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1. Στρατηγική του προγράμματος: κύριες αναπτυξιακές προκλήσεις και πολιτικά 

μέτρα
1
 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο (α) σημεία i) έως viii) και x) και άρθρο 22 

παράγραφος 3) στοιχείο β) 

Η Ήπειρος καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, έχοντας δυτικά το Ιόνιο Πέλαγος και 

βορειοανατολικά τους ορεινούς όγκους της Πίνδου. Αν και σε σχέση με τη γεωγραφική της θέση στον 

Ελλαδικό χώρο θεωρείται σχετικά απομονωμένη, εν τούτοις κατέχει σημαντικό πλεονέκτημα αποτελώντας 

Πύλη εισόδου – εξόδου προς τα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη. 

Την περίοδο 2001-2011 η Περιφέρεια παρουσίασε σημαντική μείωση του μόνιμου πληθυσμού (5%), τάση 

που διατηρήθηκε και την περίοδο 2011-2019 (πληθυσμός Ηπείρου 2019: 333.696 άτομα, Eurostat). Η 

Ήπειρος εμφανίζει σημαντικά μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα σε σχέση με αυτή της χώρας και 

αντιμετωπίζει πρόβλημα πληθυσμιακής γήρανσης. 

Σε ότι αφορά τη διοικητική της διάρθρωση, περιλαμβάνει τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες (Άρτας, 

Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας) και η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 9.203τ.χλμ (6,9% της 

χώρας). Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η γεωμορφολογική ποικιλία, καθώς υπάρχουν τέσσερις βασικές 

ζώνες: α) η παράκτια ζώνη των ΠΕ Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, β) η ζώνη των ορεινών όγκων που εκτείνεται 

κατά μήκος του ανατολικού ορίου της Περιφέρειας στην ΠΕ Ιωαννίνων και Άρτας, γ) η ζώνη γεωργικής γης, 

η οποία περιλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας και δ) η ευρύτερη ζώνη των ορεινών και 

ημιορεινών περιοχών. 

 

Θέση της Περιφέρειας και Προκλήσεις της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2021  2027  

Παραγωγική Δομή – Οικονομία - Επιχειρηματικότητα 

Η παραγωγική δομή της Ηπείρου (ΟΟΣΑ 2020) περιλαμβάνει έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα με υψηλό 

μερίδιο περιφερειακού ΑΕΠ (8,4%), που είναι περίπου δύο (2) φορές περισσότερο από τον εθνικό μέσο όρο 

(μ.ο.) και 5,4 φορές περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μ.ο.. Ο πρωτογενής τομέας έχει επίσης πολύ υψηλό 

μερίδιο απασχόλησης. Η Περιφέρεια έχει ένα μέτριο δευτερογενή τομέα με ΑΕΠ (16,8%) κοντά στον εθνικό 

μ.ο., ενώ ο τριτογενής τομέας είναι ο μεγαλύτερος από πλευράς ΑΕΠ (74,8%) και απασχόλησης (68,7%). 

Αναφορικά με τις επιδόσεις της περιφερειακής οικονομίας (ΟΟΣΑ 2020): 

 Το ΑΕΠ της Περιφέρειας αντιστοιχεί στο 2,2% του εθνικού ΑΕΠ (11η στην κατάταξη μεταξύ των 

άλλων Περιφερειών) καταγράφοντας πτωτική τάση μετά το 2008. Το επίπεδο παραγωγικότητας στην 

Ήπειρο είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με το εθνικό (77%) και σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση 

με το ποσοστό της ΕΕ (52%), κατέχοντας τη 12η θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών. 

Μειώθηκε κατά την περίοδο από το 2008 και έπειτα. 

 Οι εξαγωγές της Περιφέρειας αντιστοιχούν στο 6,6% του ΑΕΠ, κατέχουν τη 10η θέση στη χώρα και 

είναι πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μ.ο. (20%). 

 Με βάση τον δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας (RCI, 2019), η Ήπειρος κατατάσσεται 

στην 251η θέση μεταξύ 268 Περιφερειών της ΕΕ-28 και στην 4η θέση συγκριτικά με τις άλλες 

Περιφέρειες της χώρας. Γενικά διαπιστώνονται έντονες ανισότητες μεταξύ των ελληνικών 

περιφερειών. 

Η περιφερειακή οικονομία βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη και τοπικά προσανατολισμένη – ατζέντα 

οικονομικού μετασχηματισμού η οποία περιλαμβάνει την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 

(RIS3). Η εν λόγω Στρατηγική διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020 και μέσω αυτής αναδείχθηκαν 

συγκεκριμένοι τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής οικονομίας και υλοποίηθηκαν στοχευμένες δράσεις 

(με πόρους της ΠΠ 2014-2020) για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας αλλά και 

                                                 
1
 Για τα προγράμματα τα οποία περιορίζονται στη στήριξη του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+, η περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος δεν 

χρειάζεται να σχετίζεται με τις προκλήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία 

i), ii) και vi ) του ΚΚΔ. 
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καινοτομικής δραστηριότητας των ΜΜΕ στους τομείς αυτούς. Για την ΠΠ 2021-2027, η Εθνική Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) με την περιφερειακή της διάσταση, θα αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο της 

Περιφέρειας.  

Μετά από μια εκτεταμένη οικονομική κρίση στη χώρα, από το 2017 και έπειτα, άρχισαν να διαφαίνονται 

σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο η πορεία αυτή διακόπηκε εντός του 2020 από την 

εμφάνιση μιας νέας παγκόσμιας κρίσης υγειονομικής φύσεως (Covid-19), η οποία έχει ήδη επιφέρει 

αρνητικές επιπτώσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις στην οικονομία:  

 Έχει διαμορφωθεί ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον διεθνώς. 

 Έχουν πληγεί τομείς της οικονομίας με σημαντική μέχρι πρότινος δυναμική (τουρισμός, εστίαση, 

μεταφορές κλπ.).  

 Οι επιχειρήσεις έχουν δυσκολία πρόσβασης σε κεφάλαια. 

 Το ευρύτερο περιβάλλον όπως διαμορφώνεται λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την πραγματοποίηση 

επενδύσεων από τις επιχειρήσεις. 

 Εκτιμάται περαιτέρω μείωση του κκ ΑΕΠ και συρρίκνωση της κατανάλωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό προκλήσεις για την Περιφέρεια αποτελούν: 

 Η στήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με έμφαση σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για 

την περιφερειακή οικονομία (με γνώμονα την περιφερειακή διάσταση της ΕΣΕΕ) 

 Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων και η ενίσχυση νέων επενδύσεων των επιχειρήσεων με έμφαση στην 

καινοτομία 

 Η αξιοποίηση και περαιτέρω ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί (και με την 

βοήθεια των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020) μεταξύ ΜΜΕ και ερευνητικών φορέων, προκειμένου να 

αυξηθεί η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην Περιφέρεια. 

 

Έρευνα - Καινοτομία 

Ο χαρακτηρισμός που αποδίδεται στην Ήπειρο είναι Moderate Innovator/ Μέτρια Καινοτομία (Regional 

Innovation Scorecard, 2021), με την επίδοση να έχει αυξηθεί με την πάροδο των ετών. Ως προς το συνολικό 

δείκτη καινοτομίας σε σύγκριση με το 2011 ανέβηκε 10 θέσεις, καταλαμβάνοντας την 162η θέση μεταξύ των 

Περιφερειών της ΕΕ (172η το 2011), ενώ υποχώρησε 2 θέσεις σε σχέση με τις Περιφέρειες της χώρας (7η 

θέση το 2019 έναντι της 5ης θέσης το 2011). 

Οι σχετικές με την Ε&Α δαπάνες στην Περιφέρεια πλησιάζουν τον εθνικό μ.ο., επίδοση που οφείλεται 

κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), η οποία, όσον αφορά τις κατά κεφαλήν 

δαπάνες Ε&Α, κατέχει την 1η θέση στη χώρα. Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες Ε&Α στο δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα είναι αρκετά κάτω από τον εθνικό μ.ο., αν και παρατηρείται σημαντική αύξηση του δείκτη 

στον ιδιωτικό τομέα κατά την περίοδο μετά το 2008. Όσον αφορά τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

ανά εκατ. κατοίκους, η Ήπειρος κατέχει την 9η θέση στη χώρα, η οποία είναι πολύ κάτω από τον εθνικό μ.ο. 

(21%). Επιπλέον, ο δείκτης επιδεινώθηκε κατά την περίοδο της κρίσης (2008-15) παρουσιάζοντας μείωση 

5,2%. (ΟΟΣΑ 2020) 

Στα δυνατά σημεία της Περιφέρειας περιλαμβάνεται η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας 

και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), το οποίο διαμορφώνοντας την περιφερειακή RIS3, έθεσε κατευθύνσεις και 

στόχους για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στην Περιφέρεια και δρομολόγησε τη 

δημιουργία νέων ερευνητικών κέντρων.  

Σημειώνεται επίσης, ότι στην Περιφέρεια δραστηριοποιείται ικανός αριθμός φορέων ερευνητικής και 

τεχνολογικής κατεύθυνσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου κλπ.). 

Στο πλαίσιο αυτό προκλήσεις για την Περιφέρεια αποτελούν: 

 Η περαιτέρω βελτίωση της θέσης της στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, σε σχέση με τους 

εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους. 

 Η ενίσχυση και στήριξη των υποδομών έρευνας για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με 

βάση της ανάγκες τόσο της οικονομίας, όσο και της κοινωνίας. 

 Η στήριξη των ΜΜΕ για έρευνα στους τομείς της ΕΣΕΕ (λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή της 
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διάσταση) και εν γένει τη βελτίωση των επιδόσεών τους στην έρευνα και ανάπτυξη. 

 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

Στον τομέα των ΤΠΕ, η Ήπειρος επηρεάζεται από τη γενικότερη χαμηλή επίδοση της Χώρας. Με βάση τα 

στοιχεία του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), για το 2020 η Ελλάδα κατατάσσεται 27η 

στο σύνολο της ΕΕ-28. Ο δείκτης Συνδεσιμότητας εμφανίζει την Ελλάδα πολύ χαμηλά (καταλαμβάνει την 

28η και τελευταία θέση), ενώ στο δείκτη ανθρώπινου κεφαλαίου η Ελλάδα καταλαμβάνει την 25η θέση. 

Όσον αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 

24η θέση και υπολείπεται κατά πολύ του μ.ο. της ΕΕ. Το ποσοστό των ΜΜΕ που πραγματοποιούν 

ηλεκτρονικές πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 9% το 2019. Επίσης, σε ότι αφορά τη διάσταση των ψηφιακών 

δημόσιων υπηρεσιών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση στην ΕΕ, αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της 

ΕΕ. 

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η εμφάνιση της υγειονομικής κρίσης (Covid-19) ανέδειξε την ανάγκη χρήσης 

εφαρμογών ΤΠΕ αλλά και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πλήθος τομέων (πχ. τηλεργασία, τηλε-

εκπαίδευση, τηλεϊατρική, ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ.). 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 χρηματοδοτούνται στην Περιφέρεια παρεμβάσεις για την 

ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, καθώς και τη δημιουργία 

ηλεκτρονικών υποδομών από την δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση προς όφελος των πολιτών και 

των επιχειρήσεων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου των 

επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, σε συμφωνία με την εθνική ψηφιακή στρατηγική, προκλήσεις για την Περιφέρεια 

αποτελούν:  

 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε όλα τα επίπεδα (δημόσια διοίκηση, οικονομία, κοινωνία κλπ). 

