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KΕΦ  Ι. Αναπτυξιακό όραμα και Στρατηγική της ΠΒΑ για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διατυπώνει το αναπτυξιακό της όραμα και τη στρατηγική της για τη Νέα 

Προγραμματική Περίοδο με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες της προκειμένου να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά τις διαρθρωτικές της αδυναμίες και τις επιπτώσεις της οικονομικής και κοινωνικής 

κρίσης, αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες και τα πλεονεκτήματά της, στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

Βασικές συνιστώσες του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας είναι η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς της με στοχευμένη ενίσχυση των εδραιωμένων και 

αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και η άμβλυνση προβλημάτων και μειονεκτημάτων 

που οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολύ-νησιωτικότητάς της. 

Προς αυτή τη κατεύθυνση ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής 

«Εξυπνης Εξειδίκευσης» η οποία βασίζεται στη διαμόρφωση ρεαλιστικών επιλογών για τις δυνατότητες 

και την προοπτική των υφιστάμενων ή αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες με την 

εφαρμογή του κατάλληλου μίγματος πολιτικών μπορούν να αποτελέσουν τις βάσεις του οικονομικού 

μετασχηματισμού της Περιφέρειας. Η στρατηγική RIS3 της Περιφέρειας αναδεικνύει τους τομείς της 

αγροδιατροφής και του τουρισμού ως κυρίαρχες αλυσίδες αξίας δίνοντας έμφαση στα τοπικά 

προιόντα, ενώ επίσης θεωρεί ότι ο πολιτισμός και η φύση των νησιών της αποτελούν εν δυνάμει 

αναπτυξιακό μηχανισμό.  

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου διαρθρώνεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας ως εξής : 

 Άξονας Προτεραιότητας 1 / Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και 

της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 

αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία 

 

 Άξονας Προτεραιότητας 2α/ Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου 

δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση 

 

 Άξονας Προτεραιότητας 2β / Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού 

 

 Άξονας Προτεραιότητας 3 / Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια 

οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

 

 Άξονας Προτεραιότητας 4 / Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση 

 

 Άξονες Προτεραιότητας 5 / Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 

 Άξονας Προτεραιότητας 6 / Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 
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Άξονας 
Διαρθρ. 

Ταμείο 

Π/Υ Δημ. 

Δαπ. 

1  /  Αμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την 

καινοτομία 

ΕΤΠΑ 40.000.000 

2Α   / Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου 

δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση 
ΕΚΤ 32.952.500 

2Β   / Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού ΕΤΠΑ 37.037.500 

3  / Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια 

οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 

απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

ΕΤΠΑ 126.250.000 

4  / Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη 

και την απασχόληση 
ΕΤΠΑ 60.000.000 

5 / Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ 4.826.548 

6 / Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΕΚΤ 602.952 

Σύνολο  301.669.500 
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ΚΕΦ. ΙΙ     Ανάλυση αξόνων προτεραιότητας 

Αξονας 1. / Αμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, 

ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την 

καινοτομία 

Στο πλαίσιο του άξονα 1 και της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, που κατά κύριο 

λόγο εξυπηρετείται από τον άξονα αυτό, επιδιώκεται η ενσωμάτωση καινοτομιών και των 

αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στη παραγωγική και εμπορική λειτουργία των 

επιχειρήσεων καθώς και η χρήση ΤΠΕ με στόχο την άυξηση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητάς 

τους.  

Σε ό,τι αφορά στη ψηφιακή σύγκλιση, επιδιώκεται η ενσωμάτωση και χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς της διοίκησης, του πολιτισμού, της υγείας , και της 

επιχειρηματικότητας ,λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης.    

Για την επίτευξη των επιδιώξεων στα πλαίσια του άξονα 1 θα συμβάλλουν και τα Τομεακά 

Προγράμματα ΕΠΑΝΕΚ, Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία & Θάλασσα 

Θεματικός 
στόχος 

Επενδυτική προτεραιότητα Π/Υ Δημ. 
Δαπ. Κωδ Περιγραφή 

1 

1α 
Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας 
στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, 

1.875.000 

1β 
Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ 
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,  

4.375.000 

2 

2β 
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της 
ζήτησης για ΤΠΕ· 

             
2.500.000    

2γ 
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική 
ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία· 

             
3.750.000  

3 

3α 
Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων 
ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων 
επιχειρήσεων· 

             
7.500.000    

3β 
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη 
διεθνοποίηση· 

             
3.750.000    

3δ 
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς 
αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 

           
16.250.000    

Σύνολο 40.000.000 
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Άξονας Προτεραιότητας 2α/ Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου 

δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση 

Μέσω του άξονα 2α και τη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Ταμείου, επιδιώκεται ουσιαστικά η 

αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τη συμβολή δυο Θεματικών Στόχων και αντίστοιχων παρεμβάσεων : 

Από τον Θεμ. Στόχο 8 επιδιώκεται η αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και των 

αυταπασχολουμένων  με δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και απασχόλησης με προτεραιότητα 

τους τομείς της RISS. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των ανωτέρω επιδιώξεων θα συνεισφέρει η 

σχεδιαζόμενη οργάνωση Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας. 

