών (ΠΕΠΑΛ)

8. Αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων (ΑΤΕΕΝ)

9. Αντιστοιχία επαγγελματικών 
δικαιωμάτων 

10. Διεθνοποίηση ΑΕΙ & 
κινητικότητα (ξενόγλωσσα 
προγράμματα σπουδών, θερινά 
προγράμματα σπουδών, 
διατμηματικά/διαπανεπιστημιακά ΠΠΣ, 
διδασκαλία σε ξένη γλώσσα, πύλη 
Study In Greece)

12. Συνεργασίες Περ. Δ/νσεων ΠΕ 
& ΔΕ, Δ/νσεων και σχολικών μονάδων 
με φορείς/σχολεία της ΕΕ, eTwinning

13. Διαπερατότητα συστήματος 
εκπαίδευσης & κατάρτισης  

14. Αναγνώριση ξένων τίτλων 
σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ)

15. Θεσμοθετημένη ενσωμάτωση 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς 
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και 
Παράρτημα Διπλώματος, Εκπαιδευτικές 
ανταλλαγές, Κινητικότητα 
σπουδαστών/διδακτικού προσωπικού/ 
Erasmus+

4.5. Εθνικό 
στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής 

ΕΚΤ+ ESO4.10. 
Promoting the 
socio-economic 

Όχι Υφίσταται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη 
των Ρομά, το οποίο 

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.
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περιλαμβάνει:1. Μέτρα για την 
επίσπευση της ένταξης των 
Ρομά, την πρόληψη και την 
εξάλειψη του διαχωρισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάσταση του φύλου και την 
κατάσταση των νέων Ρομά, και 
ορίζει βασικά και μετρήσιμα 
ορόσημα και στόχους.

2. Ρυθμίσεις για την 
παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και την επανεξέταση 
των μέτρων για την ένταξη των 
Ρομά.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

3. Ρυθμίσεις για την 
ενσωμάτωση μέτρων για την 
ένταξη των Ρομά σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

για την ένταξη 
των Ρομά

integration of 
marginalised 
communities, 
such as Roma 
people

4. Ρυθμίσεις ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, 
η υλοποίηση, η παρακολούθηση 
και η επανεξέτασή της 
διενεργούνται σε στενή 
συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών των Ρομά και όλα τα 
άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη, μεταξύ άλλων και σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.

Όχι Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται.

4.6. Στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής 
για την υγεία και 
τη μακροχρόνια 
περίθαλψη

ΕΚΤ+
ΕΤΠΑ

ESO4.11. 
Enhancing the 
equal and timely 
access to quality, 
sustainable and 
affordable 

Ναι Εφαρμόζεται εθνικό ή 
περιφερειακό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για την υγεία, 
το οποίο εμπεριέχει:1. 
Χαρτογράφηση των αναγκών 
στους τομείς της υγείας και της 

Ναι     - - Διατίθεται επικαιροποιημένη 
χαρτογράφηση των υποδομών και 
ανθρωπίνων πόρων της ΠΦΥ με το 
ανθρώπινο δυναμικό στο σύνολο των 
δομών στις Περιφέρειες συμπ. των 
ΤΟΜΥ/ΚΟΜΥ (9ος 2021).
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μακροχρόνιας περίθαλψης, 
μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά το 
ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό, με σκοπό τη 
διασφάλιση βιώσιμων και 
συντονισμένων μέτρων. 

- Από το BI του Υπουργείου αντλούνται 
αναφορές για τις δομές και το 
αντίστοιχο προσωπικό της β’βάθμιας, 
γ’βάθμιας φροντίδας Υγείας (Δημόσια 
Νοσοκομεία), συμπ. των τμημάτων και 
κλινικών Ψυχικής Υγείας του ΕΣΥ.

- Tα στοιχεία ιδιωτικών δομών Ψυχικής 
Υγείας (ΝΠΙΔ) καταγράφονται. Βλ. στο  
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .

- Το Τμήμα Βιο-ιατρικής του 
Υπουργείου τηρεί το αρχείο 
παρακολούθησης του 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Υψηλής 
Τεχνολογίας των Δημόσιων Δομών. Με 
βάση αυτό γίνεται προτεραιοποίηση  
στις προτάσεις εξοπλισμού των 
Μονάδων Υγείας που στέλνουν οι ΥΠΕ. 