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται από το νέο ψηφιακό περιβάλλον 

                                                                                  

Ψηφιακή συνδεσιμότητα 

Ο μετασχηματισμός των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η αύξηση της συνδεσιμότητας για την 

Περιφέρεια, εντάσσεται σε μια συνολική εθνική στρατηγική παρέμβαση για την προώθηση της  

ευρυζωνικότητας που τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει σημαντικά προς το καλύτερο την θέση τόσο της 

Ηπείρου όσο και της χώρας στην διεθνή κατάταξη και θα ενισχύσει εμπράκτως την έξυπνη ανάπτυξη της 

οικονομίας και την μετάβασή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κρίσιμης σημασίας είναι η ορθή στόχευση 

περιοχών που θα αναπτυχθούν οι υποδομές και η έγκαιρη αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες 

της Περιφέρειας του αναπτυσσόμενου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών με υπερυψηλές ταχύτητες, του 

Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς. 

 

Φυσικό Περιβάλλον 

Η Ήπειρος διαθέτει σημαντικό αριθμό περιβαλλοντικά ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών με 

υψηλή οικολογική και αισθητική αξία. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 χρηματοδοτήθηκαν σημαντικές 

παρεμβάσεις για τη προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η 

ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των προστατευόμενων περιοχών, με την κατάρτιση και 

έγκριση των σχεδίων διαχείρισης, την ενίσχυση των φορέων διαχείρισης και την εφαρμογή δράσεων και 

έργων συμβατών με τα θεσμοθετημένα σχέδια διαχείρισης. Περαιτέρω, πρόκληση για την Περιφέρεια 

αποτελεί η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, τομέας ο οποίος πέραν του θετικού αντίκτυπου στο 

περιβάλλον, στους φυσικούς πόρους και στην κλιματική αλλαγή, αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην 

αγορά εργασίας, την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη  ανάπτυξη. Σημειώνεται ότι ο ρυθμός αξιοποίησης 

των δυνατοτήτων της κυκλικής οικονομίας,  τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο είναι χαμηλός. 

 

Απόβλητα 

Στον τομέα των Στερεών Αποβλήτων, λειτουργούν όλοι οι ΧΥΤΑ που προβλέπονταν στην τελευταία 
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αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, έχει αποκατασταθεί το σύνολο των προβλεπόμενων ΧΑΔΑ, στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 χρηματοδοτούνται 8 ΣΜΑ, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκεται η κατασκευή 3 ακόμα ΣΜΑ. 

Στον τομέα των Αστικών Αποβλήτων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 χρηματοδοτείται η επέκταση του 

ΧΥΤ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και η δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων που θα εξυπηρετεί το σύνολο των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο της ίδιας Μονάδας 

περιλαμβάνεται και μια Μονάδα παραγωγής κομπόστ η οποία εξυπηρετεί την ΠΕ Ιωαννίνων. Επίσης, 

προβλέπεται να κατασκευαστούν αντίστοιχες Μονάδες κομποστοποίησης στην ΠΕ Άρτας, Ηγουμενίτσας και 

Πρέβεζας, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο το δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον 

αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. 

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται η δημιουργία Πράσινων Σημείων, προβλέπεται η κατασκευή 8 μονάδων στις 

οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας. 

Στον τομέα των Υγρών Αποβλήτων, στην Περιφέρεια έχουν χαρακτηριστεί 18 οικισμοί ως Γ’ 

Προτεραιότητας. Από αυτούς, οι 9 έχουν συμμορφωθεί πλήρως με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ενώ οι 

υπόλοιποι (πλην του οικισμού Καναλακίου) έχουν ενταχθεί σε ΕΠ 2014-2020 για το σκοπό αυτό.  

Σε ότι αφορά τα απόβλητα, προκλήσεις για την Περιφέρεια αποτελούν: 

 Η ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών υποδομών για τη διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τον 

αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.  

 Η ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης των αστικών υγρών αποβλήτων ευαίσθητων 

οικοσυστημάτων. 

 Η αναζωογόνηση/ανάδειξη υποβαθμισμένων εκτάσεων που γειτνιάζουν με περιβαλλοντικά 

ευαίσθητες περιοχές/οικοσυστήματα  

 

Ύδατα 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ηπείρου, προσδιορίζονται 133 επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα εκ των οποίων 113 ΥΣ 

συνδέονται με προστατευόμενες περιοχές. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χρηματοδοτούνται 

παρεμβάσεις σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου. Περαιτέρω προκλήσεις για την Περιφέρεια αποτελούν: 

 Η βελτίωση και προστασία των υδατικών της συστημάτων, βάσει των προτεραιοτήτων του 

Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ολοκλήρωση 

Σχεδίων Ασφάλειας Νερού).  

 Ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης, ο έλεγχος των διαρροών και η εξοικονόμηση 

νερού.  

 

Φυσικοί κίνδυνοι - Κλιματική Αλλαγή 

Η Περιφέρεια δίνει έμφαση στην πρόληψη αλλά και τη διαχείριση των κινδύνων. Στο πλαίσιο του 

προγραμματισμού για την προσαρμογή βρίσκεται υπό εκπόνηση το Περιφερειακό Σχέδιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή 

στην Κλιματική Αλλαγή και το ενοποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Σε εφαρμογή της 

Κοινοτικής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες έχει εκπονηθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του 

Υ.ΠΕ.Ν η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, όπου για το Υδατικό Διαμέρισμα της 

Ηπείρου έχουν καθορισθεί 8 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και για τις οποίες έχουν 

εγκριθεί τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Στο πλαίσιο αυτό προκλήσεις για την Περιφέρεια 

αποτελούν: 

 Η περαιτέρω θωράκιση από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής με βάση το ΠεΣΠΚΑ.  

 Η πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα. 
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Παραγωγή Ενέργειας 

Η Ήπειρος γεωμορφολογικά διαθέτει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές όπως υδροηλεκτρική (μικρά υδροηλεκτρικά έργα), αιολική, ενέργεια από βιομάζα/ 

βιοαέριο, ηλιακή, γεωθερμική. Επίσης, η προοπτική εξόρυξης υδρογονανθράκων τόσο στο χερσαίο χώρο της 

Ηπείρου, όσο και στο θαλάσσιο χώρο του Βόρειου Ιονίου, καθώς και η ενδεχόμενη έλευση του Φυσικού 

Αερίου στην Ήπειρο, δημιουργεί νέες αναπτυξιακές δυνατότητες. Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό τοπίο 

λαμβάνοντας υπόψη την «Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal) προτεραιότηταγια την Περιφέρεια αποτελεί η 

προώθηση των ΑΠΕ και η αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων,  στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ.   

 

Κτιριακό απόθεμα – Ενεργειακή απόδοση 

Οι δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες λόγω του ορεινού χαρακτήρα της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με την 

παλαιότητα των κτιρίων και συστημάτων αυτών, δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για τη βελτίωση της 

ενεργειακής τους απόδοσης. Σύμφωνα με την Απογραφή Κτιρίων 2011 της ΕΛΣΤΑΤ (Μάιος 2015), το 

μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων στην Περιφέρεια κατασκευάστηκε πριν το 1980, που σημαίνει ότι 

πρόκειται για κτίρια που είναι θερμικά απροστάτευτα. Τα τελευταία έτη με τη στήριξη της Ένωσης, έχουν 

αναληφθεί σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων στο σύνολο των 

Περιφερειών της Χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό προκλήσεις για την Περιφέρεια αποτελούν: 

 Η περαιτέρω ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, η οποία σε σχέση με το μικροκλίμα 

της Περιφέρειας κρίνεται απαραίτητη.  

 Η ενεργειακή αναβάθμιση και δημιουργική επανάχρηση δημόσιας/δημοτικής ακίνητης περιουσίας 

όπως παλαιά στρατόπεδα, εγκαταλελειμμένα δημόσια κτίρια κλπ.. 

 

Βιώσιμη Ενέργεια 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσα από την διαδικασία των Σχεδίων Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας 

(ΣΔΒΕ), στηρίχθηκαν παρεμβάσεις στις αστικές περιοχές για τη μετάβαση στη βιώσιμη ενέργεια και τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, 

ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα. Προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη παρεμβάσεων που προβλέπονται 

στα ΣΔΒΕ. 

 

Αστική κινητικότητα 

Στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020 εκπονήθηκαν Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στα 

τέσσερα αστικά κέντρα της Ηπείρου και υλοποιήθηκαν δράσεις σύμφωνα με αυτά. Προτεραιότητα αποτελεί 

η στήριξη της αστικής κινητικότητας με βάση τα ΣΒΑΚ. 

 

Οδικές Υποδομές 

Από την Ήπειρο διέρχονται δύο εκ των σημαντικότερων αξόνων του βασικού δικτύου ΔΕΔ-Μ της χώρας 

(Εγνατία οδός και Ιόνια οδός - Δυτικός Άξονας). Κατά τη διάρκεια των διαδοχικών προγραμματικών 

περιόδων έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά έργα βελτίωσης/ ανάπτυξης του οδικού δικτύου της, ωστόσο 

δεν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των απαραίτητων διαπεριφερειακής σημασίας οδικών συνδέσεων 

προκειμένου η Ήπειρος να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες που παρουσιάζονται. Σημειώνεται ότι 

το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης προβλέπει την πύκνωση του 

μεταφορικού δικτύου εθνικής κλίμακας μέσα από την ολοκλήρωση μεταφορικών υποδομών, πολλές από τις 

οποίες είτε περιλαμβάνουν το γεωγραφικό χώρο της Ηπείρου, είτε επηρεάζουν άμεσα την προσβασιμότητα 

και τη γενικότερη αναπτυξιακή ταυτότητα της Ηπείρου. Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να ολοκληρωθούν και οι 

οδικές υποδομές (εθνικό, επαρχιακό, τοπικό δίκτυο) που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη ενδοπεριφερειακή 

κινητικότητα και τη σύνδεση των περιοχών της Ηπείρου με αστικά, εμπορικά και οικονομικά κέντρα.  

Επιπρόσθετα, η Περιφέρεια δίνει έμφαση στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τη μείωση της 

επικινδυνότητας του οδικού δικτύου έχοντας εκπονήσει Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο για την οδική 
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ασφάλεια.  

 

Λιμενικές Υποδομές 

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας κατατάσσεται στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος δεδομένου ότι αποτελεί 

σημαντική πύλη εισόδου της χώρας, σε συνδυασμό με τον θαλάσσιο διάδρομο της Αδριατικής. Έχει 

αξιόλογη επιβατική και εμπορευματική κίνηση έχοντας βελτιωθεί η προσπελασιμότητά του με την Εγνατία 

Οδό. Με βάση τον εθνικό σχεδιασμό προβλέπεται στην Ηγουμενίτσα η ανάπτυξη ενός Εμπορευματικού 

Κέντρου, στο πλαίσιο της βελτίωσης της αποδοτικότητας του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε ότι 

αφορά το λιμάνι της Πρέβεζας είναι εμπορικού χαρακτήρα, αλλά φιλοξενεί και σημαντικό αριθμό 

τουριστικών σκαφών. Μετά την ζεύξη του Ακτίου το λιμάνι χρησιμοποιείται και ως μαρίνα που εξυπηρετεί 

τουριστικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση και αξιοποίηση της 

λιμενικής υποδομής της Περιφέρειας. 