Από τον Θεμ. Στόχο 9 και για την αντιμετώπιση φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 

προωθείται η ενεργός ένταξη στην αγορά εργασίας, η προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

η βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και η 

ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων με τη κατάργηση κάθε είδους 

διακρίσεων. 

Οι παρεμβάσεις στο άξονα θα γίνουν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της περιφερειακής στρατηγικής για 

την Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας ενώ θα προηγείται διαβούλευση με την ΕΕ για 

τις δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα τύπου health voucher, βρεφονηπιακοί, παιδικοί κλπ. 

 Τέλος, συνέργεια υπάρχει με το τομεακό ΕΠ «Ανθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση, Δια βίου μάθηση» 

Θεματικός 
στόχος 

Επενδυτική προτεραιότητα 
Π/Υ Δημ. 

Δαπ. 
Κωδ Περιγραφή 

8 

8iii 
Aυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και  δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· 

             
1.500.000    

8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές· 
             

1.004.191    

9 

 9i  
Ενεργητική ένταξη , μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 
δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της των δυνατοτήτων απασχόλησης.  

             
6.875.000    

 9ii  Κοινωνικοοικονομική ενταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 
             

3.750.000    

 9iii  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών· 
             

3.750.000    

 9iv  
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινωνικής ωφέλειας· 

           
14.198.309    

 9v  
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην απασχόληση  

             
1.875.000    

Σύνολο 32.952.500 
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Άξονας Προτεραιότητας 2β / Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού 

Ο συγκεκριμένος άξονας συμβάλλει στη στρατηγική του Προγράμματος για την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού και τη κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας μέσω της ανάπτυξης ή/και αναβάθμισης των υποδομών 

εκπαίδευσης και υγείας/πρόνοιας. Ως εκ τούτου συνεργεί με τον άξονα 2α του ΠΕΠ, και τις 

παρεμβάσεις του Κοινωνικού Ταμείου καθώς και με το ΕΠ «Ανθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» 

Στο πλαίσιο του άξονα προβλέπεται η αναβάθμιση υποδομών & εξοπλισμού όλων των βαθμίδων ή/και 

επέκταση υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η συμπλήρωση αναγκαίων υποδομών σε όλες 

τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Νέες υποδομές θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση, στη βάση της 

χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών της Περιφέρειας και θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. 

Η ενεργοποίηση δράσεων και στους δυο τομείς, Υγεία και Εκπαίδευση, θα είναι αντικείμενο 

διαβούλευσης με τα αντίστοιχα Υπουργεία έτσι ώστε οι δράσεις που θα επιλεγούν να ανταποκρίνονται 

στις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές στους τομείς αυτούς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεματικός 
στόχος 

Επενδυτική προτεραιότητα 
Π/Υ Δημ. 

Δαπ. 
Κωδ Περιγραφή 

9 

 9α  
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη 

           
16.875.000    

 9γ  Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις 
             

3.125.000    

10  10α  Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση  
           

17.037.500    

Σύνολο 37.037.500 
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Άξονας Προτεραιότητας 3 / Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια 

οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής 

Ο άξονας 3 του ΠΕΠ έχει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο Πρόγραμμα για το λόγο αυτό 

συνεργούν τρείς Θεματικοί Στόχοι, 4,5 και 6. Η στρατηγική της Περιφέρειας στον τομέα του 

περιβάλλοντος στα πλαίσια του ΠΕΠ θα διαμορφωθεί και στη βάση του περιφερειακού σχεδιασμού για 

τη διαχείριση απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), το Σχέδιο για τη διαχείριση λεκανών απορροής του Υδατικού 

Διαμερίσματος Αιγαίου καθώς και τα Σχέδια και τις Εθνικές Στρατηγικές που έχουν εκπονηθεί για τα 

θέματα της Φύσης, των πλημμυρών και διαχείρισης κινδύνων. 