- Για το ιατρικό προσωπικό και 
ειδικότητες της ΠΦΥ διατίθεται 
επίκαιρη χαρτογράφηση όλων των 
ιατρών ιδιωτών συμβεβλημένων του 
ΕΟΠΥΥ και  μέσω της εφαρμογής 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της 
ΗΔΙΚΑ

services, 
including services 
that promote the 
access to housing 
and person-
centred care 
including 
healthcare ; 
modernising 
social protection 
systems, 
including 
promoting access 
to social 
protection, with a 
particular focus 
on children and 
disadvantaged 
groups; 
improving 
accessibility 
including for 
persons with 
disabilities, 
effectiveness and 
resilience of 
healthcare 
systems and long-
term care services
RSO4.5. Ensuring 
equal access to 
health care and 
fostering 
resilience of 
health systems, 
including primary 
care, and 
promoting the 
transition from 

2. Μέτρα για τη διασφάλιση της 
αποδοτικότητας, της 
βιωσιμότητας, της 
προσβασιμότητας και της 
οικονομικής προσιτότητας των 
υπηρεσιών υγείας και 
μακροχρόνιας περίθαλψης, 
μεταξύ άλλων με ιδιαίτερη 
επικέντρωση στα άτομα που 

Ναι • Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α 
148/09.10.2017))

• Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ  Α 
21/21.02.2016), άρθρο 33

• Ν.4486/2017 (ΦΕΚ  Α 
115/07.08.2017) 

• Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ  Α 
38/28.03.2017) 

Με τον Ν. 4368/2016 προβλέπεται η 
διασφάλιση της καθολικής υγειονομικής 
κάλυψης του πληθυσμού (Άρθρο 33  
Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων). 

Με τον Ν. 4486/17 υπάρχει πρόβλεψη 
για ειδική μέριμνα για Ευάλωτες 
Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Για τις υπηρεσίες Long term care έχουν 
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είναι αποκλεισμένα από τα 
συστήματα υγείας και 
μακροχρόνιας περίθαλψης και 
στα πιο δυσπρόσιτα.

• Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ  Α 
96/17.05.1999)

• Άρθρο 162 Ν. 4600/2019

• Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α 
184/23.09.2020)

• Ν. 4675/2020 (ΦΕΚ Α 
54/11.03.2020)

• Πολιτική για την αντιμετώπιση 
των εξαρτήσεων 

θεσπιστεί βασικές διατάξεις με τον Ν. 
4675/20, άρθρο 3 παρ.1γ,  αρ.4 για 
πρόληψη ανικανότητας, πρόληψη 
υποτροπών, παροχή μακροχρόνιας 
φροντίδας κ.λπ.

Πρόσφατα (4ος 2021) στο πλαίσιο των 
εργασιών της Επιτροπής Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Βουλής, κατατέθηκε το 
5ετές ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, το οποίο 
περιλαμβάνει δράσεις μακροχρόνιας 
φροντίδας για τους ασθενείς με καρκίνο, 
για εξαρτημένους και παρεμβάσεις 
πρόληψης ψυχοκοινωνικών 
προβλημάτων και προαγωγής της 
ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

institutional to 
family- and 
community-based 
care

3. Μέτρα για την προώθηση των 
υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας και οικογένειας μέσω 
αποϊδρυματοποίησης, όπου 
περιλαμβάνονται η πρόληψη και 
η πρωτοβάθμια περίθαλψη, 
καθώς και οι υπηρεσίες 
περίθαλψης κατ’ οίκον και σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας.

Ναι • Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α 
148/09.10.2017))

• Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ  Α 
21/21.02.2016), άρθρο 33

• Ν.4486/2017 (ΦΕΚ  Α 
115/07.08.2017) 

• Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ  Α 
38/28.03.2017) 

• Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ  Α 
96/17.05.1999)

• Άρθρο 162 Ν. 4600/2019

• Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α 
184/23.09.2020)

• Ν. 4675/2020 (ΦΕΚ Α 
54/11.03.2020)

• ΥΑ (ΑΔΑ: 6ΣΠ8465ΦΥΟ-
ΜΧ2)

• Πολιτική για την αντιμετώπιση 

Στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 
περιλαμβάνονται μέτρα που προάγουν 
την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης 
στην ΠΦΥ  με σκοπό την προσέγγιση 
ολιστικής φροντίδας στην Υγεία μέσα 
από τη λειτουργία τοπικού δικτύου, τη 
διασύνδεση μεταξύ των βαθμίδων,  
εργαστηρίων του ΕΣΥ (Π.Φ.Υ., 
μακροχρόνια φροντίδα, Ψ.Υ. κ.α.) με το 
σύστημα Πρόνοιας & Κοινωνικής 
Φροντίδας. Προβλέπονται επίσης η 
διασύνδεση Υπηρεσιών της ΠΦΥ με τη 
Δημόσια Υγεία, η  ενίσχυση του 
Μηχανισμού Επιδημιολογικής 
Επιτήρησης & Επαγρύπνησης και του 
συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων Δ.Υ. 