 

Αεροπορική Υποδομή 

Η Περιφέρεια εξυπηρετείται από τα αεροδρόμια Ιωαννίνων και Ακτίου. Το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, 

λόγω ανεπάρκειας υποδομών εξυπηρετεί κυρίως πτήσεις εσωτερικού, ενώ αυτό του Ακτίου, παρότι 

αναβαθμίστηκε με την υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας, εξυπηρετεί περιορισμένο αριθμό πολιτικών 

πτήσεων. Τα αεροδρόμια της Περιφέρειας αναμένεται να αξιοποιηθούν / βελτιωθούν περαιτέρω μέσω ΣΔΙΤ 

ή / και συμβάσεων παραχώρησης, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για την Περιφέρεια. 

Επίσης, η αναμενόμενη λειτουργία του δικτύου υδατοδρομίων στην Περιφέρεια, θα αποτελέσει ένα 

πρόσθετο αναπτυξιακό εργαλείο.   

 

Σιδηροδρομική υποδομή 

Στην Ήπειρο παρατηρείται ανυπαρξία σιδηροδρομικής υποδομής, γεγονός που δεν ευνοεί την ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου και ανταγωνιστικού δικτύου πολυτροπικών μεταφορών. Πρόκληση για την Περιφέρεια 

αποτελεί η σιδηροδρομική σύνδεσή της με την υπόλοιπη χώρα. 

 

Αγορά Εργασίας 

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας στην Ήπειρο χρήζει ενεργειών βελτίωσης καθώς το ποσοστό 

απασχόλησης ανέρχεται στο 60,8% (2019), επίπεδο χαμηλότερο του μ.ο. της χώρας και των χωρών της ΕΕ27 

(61,2% και 73%, αντίστοιχα). Συγκριτικά με τις άλλες Περιφέρειες, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. 

Σημειώνεται ότι η απασχόληση έχει επιβαρυνθεί το 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 

στην αγορά εργασίας. 

Η Ήπειρος αντιμετωπίζει υψηλή ανεργία (20,5%, 2018) μ.ο χώρας (19,3%), σημαντικά πάνω από τον μ.ο 

ΕΕ-28 (6,9%). Όσον αφορά τη μακροχρόνια ανεργία (77,2%) και τους νέους που αποκλείονται από την 

εκπαίδευση ή την αγορά εργασίας (18,2%), η Περιφέρεια έχει χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τον 

εθνικό μέσο όρο. (ΟΟΣΑ, 2020) 

 

Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός 

Σύμφωνα με τους δείκτες για τον κοινωνικό τομέα που δημοσίευσε η Eurostat (2019β), η Ήπειρος 

αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού 

της. Τα στοιχεία (ΟΟΣΑ) δείχνουν ότι το 7,8% του πληθυσμού της δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

και το μερίδιο του πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό είναι 31,3%. 

Η επίδοση της Ηπείρου με βάση ευρήματα από έναν αριθμό δεικτών ευημερίας του ΟΟΣΑ (2019γ) σε 

σύγκριση με 402 Περιφέρειες, καταδεικνύει επίσης ότι υπάρχει σημαντικό κενό που πρέπει να καλυφθεί ως 

προς την αντιμετώπιση της φτώχειας και την πρόσβαση του πληθυσμού στην εκπαίδευση και την 

απασχόληση. Σε σύγκριση με τις άλλες Περιφέρειες του ΟΟΣΑ, η Ήπειρος έχει πολύ χαμηλές επιδόσεις 

όσον αφορά  το εισόδημα,  την εκπαίδευση, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και θέσεις εργασίας τη συμμετοχή 

των πολιτών, την κοινότητα. Τα ανωτέρω προβλήματα επιδεινώνονται υπό το πρίσμα των επιπτώσεων της 
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πανδημίας η οποία αποτελεί μηχανισμό αναπαραγωγής της φτώχειας καθώς αναμένεται να επιδεινώσει 

διαχρονικές ανισότητες αλλά και να αναδείξει νέες μορφές ανισοτήτων.  

 Στην Περιφέρεια υπάρχει Στρατηγικός σχεδιασμός για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ) μέσω του οποίου 

στηρίζεται πλήθος παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ 

λειτουργεί Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης. 

 

Υγεία –Πρόνοια 

Όσον αφορά τις υποδομές στην υγεία, η Περιφέρεια κατέχει την 4η θέση στη χώρα σε σχέση με τον αριθμό 

των νοσοκομειακών κρεβατιών ανά κάτοικο, ενώ κατά την περίοδο κρίσης ο δείκτης παρουσίασε σημαντική 

μείωση (ΟΟΣΑ, 2020). 

Στην Περιφέρεια λειτουργούν 5 Νοσοκομεία και 27 Μονάδες Υγείας, που καλύπτουν την υγειονομική 

περίθαλψη των κατοίκων της. Συνοπτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του Υπ. Υγείας, το 2018 οι 

επισκέψεις εξωτερικών ασθενών σε νοσοκομεία και σε μονάδες υγείας ΠΕΔΥ της Περιφέρειας ανήλθαν σε 

1,17εκ..  

Τα στοιχεία δεικτών στον κοινωνικό τομέα της Eurostat (2019β), δείχνουν ότι το 7,8% του πληθυσμού της 

Ηπείρου δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.  

 

Εκπαίδευση - Διά βίου μάθηση 

Βασικό ζητούμενο είναι η κάλυψη των αναγκών και την περαιτέρω βελτίωση των κτιριακών υποδομών και 

του εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στην αρχική επαγγελματική κατάρτισης και 

δια βίου μάθηση. Υπάρχει σημαντικό έδαφος που πρέπει να καλυφθεί στον τομέα της εκπαίδευσης - διά βίου 

μάθησης καθώς: 

 Η συμμετοχή των ενηλίκων στη μάθηση είναι χαμηλή, το 2018 το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 25-

64 ετών που συμμετείχαν στην εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ήπειρο ανήλθε σε 2% και ήταν κάτω 

του αντίστοιχου ποσοστού τόσο σε επίπεδο χώρας (4,5%), όσο και σε επίπεδο EU28 (11,1%).  

 Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός έχει συγκριτικά χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (πρωτοβάθμια και 

κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ο οποίος ανέρχεται στο 23,2% του συνολικού οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού (έναντι 19,3% της χώρας και 17,4% της ΕΕ27). 

 

Από τα παραπάνω, προκλήσεις για την Περιφέρεια, σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων, αποτελούν: 

 Η βελτίωση των συνθηκών ένταξης και παραμονής στην αγορά εργασίας, η περαιτέρω μείωση της 

ανεργίας, η ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων του άνεργου πληθυσμού καθώς και των 

εργαζομένων.  

 Η ανάληψη μέτρων για την εξάλειψη του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας καθώς και σε 

κοινωνικές υπηρεσίες 

 Η ανάληψη ειδικών δράσεων για ομάδες του πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες όπως γυναίκες, 

ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, κλπ. 

 Η προώθηση της διά βίου  μάθησης και την παρακίνηση του ενήλικου πληθυσμού για τη συμμετοχή 

τους σε σχετικές δράσεις. 

 Η περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας και η βελτίωση της 

πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας καθώς και η βελτιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και η αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας. 

 Η αναβάθμιση/ δημιουργία υποδομών κοινωνικής προστασίας, αναψυχής, τουρισμού και πολιτισμού 

προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη και συνοχή. 

 

Χωρική Συνοχή  
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Η Περιφέρεια αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα ανισοτήτων τόσο σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες της 

χώρας όσο και ενδοπεριφερειακά, γεγονός που επιβάλλει την εφαρμογή δράσεων σε τοπικό επίπεδο για την 

αναστροφή και υπέρβαση αυτών.  

Το ΑΕΠ της Περιφέρειας βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (το 2018 ανέρχονταν στις 14.700 

Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) ΕΕ27, δηλαδή στο 71% περίπου της χώρας ή το 48,7% της ΕΕ 

αποτελώντας την δεύτερη φτωχότερη Περιφέρεια της χώρας. Ενδοπεριφερειακά επίσης υπάρχουν ανισότητες 

καθώς υψηλότερο κκ ΑΕΠ το 2017 διαθέτει η ΠΕ Θεσπρωτίας (14.900 ΜΑΔ), ενώ ακολουθούν η ΠΕ 

Ιωαννίνων (14.100 ΜΑΔ) και οι ΠΕ Άρτας-Πρέβεζας (13.800) (Eurostat 2020).  

Χωροταξικά ο πληθυσμός της Περιφέρειας που ζει σε πόλεις είναι χαμηλός (50,2%) και πολύ κάτω από τον 

εθνικό μέσο όρο (66%) γεγονός που αποτελεί ταυτόχρονα πλεονέκτημα και μειονέκτημα με βάση και άλλα 

θέματα ο όπως υψηλός δείκτης γήρανσης (ΟΟΣΑ 2020).  

Η δημογραφική κατάσταση χαρακτηρίζεται σημαντικά δυσμενέστερη από αυτή της χώρας, ενώ ο δείκτης 

εξάρτησης της Περιφέρειας το 2019 είναι μακράν ο υψηλότερος μεταξύ των Περιφερειών της χώρας (66,4 

έναντι 57,2 της χώρας), αυξανόμενος την περίοδο 2015-2019 (Eurostat 2020). 

Παράλληλα η ιδιομορφία και μορφολογία της γεωγραφικής θέσης, το φυσικό περιβάλλον, ο πολιτιστικός 

πλούτος η ποικιλομορφία επιλογών προσφέρουν δυνατότητες προώθησης τοπικών δράσεων ολοκληρωμένης 

χωρικής ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο. Ενδεικτικά: 

 Ο ορεινός χώρος της Πίνδου αποτελεί σημαντικό και αναξιοποίητο πόρο για την Περιφέρεια. Στο 

πλαίσιο αυτό δύναται να αναπτυχθούν ήπιες τουριστικές δράσεις, ορεινή γεωργία, εκτατική 

κτηνοτροφία, υλοτομία και για εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ΑΠΕ, στο βαθμό που δεν αλλοιώνουν 

το τοπίο και παραμένουν συμβατές με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Τα τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας δύναται με την υλοποίηση στοχευμένων 

αστικών παρεμβάσεων να αποκτήσουν ταυτότητα διακριτή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα 

Ιωάννινα είναι η μεγαλύτερη πόλη και αποτελεί μια μεσαίου μεγέθους λειτουργική αστική περιοχή 

(ΟΟΣΑ 2019β), ενώ επίσης η Ηγουμενίτσα είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιβατικά λιμάνια της 

χώρας. 

 Στον παράκτιο Ιόνιο χώρο μπορεί να προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη του οργανωμένου τουρισμού  

(ΠΕ Πρέβεζας και Θεσπρωτίας) 

 Η πεδινή και ημιορεινή ενδοχώρα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τον κύριο όγκο των 

δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης 

ΑΠΕ και δευτερευόντως, ορισμένες ειδικές μορφές τουρισμού (ΠΕ Άρτας και Ιωαννίνων) 

 Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής της Ηπείρου, υπάρχει δυνατότητα 

διαφοροποίησης των τοπικών οικονομιών με βάση και τα τοπικά πλεονεκτήματα (Τουρισμός, 

Πολιτισμός, Πρωτογενής Τομέας) 

Σημειώνεται επίσης ότι την ΠΠ 2014-2020 εφαρμόζονται στην Ήπειρο στρατηγικές στο πλαίσιο της 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης (ΒΑΑ Δ. Ιωαννιτών, ΟΧΕ στον πολιτισμό, στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ). 