Ειδικότερα, στον τομέα της ενέργειας, επιδιώκεται, μέσω του άξονα 3, η εξοικονόμηση ενέργειας με 

την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και κατοικιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης και της 

ενεργειακής φτώχειας 

Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων θα επιδιωχθεί η 

χρηματοδότηση αναγκαίων έργων και δράσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων διάβρωσης ακτών, 

πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών καθώς και δράσεις που θα αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του 

σχεδιασμού διαχείρισης καταστροφών με την χρηματοδότηση του αναγκαίου εξοπλισμού για την 

προληπτική αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων.  

Για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων θα επιδιωχθεί 

η χρηματοδότηση έργων και δράσεων μικρής κλίμακας για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων με 

διαλογή στη πηγή και οικιακή κομποστοποίηση (οι υπόλοιπες ενέργειες ολοκληρωμένης διαχείρισης 

προβλέπονται στο αντίστοιχο Τομεακό Πρόγραμμα), συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των 

υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων σε οικολογικά ευαίσθητες καθώς και σε τουριστικές 

περιοχές, έργα ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων της Περιφέρειας  με μείωση των απωλειών 

στα δίκτυα και την εξασφάλιση επάρκειας και καλής ποιότητας νερού. 

Στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς προβλέπονται 

δράσεις για τη δημιουργία επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και θεματικών μουσείων 

καθώς και η προστασία, προβολή και ανάδειξη φυσικών πόρων με σκοπό να αναδειχθεί η δυνατότητα 

τουριστικής αξιοποίησης του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος. 

Στο πλαίσιο της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος προβλέπεται να προωθηθούν δράσεις 

αναβάθμισης του αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (βιοκλιματική αναβάθμιση  

αστικού χώρου, βελτίωση αστικής κινητικότητας, ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η ολοκλήρωση του 

χωροταξικού σχεδιασμού.  

Υπάρχει συνέργεια με τα ΕΠ «Μεταφορές – Περιβάλλον», «Αγροτική Ανάπτυξη»,  «ΕΠΑΝΕΚ»,  

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεματικός 
στόχος 

Επενδυτική προτεραιότητα 
Π/Υ Δημ. Δαπ. 

Κωδ Περιγραφή 

4  4γ  
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης· 

           
20.000.000    

5  5α  
Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και των τεχνικών που 
βασίζονται στο οικοσύστημα 

           
15.000.000    

6 

 6α  
Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου 
της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις· 

           
11.250.000    

 6β  
Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της 
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις· 

           
32.500.000    

 6γ  Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· 
           

26.250.000    

 6δ  
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των 
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» 
υποδομών· 

             
1.250.000    

 6ε  

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, 
αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου· 

           
20.000.000    

Σύνολο 126.250.000  
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Άξονας Προτεραιότητας 4 / Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη 

και την απασχόληση 

Μέσω των παρεμβάσεων του άξονα 4 επιδιώκεται σε μεγάλο βαθμό η αντιμετώπιση ζητημάτων 

προσπελασιμότητας και άρσης ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που αποτελούν κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε υποδομές ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας, η ολοκλήρωση, 

βελτίωση ή/και αναβάθμιση διανησιωτικών λιμενικών / θαλάσσιων συνδέσεων της Περιφέρειας , η 

αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων δικτύων υποδομών που συνδέουν την ενδοχώρα με 

πύλες εισόδου-εξόδου κάθε νησιού καθώς και η βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για την 

εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας. 

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Άξονα θα είναι συμβατές με τις κατηγορίες 

παρεμβάσεων του ΣΠΕΜ και θα συμπληρώνουν, όπου χρειαστεί και το ΔΕΔ-Μ, ενώ θα είναι σε πλήρη 

συμβατότητα με το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 

Συνέργεια υπάρχει με το ΕΠ «Μεταφορές – Περιβάλλον» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεματικός 
στόχος 

Επενδυτική προτεραιότητα 
Π/Υ Δημ. 

Δαπ. 
Κωδ Περιγραφή 

7 

 7α  
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαικού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ 

      
18.125.000    

 7β  
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων 
κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων· 

      
41.875.000    

Σύνολο 60.000.000 
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ΚΕΦ. ΙΙΙ    Επιλέξιμες δράσεις  ανά επενδυτική προτεραιότητα και Αξονα 
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Άξονας 1 

 

Επενδυτική προτεραιότητα 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 
κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ 

1α 

Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων 
ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας 
και καινοτομίας και της προαγωγής των 
κέντρων ικανότητας, 

             
1.875.000    

 Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημιουργίας ερευνητικών δομών, στους τομείς 
ενδιαφέροντος της Περιφέρειας 

1β 

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 
Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ 
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης 
και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,  

             
4.375.000    

 Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών και μέσων, για ίδρυση ή / και ανάπτυξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων (π.χ. φορείς / μηχανισμοί τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης). 

 Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην 
παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον 
τουρισμό. 

 Πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα στοχευμένα στις προτεραιότητες της RISS3 

2β 
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης 
της ζήτησης για ΤΠΕ· 

             
2.500.000    

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη ή / και χρήση  τεχνολογιών ΤΠΕ, στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. 

 Ενίσχυση των επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing) 

2γ 

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική 
κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική 
ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και 
ηλεκτρονική υγεία· 

             
3.750.000    

 Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της Περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς 
τομείς. 

 Ενίσχυση των φορέων του τομέα της υγείας στη Περιφέρεια για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
υγείας, κυρίως στις απομακρυσμένες εσωτερικές ζώνες των μεγάλων νησιών και στο σύνολο των μικρών νησιών της 
Περιφέρειας 

 Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού της Περιφέρειας, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής 
των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας 
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Επενδυτική προτεραιότητα 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 
κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ 

3α 

Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων 
ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω 
θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων· 

             
7.500.000    

 Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / 
επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων. 

 Ενίσχυση της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για την αξιοποίηση τοπικών αγροτικών ή / και αλιευτικών 
προϊόντων δεύτερης μεταποίησης, με την εφαρμογή καινοτομιών ή / και αποτελεσμάτων τεχνολογίας, καθώς και με 
δυνατότητα λήψης υποστηρικτικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 Επέκταση υποστηρικτικών μηχανισμών για αναβάθμιση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους προς την κατεύθυνση 
υποστήριξης / παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών αξιοποίησης καινοτομιών και χρηματοπιστωτικών εργαλείων από 
υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. 

3β 
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη 
διεθνοποίηση· 

             
3.750.000    

 Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για τον αναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου ,προς την 
κατεύθυνση κάθετων και οριζόντιων συνεργασιών στις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητές τους. 

 Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters), προς την 
κατεύθυνση εξαγωγικών δραστηριοτήτων. 

3δ 

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και 
διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες καινοτομίας 

           
16.250.000    

 Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ για βελτίωση των παραγωγικών, εμπορικών ή / και διοικητικών τους 
λειτουργιών με χρήση καινοτομιών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων με τοπικής προέλευσης  ενδιάμεσων προϊόντων  
ή / και πρώτων υλών. 

 Ενίσχυση των Επιχειρήσεων για την παραγωγή και προώθηση στο εξωτερικό των ήδη παραγόμενων προϊόντων τοπικής 
προέλευσης, με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας και τη χρήση καινοτομιών. 
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Άξονας 2α  

 

 

Επενδυτική προτεραιότητα 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 

κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ 

8iii 

Aυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και  
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων· 

             

1.500.000   

 Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση ατομικών ή/και εταιρικών επιχειρήσεων 

 Ενίσχυση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του mentoring για την ίδρυση και 
την αρχική λειτουργία των επιχειρήσεων 

8v 

Προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές· 

         

1.004.191    

 Ενίσχυση της συμβουλευτικής, υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωση και αποτελεσματική 
διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

 Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, σύμφωνα με 
πρόγραμμα αναδιοργάνωσης 

 Ενίσχυση των επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων απασχόλησης κατόπιν προγράμματος αναδιοργάνωσης. 

9i 

Ενεργητική ένταξη , μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και 

της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση 

της των δυνατοτήτων απασχόλησης.  

         

6.875.000    

 Πλέγμα δράσεων για ευπαθείς ομάδες για ένταξη στην αγορά εργασίας ή / και στην απασχόληση. 

 Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε 
πιστοποίηση προσόντων. 

 Ενέργειες προώθησης στην απασχόληση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, με έμφαση σε ΑΜΕΑ. 

 Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ 
κλπ). 

 Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών 
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. 
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Επενδυτική προτεραιότητα 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 

κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ 

9ii 

Κοινωνικοοικονομική ενταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά 

         

3.750.000    

 Λειτουργία κέντρων υποδοχής ή / και λειτουργία κινητών μονάδων υποστήριξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. 

 Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες. 

9iii 

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

την προώθηση των ίσων ευκαιριών· 

         

3.750.000    

 Υποστήριξη δομών φιλοξενίας και φροντίδας ΑμεΑ  

 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

 Καινοτόμες ή πιλοτικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση νέων ή αναδυόμενων αναγκών στο τομέα 
της ψυχικής υγείας 

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων 

9iv 

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας· 

       

14.198.309    

 Λειτουργία δικτύου δομών αντιμετώπισης της φτώχειας 

 Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού (health safety net) 

 Υποστήριξη λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας για μετανάστες – αιτούντες άσυλο 

 Υποστήριξη της λειτουργίας Κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. 

 Προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας (Καταρτίσεις ιατρών, 
νοσοκόμων και λοιπού ιατρικού προσωπικού) 

9v 

Προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και 

την κοινωνική αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση  

         

1.875.000    

 Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής οικονομίας. 

 Ενίσχυση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. 

 Ανάπτυξη θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 

 Δράσεις κοινωνικής καινοτομίας 
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Άξονας 2β
 

Επενδυτική προτεραιότητα 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 

κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ 

9α 

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις 

κοινωνικές υποδομές…………….. 

       

16.875.000  

 Eπέκταση, αναβάθμιση των υποδομών Α΄βαθμιας και Β’ βάθμιας υγείας. 

 Δημιουργία σταθερών ή / και κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

 Δημιουργία, επέκταση/αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας και χώρων/δομών υγιεινής. 

9γ 
Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις 

         

3.125.000    
 Ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων 

 Ενίσχυση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για ίδρυση και αρχική λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων 

10α 

Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, 

και την επαγγελματική κατάρτιση  

       

17.037.500    

 Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. 

  Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. 
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Άξονας 3 

Επενδυτική Προτεραιότητα  

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 

κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ. 

4γ 

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της 

έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 

των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της 

στέγασης· 

20.000.000 

 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων και για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων 

ενέργειας, με προτεραιότητα την αξιοποίηση της γεωθερμίας. 

 Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και για εγκατάσταση αποδοτικών 
συστημάτων ενέργειας. 

5α 

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, καθώς και των 

τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα 

15.000.000 

 Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας των ακτών της Περιφέρειας από 
διάβρωση. 

 Εξειδίκευση του εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμύρες και άμεσες 
παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων. 

 Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για πλημμύρες και δασικές 
πυρκαγιές. 

 Έργα πυροπροστασίας των δασών. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την αντιμετώπιση καταστροφών 

6α 

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για 

την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 

κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του 

περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των 

αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα 

κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν 

τις εν λόγω απαιτήσεις· 

11.250.000  Έργα / δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων με διαλογή στη πηγή 
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Επενδυτική προτεραιότητα 
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 

κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ 

6β 

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου 

της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και 

για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 

επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις· 

       

32.500.000    

 Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος. 

 Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά 
ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές. 

 Έργα αξιοποίησης επιφανειακών και θαλάσσιων υδάτων για χρήση ή / και για εμπλουτισμό του υδροφόρου 
ορίζοντα. 

6γ 

Διατήρηση, προστασία, προλωθηση και 

ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς· 

       

26.250.000    

 Ενίσχυση των επενδύσεων για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς (επίγειας και θαλάσσιας) και τουριστική αξιοποίηση υπόγειων 
φυσικών πόρων (ιαματικά νερά) 

6δ 

Προστασία και αποκατάσταση της 

βιοποικιλότητας και του εδάφους και 

προαγωγής των υπηρεσιών των 

οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου 

NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών· 

         

1.250.000    

 Δράσεις αποκατάστασης και φύλαξης των οικοσυστημάτων. 

 Δράσεις / έργα ανάδειξη των οικοσυστημάτων. 

6ε 

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των 

πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης 

των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 

εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς 

ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση 

μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου· 

       

20.000.000    

 Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών αστικής ανάπτυξης. 

 Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

 Ενίσχυση / προώθηση βιοκλιματικών αναπλάσεων στα αστικά κέντρα 

 Προώθηση δράσεων αστικής κινητικότητας 
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Άξονας 4 

 

 

 

 

 

 

Επενδυτική προτεραιότητα 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 

κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ 

7α 
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου 
ευρωπαικού χώρου μεταφορών μέσω 
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

      
18.125.000    

 Παρεμβάσεις σε υποδομές ΔΕΔ-Μ 

7β 

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας 
μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών 
κόμβων· 

      
41.875.000    

 Ολοκλήρωση, βελτίωση ή / και αναβάθμιση διανησιωτικών λιμενικών /θαλλάσιων  συνδέσεων της Περιφέρειας. 

 Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων τοπικών δικτύων υποδομών (τουριστικοί προορισμοί και 
παραγωγικά κέντρα), που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με πύλες εισόδου – εξόδου κάθε νησιού 

 Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας 
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Άξονας 5 

 

 

Άξονας 6

Επενδυτική προτεραιότητα 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 

κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ 

 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 602.951 

 Συστηματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της Διαχείρισης 

 Πληροφόρηση και δημοσιότητα 

 Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι 

 Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων 

 Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου 

Επενδυτική προτεραιότητα 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 

κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ 

 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 4.826.549 

 Συστηματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της Διαχείρισης 

 Πληροφόρηση και δημοσιότητα 

 Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι 

 Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων 

 Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV.   Περιορισμοί ενεργοποίησης 
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Αξονας 1 

Επενδυτική προτεραιότητα 

Περιορισμοί ενεργοποίησης 

Κωδ Περιγραφή 

1α 
Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των 
ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας 
και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, 

Δεν θα δημοσιευτεί πρόσκληση για επενδύσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 1 του ΠΕΠ εάν δεν 

ολοκληρωθούν η εθνική και περιφερειακή RIS3, εκτός από πιλοτικές δράσεις, προδημοσιεύσεις 

προσκλήσεων και εμπροσθοβαρή έργα (frontloading projects). Κατά την επιλογή των πράξεων θα υπάρχει 

πλήρης ευθυγράμμιση με την περιφερειακή στρατηγική της RIS3 και την στρατηγική για τις ΤΠΕ 

 
1β 

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και 
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,  

2β 
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου 
και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ· 

Το ΕΠ δεν θα ενεργοποιήσει δράσεις ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δεν θα προβεί σε καμία 

δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, ούτε σε οποιαδήποτε επιλογή των εμπροσθοβαρών έργων 

έως ότου το σχέδιο δράσης συμφωνηθεί με τις υπηρεσίες της Ε.Επιτροπής για κάθε μία από τις εκ των 

προτέρων αιρεσιμότητες κριθεί ότι εκπληρώνεται.  

Κάθε δράση προς χρηματοδότηση θα είναι εναρμονισμένη με τους στόχους και τα πεδία παρέμβασης τόσο 

της στρατηγικής «A Digital Agenda for Europe», όσο και με την «Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή 

Ανάπτυξη – Ψηφιακή Ελλάδα 2021» καθώς και με τις προτεινόμενες οικονομικές δραστηριότητες της εθνικής 

και περιφερειακής στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης στον τομέα των ΤΠΕ. Επίσης, η διαλειτουργικότητα 

κάθε δράσης θα είναι ευθυγραμμισμένη με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. 

 

2γ 
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική 
υγεία· 

3α 
Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων· 

Δεν θα προκηρυχθούν δράσεις στο ΘΣ3 που σχετίζονται με καινοτομία, μέχρι να ολοκληρωθούν η εθνική και 

περιφερειακή RIS3. Αυτό δεν αφορά εμπροσθοβαρή έργα που θα προ-συμφωνηθούν με την Ε.Ε., έργα 

καινοτομίας με πιλοτικό χαρακτήρα, προδημοσίευση δράσεων.  3β 
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως 
σε σχέση με τη διεθνοποίηση· 

3δ 
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, 
εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
καινοτομίας 
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Αξονας 2α 

Επενδυτική προτεραιότητα 

Περιορισμοί ενεργοποίησης 

Κωδ Περιγραφή 

8iii 
Aυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και  δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· 

Έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς 

Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια θα συστήσει ένα μηχανισμό (ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να 

συνίσταται σε τακτικά επικαιροποιούμενη ελέτη) για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς 

εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό και περιοδικό προσδιορισμό των 

ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού 

μηχανισμού, την υιοθέτησή του από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, δεν θα 

ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης, ή ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΕΚΤ του ΠΕΠ. Η 

συγκεκριμένη δέσμευση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.3.2015.  

 

8v 
Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 
στις αλλαγές· 

 9i  
Ενεργητική ένταξη , μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της των 
δυνατοτήτων απασχόλησης.  

Στον ΘΣ 9 του ΠΕΠ δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ πριν την ολοκλήρωση της 

Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας και την υιοθέτησή 

της από τα αρμόδια Όργανα της Περιφέρειας. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της περιφερειακής 

στρατηγικής ορίζεται στις 30.06.2015.  

Μέχρι την εφαρμογή του περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών αγοράς εργασίας δεν θα 

υλοποιηθούν δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πλαίσιο του  Θεματικού 

Στόχου 9 

Πριν την ενεργοποίηση των δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται και οι παιδικοί/βρεφονηπιακοί κλπ σταθμοί, δράσεις τύπου health voucher, δράσεις για 

τις οποίες απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού κόστους δομών) θα προηγείται διαβούλευση με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 9ii  Κοινωνικοοικονομική ενταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

 9iii  
Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών· 

 9iv  
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας· 

 9v  
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική αλληλέγγυο 
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση  
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Αξονας 2β 

 

 

 

 

 

 

Επενδυτική προτεραιότητα 

Περιορισμοί ενεργοποίησης 

Κωδ Περιγραφή 

 9α  Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές…………….. 