Η αποασυλοποίηση των ψυχικά 
πασχόντων είναι μια εφαρμοσμένη 
μεταρρύθμιση σύμφωνα με τον Ν. 
2716/99. Περιλαμβάνει δομές 
αποκατάστασης και φιλοξενίας για την 
εργασιακή και κοινωνική επανένταξη 
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Αναγκαίος 
πρόσφορος όρος Ταμείο Ειδικός στόχος

Fulfilment 
of 

enabling 
condition

Criteria Fulfilment 
of criteria Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση

των εξαρτήσεων τους σε ΚΟΙΣΠΕ, δομές πρόληψης και 
α’βάθμιας φροντίδας Ψ.Υ στην 
κοινότητα. Επίσης αναπτύχθηκαν Ψυχ. 
Τμήματα στα δημόσια Νοσοκομεία. 
Προβλέπεται περαιτέρω η ολοκλήρωση 
του δικτύου των ως άνω υπηρεσιών με 
έμφαση στο παιδί, στους ηλικιωμένους, 
υποστήριξη στην οικογένεια με δομές 
ολιγοήμερης διαμονής, εκπαίδευση 
επαγγελματιών και φροντιστών και 
κάλυψη αναγκών από τις επιπτώσεις της 
υγειονομικής κρίσης. 
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5. Programme authorities
Reference: point (k) of Article 22(3) and Articles 71 and 84 CPR
Πίνακας 13: Αρχές του προγράμματος

Programme authorities Επωνυμία του φορέα Όνομα αρμοδίου 
επικοινωνίας Θέση Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διαχειριστική αρχή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου

Βουτσίνος Αντώνης Προϊστάμενος Ειδικής 
Υπηρεσίας

avoutsinos@mou.gr

Ελεγκτική αρχή Υπουργείο Οικονομικών / Επιτροπή Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

Αθηναΐς Τουρκολιά Πρόεδρος ΕΔΕΛ grammateia_edel@edel.gr

Φορέας που λαμβάνει πληρωμές από την 
Επιτροπή

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης Βασιλική Αλέστα Προϊσταμένη spa@mnec.gr

The repartition of the reimbursed amounts for technical assistance pursuant to Article 36(5) CPR if more bodies are identified to receive payments from the 
Commission

Reference: Article 22(3) CPR
Table 13A: The portion of the percentages set out in point (b) of Article 36(5) CPR that would be reimbursed to the bodies which receive payments from the 
Commission in case of technical assistance pursuant to Article 36(5) CPR (in percentage points)
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6. Partnership
Reference: point (h) of Article 22(3) CPR

Η εταιρική σχέση αποτελεί μια από τις βασικές αρχές για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των 
Ευρωπαϊκών Ταμείων και έχει συνδεθεί στενά με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και 
τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η αρχή της εταιρικής σχέσης συνεπάγεται στενή 
συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δημόσιων αρχών των Κρατών Μελών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και του ιδιωτικού 
τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση (ΕΚΔΕΣ) στο 
πλαίσιο των ΕΔΕΤ, ο οποίος θέτει τις βασικές κατευθυντήριες αρχές για τη διαμόρφωση, 
αντιπροσωπευτικών, συνεκτικών και αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων για τη διαχείριση των πόρων 
και των επιλέξιμων δράσεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων, διαμορφώθηκε ένας κατάλογος εταίρων, οι 
οποίοι, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, θα συμμετέχουν ενεργά σε όλο τον κύκλο ζωής του 
Προγράμματος (σχεδιασμός, προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση).

Η επιλογή των εταίρων έγινε στη βάση του σεβασμού της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας, δηλαδή 
συμπεριλαμβάνονται στην εταιρική σχέση θεσμικά όργανα, οργανώσεις και φορείς που εκπροσωπούν 
ομάδες που μπορούν να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από την υλοποίηση του Προγράμματος, 
εμπλεκόμενες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων φορέων που εκπροσωπούν ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Ειδικότερα, 
συμπεριλαμβάνονται:

 Αρχές Διαχείρισης, Συντονισμού και Πιστοποίησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2021-2027.