Στο πλαίσιο αυτό, προκλήσεις για την Περιφέρεια αποτελούν: 

 Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Περιφέρειας (φυσικό 

περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά και αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι, παραγωγή αξιόλογων 

προϊόντων του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, ιαματικές πηγές) για την οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική ανάπτυξη των περιοχών της. 

 Ανάληψη τοπικών δράσεων ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης προωθώντας ένα νέο πρότυπο 

χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας που θα στηρίζεται στην αρχή της ολοκληρωμένης αξιοποίησης 

των διαθέσιμων πόρων και υποδομών με ταυτόχρονη προστασία των στοιχείων που συνθέτουν το 

περιβάλλον και τοπίο της Ηπείρου. 

 Προώθηση συνδυασμένων παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα αστικά κέντρα της 

Περιφέρειας. 
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Πλαίσιο Στρατηγικής για την περίοδο 2021-2027 

Ο σχεδιασμός της Ηπείρου για την περίοδο 2021-2027 λαμβάνει υπόψη όλες τις κατευθύνσεις και τα κείμενα 

της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τις 

συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου, καθώς και όλες τις συμπληρωματικές πολιτικές και εργαλεία εθνικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης όπως το «Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων», το «Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής 

Οικονομίας» (έκθεση Πισσαρίδη), την έκθεση για την περιφερειακή πολιτική για την Ελλάδα μετά το 2020 

του ΟΟΣΑ και τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές. Επιπλέον, ο σχεδιασμός της Ηπείρου έχει 

συμπληρωματικότητα και συνέργεια με άλλες μορφές στήριξης όπως το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης», 

το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» και τα τομεακά Προγράμματα ΠΠ21-27. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η Περιφέρεια συμμετέχει στην Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής 

Ιονίου – EUSAIR. 

Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027 είναι:  

«Η δυναμική, εξωστρεφής και αειφορική ανάπτυξη της Ηπείρου, εστιασμένη στην μοναδικότητα, το 

περιβάλλον και την ιστορία , ώστε να καταστεί ελκυστικός προορισμός για καινοτόμο επιχειρηματικότητα 

και τουριστική προσέλκυση επισκεπτών από όλο τον κόσμο καθώς και ένα σύγχρονο ενεργειακό, 

επιχειρηματικό, μεταφορικό κέντρο της χώρας και πύλη εισόδου της Δυτικής Ευρώπης» 

 

Στρατηγικοί Στόχοι (ΣΣ) της Περιφέρειας: 

Για την επίτευξη του Αναπτυξιακού Οράματος, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα πέντε Στρατηγικών 

Στόχων. Ειδικότερα: 

ΣΣ 1: Ενίσχυση και διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της  αξιοποίησης της έρευνας 

και της καινοτομίας  

Ο εν λόγω ΣΣ υπηρετεί τον ΣΠ1 και θέτει ως κύριες προτεραιότητες την ανάπτυξη της περιφερειακής 

οικονομίας με έμφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την σύνδεση με την έρευνα και την 

καινοτομία, την υποστήριξη των ερευνητικών φορέων μέσω της ενίσχυσης των υποδομών, την ενίσχυση της 

παραγωγικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την υποστήριξη των επιχειρήσεων για την 

αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με την χρήση και των ΤΠΕ. Βασικό εργαλείο 

αποτελεί η ΕΣΕΕ (με την περιφερειακή της διάσταση), η οποία θέτει τις προτεραιότητες για τον οικονομικό 

μετασχηματισμό της Περιφέρειας. Η συστηματική εφαρμογή της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης 

θα αναδείξει και θα εξειδικεύσει τις ανάγκες και τις ευκαιρίες για συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με 

τις επιχειρήσεις με άξονα την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η ενίσχυση του 

περιφερειακού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί επίσης βασικό πεδίο για την δημιουργία των 

κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, επιδιώκεται η εμβάθυνση του 

ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλα τα επίπεδα (δημόσια διοίκηση, οικονομία, κοινωνία, κλπ.) καθώς και η 

στήριξη της ψηφιακής συνδεσιμότητας.  

 

ΣΣ 2: Προώθηση της αειφορίας, της ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων – 

Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής   

Ο εν λόγω ΣΣ υπηρετεί τον ΣΠ2 και θέτει ως κύριες προτεραιότητες την προστασία του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος της Περιφέρειας από ποικίλους κινδύνους, την θωράκισή της έναντι των 

επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, την προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών της πόρων, 

την ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση αποβλήτων, την βελτίωση του 

ενεργειακού αποτυπώματος του κτιριακού τομέα (δημοσίου/ ιδιωτικού) καθώς και την προώθηση της 

κυκλικής οικονομίας. Στόχος της αειφόρου ανάπτυξης είναι η επίτευξη οικονομικής προόδου με κατά το 

δυνατόν ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημιουργώντας συνθήκες βέλτιστης αξιοποίησης 

των φυσικών πόρων της Περιφέρειας. Αναπόσπαστοι στόχοι είναι η πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος και η προώθηση αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, ώστε να αποσυνδεθεί η 

οικονομική μεγέθυνση από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Επίσης, ο εν λόγω Σ.Σ. υπηρετεί τον ΣΠ2 με 

την προώθηση των ΑΠΕ, με την υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στα ΣΔΒΕ, καθώς και με τη 
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στήριξη της αστικής κινητικότητας στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας με βάση τα ΣΒΑΚ. 

 

ΣΣ 3: Ενίσχυση της κινητικότητας  

Ο εν λόγω ΣΣ υπηρετεί τον ΣΠ3 και θέτει ως κύριες προτεραιότητες την ολοκλήρωση των αναγκαίων 

μεταφορικών υποδομών που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη κινητικότητα ενδοπεριφερειακά και 

διαπεριφερειακά, τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και βιώσιμου (οικονομικά, περιβαλλοντικά) συστήματος 

μεταφορών και τη στήριξη της πολυτροπικής ανάπτυξης των μεταφορών. Στόχος είναι η άρση των εμποδίων 

πρόσβασης, η ανάπτυξη ενός ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών υψηλής 

ποιότητας, η κατασκευή τμημάτων και συνδέσεων που λείπουν από το δίκτυο κάτω από ένα συνεκτικό 

πλαίσιο ασφάλειας και αξιοπιστίας των μεταφορών με γνώμονα τη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη 

μείωση του κόστους μεταφοράς και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  

 

ΣΣ 4: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας  

Ο εν λόγω ΣΣ υπηρετεί τον ΣΠ4 και εκφράζει τον στόχο για μια πιο κοινωνική περιφέρεια μέσω της 

επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και 

αγαθά, της κοινωνικής ένταξης και καινοτομίας. Ο ΣΣ θέτει ως κύριες προτεραιότητες την ανάληψη μέτρων 

για την εξάλειψη του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή ίσων 

ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας καθώς και σε κοινωνικές υπηρεσίες, την ανάληψη ειδικών 

δράσεων για ομάδες του πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες όπως ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, κλπ., και την 

ενίσχυση του πολιτισμού και του αειφόρου τουρισμού ως επιταχυντές της οικονομικής ανάπτυξης και της 

κοινωνικής ένταξης. Επίσης επιδιώκεται η προώθηση της διά βίου μάθησης, η αναβάθμιση των υποδομών 

εκπαίδευσης, η πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και η βελτιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. 

 

ΣΣ 5: Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης   

Ο εν λόγω ΣΣ υπηρετεί τον ΣΠ5 και θέτει ως κύριες προτεραιότητες την ενίσχυση της χωρικής συνοχής, την 

ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας και τη διαφοροποίηση των τοπικών 

οικονομιών, την ενίσχυση της ελκυστικότητας και την ανάδειξη της ταυτότητας των μεγάλων αστικών 

κέντρων. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, η αναζωογόνηση 

υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 

Οι παραπάνω ΣΣ της Περιφέρειας αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το οικείο Πρόγραμμα καθώς και 

από άλλες χρηματοδοτικές πηγές (τομεακά Προγράμματα περιόδου 21-27, Ταμείο Ανάκαμψης κλπ.).  

 

Για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»: 

Πίνακας 1 

Στόχος πολιτικής ή 

ειδικός στόχος του 

ΤΔΜ 

Ειδικός στόχος ή ειδική 

προτεραιότητα*  

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

ΣΠ1:  Μια πιο 

ανταγωνιστική και 

εξυπνότερη Ευρώπη 

μέσω της 

προώθησης του 

καινοτόμου και 

έξυπνου οικονομικού 

μετασχηματισμού 

και της 

(i) Ανάπτυξη και ενίσχυση των 

ικανοτήτων της έρευνας και της 

καινοτομίας και αξιοποίηση των 

προηγμένων τεχνολογιών 

Απαιτείται η ενίσχυση των προσπαθειών για την αύξηση 

του καινοτομικού χαρακτήρα της Περιφέρειας, καθώς και 

τη σύνδεση της έρευνας με την  περιφερειακή οικονομία 

και επιχειρηματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα 

κατωτέρω: 

 Οι επιδόσεις της Περιφέρειας σε θέματα έρευνας – 

καινοτομίας (Regional Innovation Scorecard, 2021) 

βελτιώνονται στην διαδρομή του χρόνου αλλά είναι 

χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μ.ο. 

 Οι δαπάνες Ε&Α στην Περιφέρεια παραμένουν κάτω 
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Στόχος πολιτικής ή 

ειδικός στόχος του 

ΤΔΜ 

Ειδικός στόχος ή ειδική 

προτεραιότητα*  

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

περιφερειακής 

ψηφιακής 

συνδεσιμότητας 

του εθνικού μ.ο.  

 Υπάρχει εθνική δέσμευση για αύξηση της δαπάνης 

για Έρευνα και Ανάπτυξη στο 1,81% του ΑΕΠ 

(έναντι 1,18% το 2018) μέχρι το 2030, ενώ απαιτείται 

μεγάλη επιτάχυνση στην αξιοποίηση ΤΠΕ από τις 

επιχειρήσεις καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται 27η από 

τα 28 Κ-Μ (2020) σε ό,τι αφορά στην ενσωμάτωση 

ψηφιακών τεχνολογιών στο σύνολο της οικονομίας. 

 Η Περιφέρεια διαθέτει στρατηγική οικονομικού 

μετασχηματισμού, ως προς την έρευνα και καινοτομία 

για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3), η οποία 

διαμορφώθηκε στην ΠΠ 2014-2020 και 

επικαιροποιείται για τις ανάγκες της ΠΠ 21-27 

(περιφερειακή  διάσταση της Εθνικής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης). Επίσης, έχει αναπτυχθεί 

κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ και 

ερευνητικών φορέων στο πλαίσιο της περιόδου 2014-

2020. 

 Η Ήπειρος διαθέτει αξιόλογο ερευνητικό δυναμικό 

(φορείς, ανθρώπινο δυναμικό), το οποίο δύναται να 

προάγει περαιτέρω την έρευνα στην Περιφέρεια. 