Η ενεργοποίηση δράσεων Υγείας ΕΤΠΑ, θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου 

Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική.  

 

 9γ  Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις 

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που 

συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, 

των ΤΠΕ, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ. 

 

 10α  
Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική 
κατάρτιση  

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων Εκπαίδευσης ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και του 

αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική, 

ενώ οι δράσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λαμβάνουν υπόψη τους το πρόγραμμα "ΑΘΗΝΑ". 
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Αξονας 3 

Επενδυτική προτεραιότητα 
Περιορισμοί ενεργοποίησης 

Κωδ Περιγραφή 

 4γ  

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας 
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της 
στέγασης· 

 

 5α  
Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς 
και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα 

Οι δράσεις αυτές θα είναι σε συνάφεια με τον εθνικό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

και για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων. 

 

 6α  

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και 
για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 
μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις· 

Η εφαρμογή σχετικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ-ΕΣΔΑ), είναι επιβεβλημένη ενώ δεν θα 

προκηρυχθούν οι δράσεις έως την υιοθέτηση του εθνικού και περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης 

απορριμμάτων και πρόληψης. Κάθε εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν(συμπεριλαμβανομένων και των 

εμπροσθοβαρών έργων)μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο μετά από γραπτή έγκριση των υπηρεσιών της ΕΕ. 

 

 6β  

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την 
αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη 
για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις· 

Η συνάφεια των έργων με το σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής για το υδατικό διαμέρισμα του 

Βορείου Αιγαίου είναι επιβεβλημένη. Μέχρι να εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης 

Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Αιγαίου δεν θα χρηματοδοτηθούν έργα υπό την παρούσα 

επενδυτική προτεραιότητα ενώ η μέτρηση αποτελεσμάτων θα εξειδικευτεί περαιτέρω με την ολοκλήρωση 

των σχεδίων για την ποιότητα των υδάτων όπου απαιτείται. 

 

 6γ  
Διατήρηση, προστασία, προλωθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς· 

 

 6δ  
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και 
προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου 
NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών· 

 

 6ε  

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την 
ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των 
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου· 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.  Δείκτες Εκκροών – Πλαίσιο επίδοσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Αξονας 1 
 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

1α 
Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων 
ικανότητας, 

CO24 
Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
6 

1β 
Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών 
μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης,  

CO01 Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Αριθμός 325 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις 25 

CO04 
Επιχειρήσεις που λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη 

Επιχειρήσεις 300 

CO26 
Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικά 
ιδρύματα. 

Επιχειρήσεις 15 

2β 
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της 
ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ· 

CO01 Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις 120 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις 120 

2γ 
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, 
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία· 

Τ2805 
Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχονται από 
δημόσιους φορείς 

Άτομα 30.000 
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3α 

 
 
 
 
 
Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων· 

 
 
 
 
 
CO01 

 
 
 
 
 
Αριθμός Επιχειρήσεων που ενισχύονται 

 
 
 
 
 

Αριθμός 

 
 
 
 
 

370 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις 70 

CO04 
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη 

Αριθμός 300 

CO05 Αριθμός Νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται Αριθμός 15 

CO08 
Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που 
ενισχύονται 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
60 

3β 
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη 
διεθνοποίηση· 

CO01 Αριθμός Επιχειρήσεων που ενισχύονται Αριθμός 45 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις 45 

3δ 
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και 
διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 

CO01 Επιχειρήσεις που ενισχύονται Αριθμός 100 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις 100 

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται Αριθμός 20 

CO08 
Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που 
ενισχύονται 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
80 
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Αξονας 2α 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

8iii 
Aυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και  δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· 

CO01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων  

Άτομα 100 

8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές· 

CO05 
Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομέων των 
αυτοαπασχολούμενων 

Άτομα 200 

CO23 

Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας) 

Αριθμός 40 

 9i  
Ενεργητική ένταξη , μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και 
της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της των δυνατοτήτων απασχόλησης.  

CO01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων  

Αριθμός 700 

CO17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα Αριθμός 280 

Τ2815 
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 
εξαρτώμενων ατόμων 

Αριθμός 350 
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 9ii  Κοινωνικοοικονομική ενταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά CO15 
Μετανάστες συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομέων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) 

Άτομα 2.500 

 9iii  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών· 

CO16 Συμμετέχοντες με αναπηρία Αριθμός 400 

CO17 
Άλλα μειονεκτούντα άτομα (Άνεργες μητέρες, 
ανασφάλιστοι, δικαιούχοι του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος, ψυχικά ασθενείς κ.α.) 