 Δημόσιες αρχές, Ειδικές Υπηρεσίες (εθνικές και περιφερειακή), Επιτελικές Δομές Υπουργείων 
κα η Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Α.Ε.

 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ). 

 Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, Φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων και εργαζομένων.
 Φορείς προώθησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της 

καταπολέμησης των διακρίσεων.
 Περιβαλλοντικές οργανώσεις.
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης συμφωνίας επί των στόχων και 

προτεραιοτήτων του Προγράμματος, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τον αναλυτικό 
σχεδιασμό και κατάρτισή του.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του σχεδιασμού του Προγράμματος είναι η εφαρμογή της εταιρικής 
σχέσης, με την ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης των ενδιαφερόμενων εταίρων και 
των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης και υλοποίησης έργων, για την ανάλυση και τη διατύπωση 
παρατηρήσεων και την παροχή ανατροφοδότησης. Οι εταίροι συμμετέχουν ουσιαστικά στην ανάλυση 
των προκλήσεων και αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν, στην επιλογή των στόχων και 
προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, στην ύπαρξη των κατάλληλων συντονιστικών 
μηχανισμών για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των διαφόρων μέσων που διατίθενται με στόχο την 
ενίσχυση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό:

 ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διαβούλευσης και ζητήθηκε η υποβολή προτάσεων από φορείς 
πολιτικής (Υπουργεία, Επιτελικές Δομές, κτλ.),

 έγινε η σύσταση της Ομάδας Σχεδιασμού του Προγράμματος (ΟΣΠ),
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 διοργανώθηκαν τεχνικές συναντήσεις από την ΕΑΣ με τη συμμετοχή φορέων πολιτικής και 
φορέων κατάρτισης των Προγραμμάτων με στόχο την εξειδίκευση και τον διαχωρισμό των 
δράσεων.

Έτσι διαμορφώθηκε το αρχικό κείμενο διαβούλευσης (Concept Paper) με τους εταίρους, εστιάζοντας 
στις βασικές επιλογές στρατηγικής και στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική του Προγράμματος (εντοπισμός 
και ιεράρχηση βασικών αναγκών και προκλήσεων, Προτεραιότητες στόχευσης της Στρατηγικής του 
Προγράμματος, Επιλογή Ειδικών Στόχων και Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων).

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας Covid-19, για την υποστήριξη των 
διαδικασιών διαβούλευσης για το σχεδιασμό του Προγράμματος με τις τοπικές αρχές καθώς και με τους 
λοιπούς κοινωνικοοικονομικούς εταίρους της Περιφέρειας αναπτύχθηκε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα 
(https://espa3.pepna.gr/), που αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας ( http://www.pnai.gov.gr ) 
και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (www.pepna.gr ).

Η παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, αναλυτικές πληροφορίες και υλικό σχετικά 
με κείμενα και έγγραφα πολιτικής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Σχεδιασμού (κατευθύνσεις 
πολιτικής, θεσμικό πλαίσιο, κείμενα Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ), το Εθνικό Πλαίσιο Σχεδιασμού (Σχέδιο 
ΕΣΠΑ 2021-2027 / Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές), Μελέτες / Έρευνες / Υλικό (υποστήριξης 
του σχεδιασμού), καθώς και ειδικές παρουσιάσεις και εργαλεία σχεδιασμού.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα σχεδιάσθηκε κατάλληλα προκειμένου να υποστηρίξει διαδικασίες 
ηλεκτρονικής διαβούλευσης, δυνατότητα που αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης:

   α.    της συνολικής στρατηγικής του Προγράμματος (Concept Paper),

   β.    με φορείς εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Στρατηγικών Ολοκληρωμένων 
Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου .

Στην Πρόσκληση της Περιφέρειας για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για τις Στρατηγικές 
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), που θα υιοθετηθούν και αναπτυχθούν στην Περιφέρεια 
την περίοδο αυτή, και ειδικότερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Συμμετέχω - συμβάλλω στον 
προγραμματισμό» αναρτήθηκαν 22 απαντήσεις Ερωτηματολογίων από 18 φορείς.