Με βάση τα ανωτέρω μέσω του περιφερειακού 

Προγράμματος επιδιώκεται: 

 Η περαιτέρω βελτίωση της θέσης της Ηπείρου στον 

τομέα της έρευνας και καινοτομίας, τόσο σε σχέση με 

τους εθνικούς στόχους όσο και με τους ευρωπαϊκούς.  

 Η λειτουργία Παρατηρητηρίου για την Έρευνα και 

Καινοτομία στην Περιφέρεια Ηπείρου για την 

παρακολούθηση των επιδόσεων της Περιφέρειας στον 

τομέα. 

 Η στήριξη των ΜΜΕ για έρευνα και περαιτέρω 

ενσωμάτωση της καινοτομίας και εν γένει τη 

βελτίωση των επιδόσεών τους στην έρευνα και 

ανάπτυξη. 

 

(ii) Εκμετάλλευση των οφελών 

της ψηφιοποίησης για τους 

πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους 

ερευνητικούς φορείς και τις 

Δημόσιες Αρχές 

Απαιτείται η ενίσχυση των προσπαθειών για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τα 

κατωτέρω: 

 Στον τομέα των ΤΠΕ, η Ήπειρος επηρεάζεται από τη 

γενικότερη χαμηλή επίδοση της Χώρας, που, με βάση 

τα στοιχεία του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και 

Κοινωνίας (DESI) για το 2020, κατατάσσεται 27η στο 

σύνολο της ΕΕ-28 

 Ο δείκτης Συνδεσιμότητας εμφανίζει την Ελλάδα 

πολύ χαμηλά (καταλαμβάνει την 28η και τελευταία 

θέση) 

 Στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις 

επιχειρήσεις, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση 

και υπολείπεται κατά πολύ του μ.ο. της ΕΕ 

 Σε ό,τι αφορά στη διάσταση των ψηφιακών δημόσιων 

υπηρεσιών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση 

στην ΕΕ αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ 

 Η εμφάνιση της υγειονομικής κρίσης (Covid-19) 

ανέδειξε την ανάγκη χρήσης εφαρμογών ΤΠΕ αλλά 

και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

Στο πλαίσιο αυτό μέσω του περιφερειακού Προγράμματος 

επιδιώκεται: 
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 Η εμβάθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας, με την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογικών εργαλείων και ψηφιακών διαδικασιών 

στην παραγωγική και επιχειρηματική διαδικασία με 

στόχο την μετάβασή τους στην 4η Βιομηχανική 

Επανάσταση.  

 Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου φάσματος 

παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαθέσιμο προς 

τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια 

διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τη Βίβλο Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού.  

(iii) Ενίσχυση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 

και δημιουργία θέσεων εργασίας 

στις ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των 

παραγωγικών επενδύσεων 

Απαιτείται η ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια με στόχο την άρση 

των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στις 

επιχειρήσεις, καθώς και την μετάβαση σε ένα νέο 

τεχνολογικό και παραγωγικό πρότυπο με βάση την 

ενδογενή αναπτυξιακή δυναμική, την καινοτομία, τον 

εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια (λαμβάνοντας υπόψη 

και την περιφερειακή διάσταση ΕΣΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κάτωθι παράμετροι:  

 Η Ήπειρος με βάση τον Περιφερειακό Δείκτη 

Ανταγωνιστικότητας κατατάσσεται στην 251η θέση 

μεταξύ 268 Περιφερειών της ΕΕ. Σε ότι αφορά τις 

επιδόσεις της περιφερειακής οικονομίας, το ΑΕΠ της 

Περιφέρειας όπως και η Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία από το 2008 και έπειτα, ακολουθούν πτωτική 

τάση. Αποτελεί δε, μία από τις Περιφέρειες με το 

χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ. 

 Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας λόγω της πολυετούς 

οικονομικής κρίσης υστερούν σε επενδύσεις 

αναβάθμισης τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχέση με 

τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, οι οποίες υλοποιούν ήδη 

στρατηγικές προσαρμογής για την «Βιομηχανία 4.0». 

 Η υγειονομική κρίση (Covid-19) επέφερε αρνητικές 

επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία και 

επιχειρηματικότητα, ενώ επλήγησαν τομείς της 

περιφερειακής οικονομίας με σημαντική μέχρι 

πρότινος δυναμική. 

ΣΠ2:  Μια πιο 

πράσινη, με χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα, σε 

μετάβαση προς μια 

καθαρή οικονομία 

μηδενικού άνθρακα 

και ανθεκτική 

Ευρώπη, μέσω της 

προώθησης της 

καθαρής και δίκαιης 

ενεργειακής 

μετάβασης, των 

πράσινων και 

γαλάζιων 

επενδύσεων, της 

κυκλικής οικονομίας, 

της προσαρμογής 

στην κλιματική 

αλλαγή και της 

(i) Προώθηση της ενεργειακής 

απόδοσης και μείωση των 

εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου 

Μέσω του περιφερειακού Προγράμματος επιδιώκεται η 

ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της 

Περιφέρειας, τη μείωση της κατανάλωσης και της 

σπατάλης ενέργειας καθώς και την αύξηση της 

εξοικονόμησης ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Στην Ήπειρο, οι δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες 

λόγω του ορεινού χαρακτήρα της Περιφέρειας, σε 

συνδυασμό με την παλαιότητα των κτιρίων και 

συστημάτων αυτών, δημιουργούν αυξημένες ανάγκες 

για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.  

 Σε ότι αφορά το κτιριακό απόθεμα της Περιφέρειας, 

σύμφωνα με την Απογραφή Κτιρίων 2011 (Μάιος 

2015) της ΕΛΣΤΑΤ, άνω του 50% των κτιρίων 

κατασκευάστηκε πριν το 1980, που σημαίνει ότι 

πρόκειται για κτίρια θερμικά απροστάτευτα και 

ενεργοβόρα. 

 Η Ελλάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) έχει θέσει ως 

προτεραιότητα τη βελτίωση της ενεργειακής 
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πρόληψης και 

διαχείρισης των 

κινδύνων, και της 

βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας 

απόδοσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά 

ποσοστό τουλάχιστον στο 38% μέχρι το έτος 2030. 

 Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί στρατηγική 

προτεραιότητα για την Ενεργειακή Ένωση και η ΕΕ 

προάγει την αρχή της «προτεραιότητας στην 

ενεργειακή απόδοση». Το 2018, στο πλαίσιο της 

δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους 

Ευρωπαίους», καθορίστηκε νέος στόχος για μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 32,5% 

έως το 2030. 

(ii) Προαγωγή των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σύμφωνα με 

την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, 

συμπεριλαμβανομένων των 

κριτηρίων αειφορίας που 

καθορίζονται σε αυτήν 

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 

έχει θέσει ως στόχο το μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας να ανέλθει 

τουλάχιστον στο 30%. Στο ΕΣΕΚ, οι Ενεργειακές 

Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) συμβάλλουν στη διεσπαρμένη 

παραγωγή ενέργειας και αποτελούν σημαντικό εργαλείο 

για την ενδυνάμωση του ρόλου των καταναλωτών και των 

τοπικών κοινωνιών. Συγκεκριμένα, προσδιορίζεται 

ποσοτικά η συμβολή των ΕΚΟΙΝ στην υλοποίηση 

συμμετοχικών έργων ΑΠΕ άνω των 500MW μέχρι το έτος 

2030. 

Μέσω του περιφερειακού Προγράμματος επιδιώκεται η 

κινητοποίηση και στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων στην 

Περιφέρεια. 

(iv) Προώθηση της προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή και της 

πρόληψης του κινδύνου 

καταστροφών και της 

ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο οικοσύστημα 

Επιδίωξη είναι η ανάληψη δράσεων για την θωράκιση της 

Περιφέρειας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με 

βάση το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή, τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας και το Σχέδιο δράσης για την πολιτική 

προστασία.   Σημειώνεται ότι: 

 Στην Ήπειρο εντοπίζεται ένας σημαντικός αριθμός 

περιβαλλοντικά ευαίσθητων και προστατευόμενων 

περιοχών με υψηλή οικολογική και αισθητική αξία, 

που χρήζουν προστασίας έναντι της κλιματικής 

αλλαγής.  

 Η αύξηση της συχνότητας εκδήλωσης ακραίων 

καιρικών φαινομένων και καταστροφών, δασικές 

πυρκαγιές και άλλα φυσικά φαινόμενα (πχ. σεισμοί) 

τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα κυρίως της 

κλιματικής αλλαγής, καθώς και κίνδυνοι από 

ανθρωπογενή δραστηριότητα και υγειονομικοί 

κίνδυνοι (όπως η πανδημία Covid-19), αναδεικνύουν 

την ανάγκη ανάληψης μέτρων πρόληψης και 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων των φαινομένων 

αυτών.  

Τα παραπάνω είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), για προσαρμογή στις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με στόχο η Ευρώπη 

να διατηρήσει το φυσικό περιβάλλον της και, έως το 2050 

να έχει γίνει μια κοινωνία ανθεκτική στην κλιματική 

αλλαγή. 

(v) Προαγωγή της πρόσβασης στο 

νερό και της βιώσιμης 

διαχείρισης του νερού 

Μέσω του περιφερειακού Προγράμματος επιδιώκεται η 

ανάληψη δράσεων για την προστασία και ορθολογική 

διαχείριση των υδατικών συστημάτων της Περιφέρειας, 

βάσει του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ολοκλήρωση Σχεδίων 

Ασφάλειας Νερού), καθώς και η ανάληψη μέτρων για τον 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
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περαιτέρω εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης, τον 

έλεγχο των διαρροών και την εξοικονόμηση νερού.  

Σημειώνεται ότι αν και η κατάσταση των υδατικών 

συστημάτων της Ηπείρου είναι ικανοποιητική, κατά 

τόπους εμφανίζονται ποσοτικά και ποιοτικά προβλήματα. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων, από τα 106 

επιφανειακά υδατικά συστήματα, τα 79 έχουν υψηλή ή 

καλή οικολογική κατάσταση, ενώ τα υπόλοιπα θα 

επιτύχουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα 

Ύδατα σταδιακά έως το 2027. 

Επίσης, σε ότι αφορά τον τομέα της διαχείρισης λυμάτων 

έχουν κατασκευασθεί και συνεχίζονται να 

κατασκευάζονται εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

όπως και δίκτυα αποχέτευσης που απαιτούνται για την 

κάλυψη των προτεραιοτήτων της Οδηγίας 91/271/ ΕΟΚ. 

Απαιτείται ωστόσο η ολοκλήρωση των σχετικών 

υποδομών στην Περιφέρεια για τη διαχείριση των υγρών 

αποβλήτων, όπως και δικτύων αποχέτευσης. 

(vi) Προαγωγή της μετάβασης σε 

μια κυκλική και σε αποδοτική ως 

προς τους πόρους οικονομία 

Απαιτείται η ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού 

για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τον 

αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές 

της κυκλικής οικονομίας. 

Στη διαχείριση αποβλήτων υπάρχει ανάγκη προσαρμογής 

στην στρατηγική της ΕΕ, καθώς στην Ελλάδα εξακολουθεί 

να εφαρμόζεται η υγειονομική ταφή (80% έναντι μ.ο. 24% 

στην ΕΕ), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ 

για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Σε 

εκκρεμότητα βρίσκεται η δημιουργία Πράσινων Σημείων, 

προβλέπεται η κατασκευή 8 μονάδων στις οποίες ωστόσο 

έχει ολοκληρωθεί σημαντικός αριθμός οριστικών μελετών 

(περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα τέσσερα μεγάλα 

αστικά κέντρα της Περιφέρειας). 