Αριθμός 2.000 

 9iv  
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας· 

CO12 Συμμετέχοντες που ζούν σε νοικοκυριά ανέργων Άτομα 5.000 

CO17 
Άλλα μειονεκτούντα άτομα (Ηλικιωμένοι άποροι, 
ανασφάλιστοι, κάτοικοι απομακρυσμένων 
περιοχών και νησιών) 

Αριθμός 6.000 

Αριθμός 5.000 

 9v  
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση  

CO17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα Αριθμός 600 

CO23 

Υποστηριζόμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 
ης κοινωνικής οικονομίας)  

Αριθμός 54 
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Αξονας 2β 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 9α  Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές…………….. 

CO36 
Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας 

Άτομα 110.000 

Τ2812 
Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες πρόνοιας 

Άτομα 40.000 

 9γ  Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις 

CO01 Αριθμός Επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις 30 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις 30 

CO05 Αριθμός Νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις 16 

CO08 
Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που 
ενισχύονται 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
110 

 10α  Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση  CO35 
Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας 
ή εκπαίδευσης που ενισχύονται  

Άτομα 1.000 
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Αξονας 3 
 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 4γ  
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 
δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης· 

CO31 
Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης 

Αριθμός 310 

CO32 
Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας των δημοσίων κτηρίων 

KWh / Έτος 9.500.000 

CO34 
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου : 
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου 

Τόννοι 
ισοδύναμου 

CO2 
315 

 5α  
Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και των τεχνικών 
που βασίζονται στο οικοσύστημα 

CO20 
Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά 
μέτρα 

Άτομα 60.000 

CO21 
Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής 
προστασίας 

Άτομα 
                    

80.000    

 6α  

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των 
αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις 
εν λόγω απαιτήσεις· 

CO17 
Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων 

Τόννοι/έτος 5.000 

 6β  
Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου 
της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που 

CO18 
Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη παροχή νερού 

Φυσικά 
πρόσωπα 

15.000 
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έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις· 

CO19 
Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

8000 

 6γ  
Διατήρηση, προστασία, προλωθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς· 

CO09 

Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων 
σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Αριθμός 50.000 

 6δ  
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των 
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» 
υποδομών· 

CO23 
Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο 
να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης 

Εκτάρια 20.800 

 6ε  

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των 
πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου· 

CO38 
Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

              
1.500.000    
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Αξονας 4 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 7α  
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαικού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

Τ2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες Αριθμός 1.300.000 

 7β  
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών 
κόμβων· 

Τ2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες Αριθμός 50.000 

CO13 Συνολικό μήκος νέων δρόμων Χιλιόμετρα 6 

CO14 
Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων δρόμων 

Χιλιόμετρα 10 
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Πλαίσιο επίδοσης    

Αξονας ID 
Τύπος 
Δείκτη 

Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ορόσημο 
2018 

Τελικός 
στόχος 
2023 

1 

CO02 O Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις 
                       

55    
                        

215    

F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών € 
         

11.000.000    
            

40.000.000    

K206 Ι 
Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων 

Αριθμός 
                     

150    
  

2α 

CO01 O 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων  

Αριθμός 
                     

160    
                        

700    

CO17 O Άλλα μειονεκτούντα άτομα Αριθμός 2.900 11.280 

CO12 O Συμμετέχοντες που ζούν σε νοικοκυριά ανέργων Αριθμός 1.600 5.000 

F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών € 
         

10.625.000    
            

32.952.500    

T2815 O 
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 
εξαρτώμενων ατόμων 

Αριθμός 
                     

120    
                        

350    

2β 

CO35 O 
Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής 
φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται  

Ατομα 
                     

500    
                     

2.400    

CO36 O 
Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας 

Ατομα 
                

30.000    
                 

110.000    

F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών € 
         

10.000.000    
            

37.037.500    

K206a Ι 
Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων 

Αριθμός 
                         

3    
  

K206b Ι 
Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων 

Αριθμός 
                         

5    
  

K206c Ι 
Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων 

Αριθμός 
                         

6    
  

3 

CO09 O 

Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 
πόλους έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις 
/έτος 

                
10.000    

                   
50.000    

CO018 O 
Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη παροχή νερού 

Ατομα 
                  

4.500    
                   

15.000    

CO019 O 
Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

                
2.000    

                   
8.000    

CO031 O 
Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης 

Νοικοκυριά 
                     

110    
                        

310    

F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών € 
         

33.125.000    
          

126.250.000    

4 

CO13 O Συνολικό μήκος νέων δρόμων χλμ 
                         

2    
                            

6    

CO14 O 
Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων δρόμων 

χλμ 
                         

3    
                          

10    

F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών € 
         

16.250.000    
            

60.000.000    
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