Ειδικότερα στη διαβούλευση, μέσω των Δήμων, εκπροσωπήθηκαν 10 από τα 30 μικρά νησιά της 
Περιφέρειας, τα περισσότερα από τα νησιά της Ομάδας ΙΙΙ, ενώ δεν εκπροσωπήθηκαν τα νησιά της 
Ομάδας ΙΙ που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία των μικρών νησιών.

Τα βασικά συμπεράσματα της διαβούλευσης για τις ΟΧΕ συνοψίζονται στα εξής:

 πολύ υψηλή ή/και υψηλή προτεραιότητα αποδίδεται και στους δύο τύπους χωρικών εργαλείων και 
ειδικότερα στις στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΒΑ) και κυρίως στις στρατηγικές 
ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών σε νησιωτικές περιοχές και συμπλέγματα νησιών,

 η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων εκδήλωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη 
διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής των στρατηγικών,

 ως προς τους τύπους των παρεμβάσεων υψηλή ανάγκη εντοπίζεται στους τομείς της διαχείρισης 
των υδάτων, της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων, προστασίας της φύσης / 
βιοποικιλότητας και συλλογής/επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, των λιμενικών υποδομών και των 
ανακατασκευών/βελτιώσεων οδών, των εκπαιδευτικών και λοιπών κοινωνικών υποδομών και 
υπηρεσιών (έμφαση σε αυτές των δομών ηλικιωμένων, των ΑμεΑ και δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών και τέλος των παρεμβάσεων που συνδέονται με τον τουρισμό, την πολιτιστική και φυσική 
κληρονομία).
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Τον Ιούλιο του 2021 καταρτίστηκε το 1ο Σχέδιο ΠεΠ ΝΑ 2021-2027, το οποίο στη συνέχεια εστάλη για 
άτυπη διαβούλευση στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τον Σεπτέμβριο το Σχέδιο Προγράμματος τέθηκε σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση με στόχο την 
ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης και 
υλοποίησης έργων. Η διαβούλευση έγινε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Περιφέρειας και της 
πλατφόρμας που αναπτύχθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://espa3.pepna.gr και είχε διάρκεια έως τις 12 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, το Σχέδιο Προγράμματος παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
Νοτίου Αιγαίου στις 27 Σεπτεμβρίου. Στις 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με ευρεία 
συμμετοχή υπηρεσιών, τοπικών αρχών και κοινωνικο-οικονομικών φορέων, στην οποία έγινε 
παρουσίαση του Σχεδίου Προγράμματος και ανοιχτή συζήτηση – κατάθεση απόψεων και προτάσεων.

Σε σχέση με τις επόμενες φάσεις του κύκλου ζωής του Προγράμματος, η εταιρική σχέση θα ενσωματωθεί 
με τη συγκρότηση και στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Η επιλογή των 
μελών της θα λάβει υπόψη τους εταίρους που συμμετείχαν ενεργά στη προετοιμασία του Προγράμματος, 
ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής συνέχεια και ανάληψη ευθύνης μεταξύ των σταδίων προγραμματισμού 
και υλοποίησης. Η εκπροσώπηση των διαφόρων εταίρων θα βασίζεται στις αντίστοιχες αρμοδιότητές 
τους για την υλοποίηση του Προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα έχει ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και ποικίλη σύνθεση, περιλαμβάνοντας και φορείς προώθησης των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και καταπολέμησης των διακρίσεων, ο κατάλογος των μελών της 
και άλλων ομάδων εργασίας θα δημοσιοποιείται, ώστε κάθε επιλεγμένος εταίρος να γνωρίζει τα 
καθήκοντά του ως προς την εμπιστευτικότητα και τη σύγκρουση συμφερόντων, με ειδική επιμόρφωση 
και έγγραφη διατύπωση των υποχρεώσεών του.

Θα διασφαλιστεί συστηματική και πολυεπίπεδη συνεργασία με τους εκπροσώπους των ατόμων με 
αναπηρία στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης των 
παρεμβάσεων, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιμέρους στοχευμένες ενέργειες, δράσεις και παρεμβάσεις σε 
συμφωνία με το περιεχόμενο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά για 
τις δράσεις ΕΚΤ + υπάρχει σχετική υποχρέωση σύμφωνα με το αρ. 8 του Καν. ΕΚΤ +) και της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία, και των αρχών της ισότητας των φύλων και των μη 
διακρίσεων ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπόψη οι (https://primeminister.gr/wp-
content/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf). Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή του 
Προγράμματος θα συμμετέχει στο θεματικό Δίκτυο για τα θέματα αναπηρίας που προβλέπεται να 
λειτουργήσει κατά την ΠΠ 2021-2027.