(vii) Ενίσχυση της προστασίας 

και της διατήρησης του φυσικού 

περιβάλλοντος, της 

βιοποικιλότητας και των 

πράσινων υποδομών, μεταξύ 

άλλων σε αστικές περιοχές και 

μείωση κάθε μορφής ρύπανσης 

Τα αστικά κέντρα διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την 

ενέργεια.  

Στην Περιφέρεια Ηπείρου χωροθετούνται τέσσερα μεγάλα 

αστικά κέντρα τα οποία χρήζουν παρεμβάσεις βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής, των μεταφορών και του αστικού 

περιβάλλοντος.  

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων για 

την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των 

αστικών κέντρων, λαμβάνοντας υπόψη τα Σχέδια 

Διαχείρισης Βιώσιμης Ενέργειας. Τα ΣΔΒΕ αποτελούν τον 

ενεργειακό σχεδιασμό των Δήμων έως το 2030 και στο 

πλαίσιο αυτών έχει τεθεί ο στόχος για μείωση των 

εκπομπών CO2 κατά 40%. 

(viii) Προώθηση της βιώσιμης, 

πολυτροπικής αστικής 

κινητικότητας, ως μέρος της 

μετάβασης σε μια οικονομία 

μηδενικών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο των 

πόλεων στη μετάβαση προς ενισχυμένη βιωσιμότητα και 

επιθυμεί να καταστούν 100 πόλεις κλιματικά ουδέτερες 

έως το 2030. Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής για βιώσιμη 

και έξυπνη κινητικότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η στήριξη της 

αστικής κινητικότητας στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας 

με βάση τα ΣΒΑΚ. Οι παρεμβάσεις βιώσιμης, αειφόρου 

και πολυτροπικής αστικής κινητικότητας είναι δυνατό να 

συμπληρώσουν τη μετάβαση σε πλέον φιλικούς προς το 

περιβάλλον τρόπους μετακίνησης, προσβάσιμους προς 

όλους και να παρέχουν την αναγκαία στήριξη για φυσική, 
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οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση 

υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός των αστικών περιοχών 

Τα παραπάνω είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), για μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 

55 % έως το 2030.  

ΣΠ3: Μια πιο 

διασυνδεδεμένη 

Ευρώπη μέσω της 

ενίσχυσης της 

κινητικότητας 

 (i) Ανάπτυξη ενός ανθεκτικού 

στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, 

ασφαλούς, βιώσιμου και 

διατροπικού ΔΕΔ-Μ 

H Περιφέρεια λόγω της γεωμορφολογίας της 

αντιμετωπίζει προβλήματα κινητικότητας και οδικής 

συνδεσιμότητας που απαιτείται να επιλυθούν προκειμένου 

να αυξηθεί η ελκυστικότητά της ως προορισμός και η 

περαιτέρω ανάπτυξή της.  

Επιδίωξη είναι η ολοκλήρωση οδικών έργων του δικτύου 

ΔΕΔΜ εντός της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την κομβική γεωγραφική θέση της Ηπείρου προς τα 

Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη, καθώς και τη 

διέλευση δύο σημαντικότατων αξόνων, της Εγνατίας 

και της Ιόνιας οδού, παράμετροι οι οποίοι αποτελούν 

σημαντικά αναπτυξιακά εφαλτήρια. 

 Το γεγονός ότι η αεροπορική σύνδεση με την 

Περιφέρεια είναι περιορισμένη, όπως και το ότι δεν 

υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο, καθιστούν 

επιβεβλημένη την ολοκλήρωση των αναγκαίων των 

αναγκαίων οδικών υποδομών για την ανάπτυξη της 

περιοχής. 

Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας έχει συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 

Μεταφορών (ΕΣΣΜ) και την περιφερειακή διάσταση 

αυτού. 

Επισημαίνεται ότι τα θέματα συνδεσιμότητας θα 

λαμβάνουν υπόψη και την στρατηγική EUSAIR ως μέρος 

ενός ευρύτερου λειτουργικού χώρου. 

(ii) Ανάπτυξη και ενίσχυση της 

βιώσιμης, ανθεκτικής στην 

κλιματική αλλαγή, έξυπνης, 

ασφαλούς και διατροπικής 

εθνικής, περιφερειακής και 

τοπικής κινητικότητας, με 

καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ 

και στη διασυνοριακή 

κινητικότητα 

Μέσω του περιφερειακού Προγράμματος κρίνεται 

αναγκαία η ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων 

ενδοπεριφερειακής σημασίας, αλλά και η στήριξη 

δράσεων για την οδική ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τα σημαντικά αστικά, εμπορικά/ οικονομικά κέντρα 

και τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 

τουριστικού ενδιαφέροντος που διαθέτει η 

Περιφέρεια, στα οποία θα πρέπει να διασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη πρόσβαση και κινητικότητα.  

 Το Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας στην Ελλάδα 2011-2020, καθώς και το 

Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική 

Ασφάλεια για την ενίσχυση της ασφάλειας στην 

Ήπειρο. 

Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας έχει συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 

Μεταφορών (ΕΣΣΜ) και την περιφερειακή διάσταση 

αυτού καθώς με και την στρατηγική EUSAIR. 

ΣΠ4: Μια πιο 

κοινωνική, και χωρίς 

αποκλεισμούς 

Ευρώπη μέσω της 

υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων 

(ii) Βελτίωση της ισότιμης 

πρόσβασης σε χωρίς 

αποκλεισμούς και ποιοτικές 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και  διά βίου 

μάθησης μέσω της ανάπτυξης 

προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ 

άλλων με την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας της εξ 

Στην Περιφέρεια ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός έχει 

συγκριτικά χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (πρωτοβάθμια 

και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και ανέρχεται 

στο 23,2% έναντι 19,3% της χώρας και 17,4% της ΕΕ27. 

Η δημιουργία υποδομών εκπαίδευσης και διά βίου 

μάθησης αναμένεται να αυξήσει την πρόσβαση του 

πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές 

υπηρεσίες. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης αποτελεί βασική προτεραιότητα καθώς 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_el
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(ΕΤΠΑ) αποστάσεως και της 

διαδικτυακής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 

των πολιτικών δια βίου μάθησης. 

Έμφαση πρέπει να δοθεί και σε υποδομές για τον ευάλωτο 

πληθυσμό. Η δημιουργία υποδομών επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για ΑμεΑ είναι εξαιρετικά 

σημαντική για την ενίσχυση της επαγγελματικής τους 

ένταξης και γενικότερα την παροχή ίσων ευκαιριών.  

Επίσης, μέριμνα θα πρέπει να δοθεί και στον 

εκσυγχρονισμό υποδομών νηπιακής - παιδικής φροντίδας 

λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθύνσεις της 

Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το παιδί» 

(European Child Guarantee), καθώς και το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού. 

(iii) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, νοικοκυριών με 

χαμηλό εισόδημα και 

μειονεκτουσών ομάδων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω 

ολοκληρωμένων δράσεων που 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες 

στέγασης και κοινωνικές 

υπηρεσίες 

 

Παρά το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί η ικανότητα του 

συστήματος κοινωνικής πρόνοιας για την προστασία από 

τη φτώχεια και έχει υποστηριχθεί η πρόσβαση ευπαθών 

ομάδων σε τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως τα Κέντρα 

Κοινότητας, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις ιδίως σε 

θέματα υποδομών – ολοκληρωμένων μέτρων για 

συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες. 

Η δημιουργία υποδομών για συγκεκριμένες ευπαθείς 

ομάδες (όπως τα ΑμεΑ, οι Ρομά κλπ.) απαιτείται να 

συνδεθεί με την ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης, 

σύμφωνα με τη Στρατηγική για την Αποϊδρυματοποίηση, 

για την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και των 

διακρίσεων προκειμένου να αυξήσουν το επίπεδο 

ποιότητας ζωής και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 

αναγκαίες κοινωνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες για 

τους ίδιους και για τον οικογενειακό τους περίγυρο. 

(iv) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

των υπηκόων τρίτων χωρών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μεταναστών, μέσω 

ολοκληρωμένων δράσεων που 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες 

στέγασης και κοινωνικές 

υπηρεσίες 

. 

Παρά τις σημαντικές προσπάθειες να βελτιωθεί η 

ικανότητα του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας για 

υπηκόους τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των 

μεταναστών, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις ιδίως σε 

θέματα υποδομών και ολοκληρωμένων μέτρων 

υποστήριξης. 

Οι δράσεις που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 

Περιφεριακού Προγράμματος θα συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, 

λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική και Περιφερειακή 

Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 2021-2027, καθώς 

και την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης 

Προσφύγων/ Μεταναστών. 

(v) Eξασφάλιση ισότιμης 

πρόσβασης στην υγειονομική 

περίθαλψη και ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων 

υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής 

περίθαλψης, και προώθηση της 

μετάβασης από την ιδρυματική 

φροντίδα στη φροντίδα που 

βασίζεται στην οικογένεια και την 

τοπική κοινότητα 

 

Η ανάπτυξη υποδομών υγειονομικής περίθαλψης είναι 

ιδιαίτερα επιβεβλημένη για μια σειρά λόγους που 

συνδέονται με την γεωμορφολογία και την κοινωνική 

κατάσταση της Περιφέρειας. 

Τα στοιχεία Eurostat  (2019β) δείχνουν ότι το 7,8% του 

πληθυσμού της Ηπείρου δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα όπως 

επίσης πρόβλημα αποτελούν οι ενδοπεριφερειακές 

ανισότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, είτε λόγω 

κοινωνικοοικονομικών, είτε λόγω γεωγραφικών 

χαρακτηριστικών (όπως πχ η ύπαρξη σημαντικού αριθμού 

ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών με μειωμένη 

πρόσβαση των κατοίκων τους σε υπηρεσίες υγείας). 

Οι υποδομές υγείας/πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι εκτός 

των άλλων απαραίτητες καθώς η γήρανση αποτελεί ένα 

σημαντικό ζήτημα στην Ήπειρο, δεδομένου ότι  το 

ποσοστό άνω των 70 ετών (18,1%) είναι το υψηλότερο 
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στην Ελλάδα και σχεδόν 1,4 φορές πάνω από τα επίπεδα 

της ΕΕ. Επιπλέον, έμφαση πρέπει να δοθεί στην 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. 

Σημειώνεται επίσης ότι λαμβάνεται υπόψη ο Εθνικός 

Σχεδιασμός στον τομέα της Υγείας (Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025). 

(vi) Ενίσχυση του ρόλου του 

πολιτισμού και του βιώσιμου 

τουρισμού στην οικονομική 

ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη 

και την κοινωνική καινοτομία 

 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας (φυσικό 

περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογικοί χώροι 

κλπ.) μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες οικονομικής 

ανάπτυξης, οι οποίες θα  ενισχύσουν ταυτόχρονα και την 

κοινωνική συνοχή. Έχει, επιβεβαιωθεί πως ο  τουρισμός 

και ο πολιτισμός, συμβάλλουν σημαντικά  προς αυτήν την  

κατεύθυνση. Με βάση τα ανωτέρω, απαιτείται η 

προώθηση, ανάπτυξη και αναβάθμιση δημόσιων 

υποδομών και υπηρεσιών τοπικού ή περιφερειακού 

χαρακτήρα σε τομείς όπως ο πολιτισμός και ο τουρισμός, 

με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της 

Περιφέρειας (με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες) 

παράλληλα με την τοπική ανάπτυξη και στήριξη της 

περιφερειακής οικονομίας.   

ΣΠ4: Μια πιο 

κοινωνική, και χωρίς 

αποκλεισμούς 

Ευρώπη μέσω της 

υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων (ΕΚΤ) 

(α)  Βελτίωση της πρόσβασης 

στην απασχόληση και μέτρα 

ενεργοποίησης για όλα τα άτομα 

που αναζητούν εργασία, 

συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως 

μέσω της υλοποίησης των 

εγγυήσεων για τη νεολαία, τους 

μακροχρόνια ανέργους και τις 

μειονεκτούσες ομάδες στην 

αγορά εργασίας,και για τα 

οικονομικώς αδρανή άτομα, 

καθώς και μέσω της προώθησης 

της αυτοαπασχόλησης και της 

κοινωνικής οικονομίας 

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο το 78% των ατόμων ηλικίας 20 

έως 64 ετών έως το 2030 θα πρέπει να εργάζονται. 

Στην Ήπειρο το ποσοστό απασχόλησης της ηλικιακής 

ομάδας 20-64 ετών ανέρχεται στο 60,8% (2019, Eurostat), 

επίπεδο χαμηλότερο του μ.ο. της χώρας αλλά και της 

ΕΕ27 (61,2% και 73%, αντίστοιχα). 

Η Ήπειρος αντιμετωπίζει υψηλή ανεργία (20,5%, 2018) 

μ.ο χώρας (19,3%), σημαντικά πάνω από τον μ.ο ΕΕ-28 

(6,9%). Όσον αφορά τη μακροχρόνια ανεργία (77,2%) και 

τους νέους που αποκλείονται από την εκπαίδευση ή την 

αγορά εργασίας (18,2%), η Περιφέρεια έχει χαμηλότερες 

επιδόσεις σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο (ΟΟΣΑ, 

2020) 

Η ύφεση που αναμένεται να ακολουθήσει την υγειονομική 

κρίση (covid-19) αναμένεται να αυξήσει τις 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες που διαπιστώνονται στην 

Ήπειρο και να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο 

κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.  

Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων 

(του ΣΠ 5) κρίνεται αναγκαία η ενσωμάτωση ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης προκειμένου να ενισχυθεί ο 

αντίκτυπος των εν λόγω παρεμβάσεων στον πληθυσμό 

των περιοχών που καλύπτονται από τις εν λόγω χωρικές 

στρατηγικές.  

(στ)  Προώθηση της  ίσης 

πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς 

αποκλεισμούς εκπαίδευση και 

κατάρτιση και της ολοκλήρωσής 

τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες 

ομάδες, από την προσχολική 

εκπαίδευση και φροντίδα έως τη 

γενική και επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, 

καθώς και περαιτέρω έως την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 

εκπαίδευση και επιμόρφωση 

ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης 

της διευκόλυνσης της μαθησιακής 

Ο Πυλώνας Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων προβλέπει το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλη τη 

διάρκεια του βίου ενός ατόμου.  

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η ανάληψη μέτρων 

για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στις 

βαθμίδες εκπαίδευσης.  

Επιπλέον, η συμπεριληπτική εκπαίδευση των ατόμων με 

αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες υστερεί σημαντικά στην χώρα (Παρατηρητήριο 

Θεμάτων Αναπηρίας Ε.Σ.Α.με.Α). 

Μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος έμφαση θα 

δοθεί: 

 Στην συμμετοχή στην εκπαίδευση των παιδιών 

προερχόμενων από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
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κινητικότητας για όλους και της 

προσβασιμότητας για τα άτομα με 

αναπηρίες 

όπως είναι τα ΑμεΑ  

 Στην υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην 

προσχολική εκπαίδευση 

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη και τις 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, 

το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού, 

καθώς και τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα, συμπεριλαμβανομένης της αρχής 

της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για τα άτομα με 

αναπηρία. 

(η)  Προώθηση  της ενεργού 

ένταξης, με σκοπό την προώθηση 

της ισότητας των ευκαιριών, της 

απαγόρευσης των διακρίσεων και 

της ενεργού συμμετοχής, και 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας, ειδικότερα 

για τις μειονεκτούσες ομάδες 

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο το 78% των ατόμων ηλικίας 20 

έως 64 ετών έως το 2030 θα πρέπει να εργάζονται. 

Στην Ήπειρο το ποσοστό απασχόλησης της ηλικιακής 

ομάδας 20-64 ανέρχεται σε 60,8% (Eurostat, 2019) 

επίδοση χαμηλότερη από τον εθνικό και ευρωπαϊκό μ.ο. 

Επίσης, με βάση τον ΟΟΣΑ (2019γ) προκύπτει ότι 

υπάρχει σημαντικό κενό που πρέπει να καλυφθεί ως προς 

την πρόσβαση του πληθυσμού στην εκπαίδευση και την 

απασχόληση. Το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ως 

προς τους ανέργους της Περιφέρειας αντίστοιχα ανήλθε σε 

74,5%, ποσοστό υψηλότερο της χώρας και 2,2 φορές της 

ΕΕ27 (70,1% και 33,6% αντίστοιχα). 

Στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητα για την Περιφέρεια 

αποτελεί η εφαρμογή ενεργητικών δράσεων για την 

υποστήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης 

του πληθυσμού με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες. 

(θ) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

των υπηκόων τρίτων χωρών, 

περιλαμβανομένων των 

μεταναστών 

Η εφαρμογή πολύπλευρων ολοκληρωμένων δράσεων για 

την ενίσχυση της ένταξης των ιδαίτερα ευάλωτων και 

κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων είναι αναγκαία για την 

επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Απαιτείται ενίσχυση 

των προσπαθειών για την κοινωνική ένταξη μεταναστών. 

Οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών επίσης ως προς το επίπεδο 

διαβίωσης, βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση. Το 

2017 σχεδόν ένας στους δύο  μετανάστες (43,1%) των 

γεννημένων σε τρίτες χώρες αντιμετώπιζε κίνδυνο 

φτώχειας, έναντι 17,4% για τους γηγενείς Έλληνες, 

ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ28 για 

τους γεννημένους σε τρίτες χώρες (30,8%).  

Οι δράσεις που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 

Περιφερειακού Προγράμματος θα συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την προώθηση της 

ισότητας και την αρχή της μη διάκρισης λαμβάνοντας 

υπόψη την  Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την 

Κοινωνική Ένταξη 2021-2027, καθώς και την Εθνική 

Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων/ 

Μεταναστών. 

(ι) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως των Ρομά 

Η κοινωνικοοικονομική ένταξη των Ρομά αποτελεί βασικό 

στόχο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των 

Ρομά 2021-2027. 

Στην Περιφέρεια Ηπείρου η συμμετοχή των Ρομά στον 

συνολικό πληθυσμό αξιολογείται ως μικρή (περί τα 1.800 

άτομα σύμφωνα με στοιχεία 2017/ Υπουργείο Εργασίας). 

Ωστόσο κρίνεται αναγκαία η βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης της εν λόγω ομάδας του πληθυσμού καθώς και 

η κοινωνική τους ένταξη. 

Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις 

στην Περιφέρεια για τους Ρομά οι οποίες σχετίζονται: 
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 Με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη 

στέγαση οικογενειών Ρομά σε περιοχές που υπάρχει 

χωρική συγκέντρωση  

 Με ενεργητικές πολιτικές για την προώθηση στην 

απασχόληση. 

(ια)  Ενίσχυση της ισότιμης και 

έγκαιρης πρόσβασης σε 

ποιοτικές, βιώσιμες και 

οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 

περιλαμβανομένων υπηρεσιών 

που προάγουν την πρόσβαση σε 

στέγαση και υπηρεσιών 

φροντίδας με επίκεντρο τον 

άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής περίθαλψης, 

εκσυγχρονισμός των συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της πρόσβασης στην 

κοινωνική προστασία, με έμφαση 

στα παιδιά και στις 

μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση 

της προσβασιμότητας, μεταξύ 

άλλων για τα άτομα με 

αναπηρίες, της 

αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης και των 

υπηρεσιών μακροχρόνιας 

περίθαλψης 

Η εφαρμογή πολύπλευρων ολοκληρωμένων δράσεων για 

την ενίσχυση της ένταξης των ιδιαίτερα ευάλωτων και 

κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων είναι αναγκαία για την 

επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. 

Τα στοιχεία (ΟΟΣΑ) δείχνουν ότι το 7,8% του πληθυσμού 

της Περιφέρειας δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, 

ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που κινδυνεύει από 

φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό είναι 31,3%. Επίσης, η 

Ήπειρος αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πληθυσμιακής 

γήρανσης (σύμφωνα με στοιχεία ΟΟΣΑ έχει το 

υψηλότερο ποσοστό σε επίπεδο χώρας και 1,4 φορές σε 

επίπεδο ΕΕ).  

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τα άτομα να αναπηρία, 

σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Α.με.Α, (2019), το 11,3% 

του πληθυσμού της Περιφέρειας αντιμετωπίζει σοβαρή 

αναπηρία, ενώ όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για τα δικαιώματα των ΑμεΑ 2021-2030, τα 

ΑμεΑ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού (28,4 %) σε σύγκριση με τα 

άτομα χωρίς αναπηρία (18,4 %). Στο πλαίσιο αυτό, μέσω 

του Περιφεριακού Προγράμματος κρίνεται αναγκαίο να 

στηριχθούν παρεμβάσεις σχετικά με: 

 Την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο 

οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων για ευπαθείς 

ομάδες όπως ΑμεΑ, ηλικιωμένοι (Κέντρα 

Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ, Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας  Ηλικιωμένων κλπ.) 

 Την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε 

κοινωνικές υπηρεσίες (όπως Κοινωνικά Κέντρα, 

Δομές καταπολέμισης της βίας κατά των γυναικών, 

κλπ.)Την βελτίωση της πρόσβασης στη μακροχρόνια 

περίθαλψη, καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη 

(λαμβάνοντας υπόψη και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025). 
 

(ιβ)  Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των 

απόρων και των παιδιών 

Σε επίπεδο ΕΕ έχει τεθεί ο στόχος έως το 2030, ο αριθμός 

των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να μειωθεί κατά 

τουλάχιστον 15 εκατομμύρια. 

Η συνέχιση της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της 

Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού αποτελεί 

μάχη πρώτης γραμμής για την Περιφέρεια. Η επίδοση της 

Ηπείρου με βάση ευρήματα για τους δείκτες ευημερίας 

του ΟΟΣΑ (2019γ) καταδεικνύει επίσης ότι υπάρχει 

σημαντικό κενό που πρέπει να καλυφθεί ως προς την 

αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού που ανέρχεται σε υψηλό επίπεδο (31,3%).   

Επίσης, ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα που πρέπει 

να αντιμετωπιστεί είναι αυτό της παιδικής φτώχεια, καθώς 

με βάση στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (2019), σε επίπεδο χώρας 

ανέρχεται σε 21,1%, για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών, τιμή 

υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σημειώνεται ότι 
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η φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών αποτελεί βασική 

αρχή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων. 