Η συμμετοχή των εταίρων θα εδραιωθεί και στο πλαίσιο των αξιολογήσεων του Προγράμματος, 
δεδομένου ότι η συμμετοχή τους συμβάλλει στην αμεροληψία των αποτελεσμάτων και τη διασπορά της 
μάθησης σε όλους τους φορείς που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία προγραμματισμού.



EL 206 EL

7. Communication and visibility
Reference: point (j) of Article 22(3) CPR

1. Επικοινωνιακοί Στόχοι

Βασικός στόχος: Ανάδειξη και προβολή του ρόλου του ΠεΠ ΝΑ και της συμβολής της ΕΕ στην κάλυψη 
των αναπτυξιακών αναγκών της ΠΝΑ, στην αποτελεσματική αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων και του αναπτυξιακού δυναμικού της, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και των επισκεπτών.

Ειδικοί στόχοι:

 Διασφάλιση μέγιστης δυνατής δημοσιοποίησης των προτεραιοτήτων / ειδικών στόχων του 
Προγράμματος και των αποτελεσμάτων των υλοποιούμενων παρεμβάσεων. Έμφαση θα δοθεί στη 
δημοσιοποίηση στο ευρύ κοινό των αποτελεσμάτων του στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων, την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων, τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και 
την ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής της ΠΝΑ

 Διασφάλιση της διαφάνειας ως προς τη διαχείριση - υλοποίηση του ΠεΠ ΝΑ και αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και της εμπιστοσύνης στις ευκαιρίες που παρέχει η EE

 Άμεση, έγκαιρη & συστηματική ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης που παρέχει το ΠεΠ ΝΑ και τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτές

 Έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των δικαιούχων για την τήρηση των κανονιστικών τους 
υποχρεώσεων και υποστήριξή τους στην ορθή επικοινωνία και προβολή των αποτελεσμάτων των 
έργων

 Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του ΠεΠ ΝΑ και του ρόλου-συμβολής της ΕΕ στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, μέσω ενεργειών προβολής εμβληματικών πράξεων και καλών πρακτικών

Οι δράσεις Π&Ε θα γίνονται σε συνέργεια με τις αντίστοιχες δράσεις για το ΕΣΠΑ συνολικά και τις 
δράσεις των ΤΠ.

2. Κοινά-Στόχοι

 Δυνητικοί Δικαιούχοι: OTA και εποπτευόμενοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικοί 
οργανισμοί, υπουργεία, οργανισμοί δημοσίου (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), επιχειρήσεις, πολίτες και ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες

 Οικονομικοί και Κοινωνικοί Εταίροι (επιμελητήρια, κλαδικοί φορείς, ΕΣΑμεΑ, κ.ά.)
 Ευρωπαϊκοί Φορείς και Δίκτυα (Αντιπροσωπεία της ΕΕ Επιτροπής στην Ελλάδα, Γραφείο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κέντρα Πληροφόρησης Europe Direct - EDIC
 Ωφελούμενοι από τις δράσεις: φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. Σε περίπτωση ωφελούμενων από 

διακριτή κοινωνική ομάδα, θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους
 Ευρύ Κοινό: πολίτες της ΠΝΑ, εμμέσως ολόκληρης της χώρας, οι ευρωπαίοι -κατά κύριο λόγο- 

επισκέπτες
 Οργανισμοί – φορείς διάχυσης ενημέρωσης: Μέσα Ενημέρωσης (έμφαση στα περιφερειακά για 

πιο άμεση προσέγγιση των τοπικών κοινωνιών), Διαμορφωτές Κοινής Γνώμης στο Διαδίκτυο και 
τα Social Media (π.χ. bloggers, αρθρογράφοι, influencers)

3. Μέσα Επικοινωνίας

Θα αξιοποιηθεί το σύνολο των Μέσων και Εργαλείων Επικοινωνίας, ανάλογα με τον κατά περίπτωση 
ειδικό επικοινωνιακό στόχο, το κόστος και το κοινό-στόχο.
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 Ιστοσελίδα Προγράμματος, μέσω της οποίας θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση όλων των 
κατηγοριών κοινών-στόχων αναφορικά με τις προτεραιότητες, τους στόχους και τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και θα προβάλλονται τα επιτεύγματα των παρεμβάσεων, ενώ παράλληλα θα 
διασφαλισθεί η ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το περιεχόμενο των πράξεων μέσω 
ηλεκτρονικών εκδόσεων & οπτικοακουστικών παραγωγών

 Κοινωνικά δίκτυα: Λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αξιοποίησή τους 
προβάλλοντας περιεχόμενο με ειδικά διαμορφωμένο κατά περίπτωση εικαστικό (όπως εικόνες, 
infographics, video, κλπ) φιλικό προς όλα τα κοινά αποδέκτες των παρεμβάσεων

 Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής μετά την έγκριση του ΠεΠ ΝΑ, με διαδικτυακά μέσα / 
φυσική παρουσία κοινού. Διοργάνωση εκδηλώσεων για δικαιούχους και ευρύ κοινό, σε διάφορα 
στάδια εξέλιξης του ΠεΠ ΝΑ

 Ενημερωτικά φυλλάδα/έντυπα/περιοδικό: Έκδοση ειδικών φυλλαδίων για τα υλοποιούμενα έργα, 
ενημερωτικών εντύπων και του περιοδικού ΕΠικοινωνία

 Παραγωγή πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού, που θα διοχετευτεί κατά περίπτωση στα τοπικά 
ΜΜΕ και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 Δημοσίευση δελτίων τύπου, καταχωρίσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, κτλ

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν στοχευμένες ενέργειες ανάδειξης - προβολής των στρατηγικών έργων 
του Προγράμματος.

4. Παρακολούθηση & αξιολόγηση

Εφαλτήριο για την αξιολόγηση της επικοινωνίας αποτελεί το στάδιο σχεδιασμού ενεργειών και μέσων, 
που παρακολουθούνται κατά την υλοποίηση και αποτιμώνται μετά την ολοκλήρωσή τους. Η αξιολόγηση 
θα βασισθεί σε:

- Δείκτες υλοποίησης: Αριθμός καταχωρήσεων, συχνότητα προβολής παραγόμενου υλικού (infographics, 
έντυπων, spots), πλήθος αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, αριθμός συμμετεχόντων/εκδήλωση, 
ακόλουθοι/impressions/views, impressions διαδικτυακής διαφήμισης, επισκεψιμότητα ιστοσελίδας & 
πλήθος ερωτημάτων helpdesk.

- Δείκτες αποτελέσματος: Ποσοστό αναγνωρισιμότητας, διάδρασης στα social media (shares, likes, click 
throughs, comments, χρήση #), conversions ιστοσελίδας (downloads, εγγραφές, bouncing rate, διάρκεια 
σύνδεσης), βαθμός ικανοποίησης χρηστών.

- Έρευνα κοινού για το Πρόγραμμα, τη συμβολή της ΕΕ, τον βαθμό εμπιστοσύνης στις εθνικές και 
ευρωπαϊκές αρχές.

5. Υπεύθυνος Π&Ε

Για τον συντονισμό - παρακολούθηση των ενεργειών Π&Ε και τη σχετική ενημέρωση της ΕπΠα, ορίζεται 
υπεύθυνος Π&Ε.

6. Προϋπολογισμός

Εκτιμάται σε 1,06 εκ. € ΔΔ (533,4 χιλ. € ΚΣ). Χρονικά κατανέμεται ενδεικτικά στις δύο πρώτες διετίες 
ανά 40% και στην τελευταία τριετία 20%.
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8. Use of unit costs, lump sums, flat rates and financing not linked to costs
Παραπομπή: Άρθρα 94 και 95 του ΚΚΔ
Πίνακας 14: Χρήση μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και 
χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες

Προβλεπόμενη χρήση των άρθρων 94 και 95 του ΚΚΔ Ναι Όχι

Από την έγκριση, το πρόγραμμα θα κάνει χρήση της επιστροφής της ενωσιακής συνεισφοράς βάσει μοναδιαίων 
δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και ενιαίων συντελεστών στο πλαίσιο της προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 94 
του ΚΚΔ

 

Από την έγκριση, το πρόγραμμα θα κάνει χρήση της επιστροφής της ενωσιακής συνεισφοράς βάσει χρηματοδότησης 
που δεν συνδέεται με δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 95 του ΚΚΔ
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Appendix 1: Union contribution based on unit costs, lump sums and flat rates
A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων

Τύπος/-οι) καλυπτόμενων πράξεων Δείκτης ενεργοποίησης της 
επιστροφής ποσών

Προτεραιότητα Ταμείο Ειδικός στόχος Κατηγορία περιφέρειας

          Estimated proportion 
of the total financial 

allocation within the priority 
to which the SCO will be 

applied in %            Κωδικός(1) Περιγραφή Κωδικός(2) Περιγραφή

            Μονάδα μέτρησης 
για τον δείκτη 

ενεργοποίησης της 
επιστροφής ποσών           

Type of SCO 
(standard scale of 
unit costs, lump 

sums or flat rates)

Amount (in EUR) or 
percentage (in case of 
flat rates) of the SCO

(1) This refers to the code for the intervention field dimension in Table 1 of Annex I to the CPR and the Annex IV to the EMFAF regulation

(2)  This refers to the code of a common indicator, if applicable
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Appendix 1: Union contribution based on unit costs, lump sums and flat rates
Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης

Γ. Υπολογισμός της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών ή ενιαίων συντελεστών
1. Πηγή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών ή ενιαίων 
συντελεστών (ποιος παρήγαγε, συνέλεξε και καταχώρισε τα δεδομένα, πού αποθηκεύονται τα δεδομένα, προθεσμίες, επαλήθευση κ.λπ.)

2. Να διευκρινιστεί για ποιον λόγο ενδείκνυνται η προτεινόμενη μέθοδος και ο προτεινόμενος υπολογισμός βάσει του άρθρου 94 παράγραφος 2 του ΚΚΔ 
για τον τύπο πράξης.

3. Please specify how the calculations were made, in particular including any assumptions made in terms of quality or quantities. Where relevant, statistical 
evidence and benchmarks should be used and, if requested, provided in a format that is usable by the Commission.

4. Να εξηγήσετε πώς εξασφαλίσατε ότι στον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου κόστους, κατ’ αποκοπή ποσού ή ενιαίου συντελεστή 
έχουν περιληφθεί μόνον επιλέξιμες δαπάνες.

5. Assessment of the audit authority(ies) of the calculation methodology and amounts and the arrangements to ensure the verification, quality, collection and 
storage of data.
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Appendix 2: Union contribution based on financing not linked to costs
A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων

Type(s) of operation covered Δείκτης

Προτεραιότητα Ταμείο Ειδικός στόχος Κατηγορία 
περιφέρειας

Ποσό που καλύπτεται από 
τη μη συνδεόμενη με τις 
δαπάνες χρηματοδότηση Κωδικός (1) Περιγραφή

Conditions to be 
fulfilled/results to be 
achieved triggering 

reimbursement by the 
Commission

Κωδικός (2) Περιγραφή

Μονάδα μέτρησης για τους 
όρους που πρέπει να 

εκπληρωθούν / 
αποτελέσματα που πρέπει 
να επιτευχθούν και που 

ενεργοποιούν την 
επιστροφή ποσών από την 

Επιτροπή

Προβλεπόμενο είδος της μεθόδου 
επιστροφής που χρησιμοποιείται για 

την επιστροφή ποσών στον/στους 
δικαιούχο/-ους

(1) This refers to the code for the intervention field dimension in Table 1 of Annex I to the CPR and the Annex IV to the EMFAF regulation

(2)  This refers to the code of a common indicator, if applicable
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Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης
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Appendix 3: List of planned operations of strategic importance with a timetable

Article 22(3) CPR

1. Έργα μεταφοράς, επεξεργασία και διάθεσης λυμάτων οικισμών Αφάντου, Αρχαγγέλου και 
Λάρδου Ρόδου (έναρξη 3/2023 - ολοκλήρωση 12/2026)

2. Ενεργειακή αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Σύρου (έναρξη 2/2023 - ολοκλήρωση 8/2024)
3. Επέκταση Νοσοκομείου - ΚΥ Νάξου (έναρξη 6/2023 - ολοκλήρωση 12/2025)
4. Αναβάθμιση υποδομών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο (έναρξη 6/2023 - ολοκλήρωση 12/2025)
5. Κέντρα Κοινότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (έναρξη 9/2023 - ολοκλήρωση 9/2029)
6. Προώθηση / υποστήριξη παιδιών σε ανάγκη και ευάλωτων παιδιών για την ένταξή τους στην 

προσχολική εκπαίδευση και την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες φροντίδας (έναρξη 9/2025 - 
ολοκλήρωση 7/2029)