Επιπρόσθετα, η οικονομική κρίση επηρέασε άνισα τις 

Περιφέρειες της χώρας, ενώ η ύφεση που ακολουθεί την 

υγειονομική κρίση (Covid – 19) έχει επιφέρει σοβαρές 

αρνητικές επιπτώσεις στο οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον της Χώρας και κατ΄ επέκταση στις 

φτωχότερες περιφέρειες οι οποίες απαιτείται να 

εφαρμόσουν δράσεις αντιμετώπισης και αναχαίτισης της 

φτώχειας.  

 

Η ανάληψη σχετικών δράσεων αποτελεί προτεραιότητα 

για το Περιφερειακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη την 

Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης και Μείωσης της 

Φτώχειας και τον αντιστοιχο περιφερειακό σχεδιασμό 

(ΠΕΣΚΕ). Επίσης θα ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις της 

Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το παιδί» 

(European Child Guarantee), καθώς και το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού. 

ΣΠ 5:  Μια Ευρώπη 

πιο κοντά στους 

πολίτες της μέσω της 

προώθησης της 

βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης όλων των 

εδαφικών τύπων και 

των τοπικών 

πρωτοβουλιών 

(i) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης 

και χωρίς αποκλεισμούς 

κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του 

πολιτισμού, της φυσικής 

κληρονομιάς, του βιώσιμου 

τουρισμού και της ασφάλειας στις 

αστικές περιοχές 

Η Ήπειρος αποτελεί μια από τις Περιφέρειες με το 

χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αντιμετωπίζει υψηλό 

ποσοστό ανεργίας, ο  πληθυσμός της μειώνεται, ενώ το 

πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού αυξάνεται. 

Επίσης, λόγω της γεωμορφολογίας και της ύπαρξης 

ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, εμφανίζει δια- 

και ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε ό,τι αφορά τη 

δυνατότητα πρόσβασης του πληθυσμού στα αστικά κέντρα 

καθώς και σε υπηρεσίες.  

Προκειμένου η Ήπειρος να διασφαλίσει την χωρική 

συνοχή, είναι αναγκαία η εφαρμογή ολοκληρωμένων 

τοποκεντρικών πολιτικών στα αστικά της κέντρα, όπου 

επιδιώκεται η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική 

ανάπτυξή τους προκειμένου να ενισχύσουν την 

ελκυστικότητά τους και να αναδείξουν την ταυτότητά 

τους. 

 (ii) Ενίσχυση της 

ολοκληρωμένης και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής 

τοπικής ανάπτυξης, του 

πολιτισμού, της φυσικής 

κληρονομιάς, του βιώσιμου 

τουρισμού και της ασφάλειας σε 

περιοχές πλην των αστικών 

Χωροταξικά ο πληθυσμός της Περιφέρειας που ζει σε 

πόλεις είναι χαμηλός (50,2%) και πολύ κάτω από τον 

εθνικό μέσο όρο (66%) γεγονός που αποτελεί ταυτόχρονα 

πλεονέκτημα και μειονέκτημα με βάση και άλλα θέματα ο 

όπως υψηλός δείκτης γήρανσης (ΟΟΣΑ 2020).  

Η δημογραφική κατάσταση χαρακτηρίζεται σημαντικά 

δυσμενέστερη από αυτή της χώρας, ενώ ο δείκτης 

εξάρτησης της Περιφέρειας το 2019 είναι μακράν ο 

υψηλότερος μεταξύ των Περιφερειών της χώρας (66,4 

έναντι 57,2 της χώρας), αυξανόμενος την περίοδο 2015-

2019 (Eurostat 2020). 

Η ύφεση που ακολούθησε την υγειονομική κρίση (covid-

19) αναμένεται να αυξήσει τις ενδοπεριφερειακές 

ανισότητες που διαπιστώνονται στην Ήπειρο λόγω της 

γεωμορφολογίας της και να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις 

στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, ορεινών, 

αγροτικών και παράκτιων περιοχών της.  

Ωστόσο η γεωγραφική της θέση, αλλά και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική 

κληρονομιά και αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι, 

παραγωγή αξιόλογων προϊόντων του φυτικού και ζωικού 
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κεφαλαίου) μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες 

ανάπτυξης αλλά και διαφοροποίησης των τοπικών 

οικονομιών με βάση και τα τοπικά πλεονεκτήματα 

(τουρισμός, πολιτισμός, πρωτογενής τομέας), στο πλαίσιο 

ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.  

Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής της 

Ηπείρου, υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης των 

τοπικών οικονομιών με βάση και τα τοπικά 

πλεονεκτήματα (Τουρισμός, Πολιτισμός, Πρωτογενής 

Τομέας) 

 

* Ειδικές προτεραιότητες σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ+ 
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2. Προτεραιότητες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 στοιχείο γ) 

ID Τίτλος [300] ΤΒ Βάση 

υπολογισμού 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας που 

υποστηρίζεται 

Ειδικός 

στόχος που 

έχει επιλεγεί 

1 Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της 

περιφερειακής οικονομίας μέσω 

της αξιοποίησης της έρευνας και 

της καινοτομίας 

Όχι Δημόσια ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ i 

ΕΣ ii 

ΕΣ iii 

2 Προτεραιότητα 2Α: Προώθηση 

της αειφορίας και αντιμετώπιση 

της Κλιματικής Αλλαγής 

Όχι Δημόσια ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ i 

ΕΣ ii 

ΕΣ iv 

ΕΣ v 

ΕΣ vi 

ΕΣ vii 

3 

Προτεραιότητα 2B: Προώθηση 

της βιώσιμης πολυτροπικής 

αστικής κινητικότητας 

Όχι Δημόσια ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ viii 

4 
Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση της 

κινητικότητας  
Όχι Δημόσια ΕΤΠΑ 

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ i 

ΕΣ ii 

5 

Προτεραιότητα 4Α: Ενίσχυση 

υποδομών στο πλαίσιο της 

κοινωνικής συνοχής 

Όχι Δημόσια ΕΤΠΑ 

Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ ii 

ΕΣ iii 

ΕΣ iv 

ΕΣ v 

ΕΣ vi 

6 

Προτεραιότητα 4Β: Ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής και του 

ανθρώπινου δυναμικού 

Όχι Δημόσια ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ α  

ΕΣ στ 

ΕΣ η 

ΕΣ θ 

ΕΣ ι 

ΕΣ ια 

ΕΣ ιβ 

7 Προτεραιότητα 5: Στήριξη της 

βιώσιμης και ολοκληρωμένης 

χωρικής ανάπτυξης 

Όχι Δημόσια ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΕΣ i 

ΕΣ ii 

8 Προτεραιότητα 6: Τεχνική 

βοήθεια ΕΚΤ+ 

Ναι Δημόσια ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
ΑΑ 

9 Προτεραιότητα 7: Τεχνική 

βοήθεια ΕΤΠΑ 

Ναι Δημόσια ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ΑΑ 
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2.1 Προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας 

2.1.1. Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της 

έρευνας και της καινοτομίας 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+
*
 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+
1
 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της αστικής κινητικότητας που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο viii) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της συνδεσιμότητας ΤΠΕ που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

*
 Αν σημειωθεί, μεταβείτε στο τμήμα 2.1.1.2. 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
2
: (i) Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της 

καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών  

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 1.i.1: Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη 

ερευνητικών υποδομών  

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην ενίσχυση του περιφερειακού συστήματος έρευνας και 

καινοτομίας, τη βελτίωση της θέσης της Ηπείρου σε σχέση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, 

καθώς και την αξιοποίηση και σύνδεσή του με την περιφερειακή οικονομία και επιχειρηματικότητα.  

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης θα χρηματοδοτηθούν τοπικού χαρακτήρα ερευνητικές 

υποδομές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό Πολυετές Σχέδιο και περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι 

δράσεις: 

 Ενίσχυση της ικανότητας ερευνητικών φορέων με την δημιουργία νέων ερευνητικών κέντρων 

(κτιριακά, εξοπλισμός, λειτουργικές δαπάνες) που θα προκύψουν από την περιφερειακή διάσταση 

της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 

                                                 
1
 Σε περίπτωση που οι πόροι στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+ λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 4 του 

κανονισμού ΕΚΤ+. 
2
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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 Ολοκλήρωση αναγκών σε εργαστηριακό εξοπλισμό ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας στους 

τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ 

 

Τύπος Δράσης 1.i.2: Παρατηρητήριο για την Έρευνα και Καινοτομία στην Περιφέρεια Ηπείρου 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνεται η σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου 

για την Έρευνα και Καινοτομία στην Περιφέρεια Ηπείρου που στοχεύει: 

- στην καταγραφή και γενικότερα παρακολούθηση των επιδόσεων της Περιφέρειας Ηπείρου στους 

τομείς της έρευνας και καινοτομίας με σκοπό την εφαρμογή σχεδιαζόμενων επιμέρους πολιτικών 

για την ανάδειξη του καινοτομικού χαρακτήρα και της διαφοροποίησης της Περιφέρειας  

- στη συγκέντρωση στοιχείων για τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στην έρευνα και καινοτομία  

- στη συγκέντρωση στοιχείων για την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων μεταφοράς τεχνολογίας με 

ερευνητικούς /ακαδημαϊκούς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο  

- στην αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων για την ενημέρωση και μεταφορά τεχνογνωσίας στις 

τοπικές επιχειρήσεις 

- στην διασύνδεση επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων για την ανάπτυξη συνεργασιών 

- στην συμβολή στη διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στο πλαίσιο της περιφερειακής 

διάστασης της ΕΣΕΕ  

 

Τύπος Δράσης 1.i.3: Ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των επιχειρήσεων στην έρευνα 

και καινοτομία. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η ενίσχυση παραγωγικών κλάδων για ενσωμάτωση της έρευνας 

και καινοτομίας σε επίπεδο προϊόντων/υπηρεσιών ή/και σε επίπεδο οργάνωσης/παραγωγικής διαδικασίας, 

στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ. Δεδομένου ότι η ΕΣΕΕ θα είναι 

εθνικής εμβέλειας με περιφερειακή διάσταση, για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων θα εφαρμοστεί 

συστηματικά και στα δύο επίπεδα Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.  

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή της 

επιχειρηματικής ανακάλυψης σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω της οποίας θα γίνεται η εξειδίκευση της 

περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ και θα αναδεικνύονται οι προτεραιότητες σε περιφερειακό επίπεδο που 

συνάδουν με την ΕΣΕΕ, όπως: 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

 Δικτύωση / Μεταφορά  τεχνολογίας  και  συνεργασία  μεταξύ  των  επιχειρήσεων,  των  

ερευνητικών  κέντρων  και  του  τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε τομείς της  περιφερειακής 

διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης).                      

                                                                                                                               

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

- Ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό 

- Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης της γνώσης 

- Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

- Ατομικές επιχειρήσεις 

- Συνεταιριστικές οργανώσεις 

- Πολίτες και επισκέπτες της Περιφέρειας 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 
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Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου είναι ουδέτερες ως προς την προώθηση των αρχών της 

ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της 

εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του.  

Επιπλέον, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

         

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

 
Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 
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2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός 

στόχος 

Κωδικός  Ποσό (EUR) 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(i) Ανάπτυξη και 

ενίσχυση των 
ικανοτήτων της 

έρευνας και της 

καινοτομίας και 
αξιοποίηση των 

προηγμένων 

τεχνολογιών 

4-Επενδύσεις σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένης 

υποδομής για έρευνα, 

δημόσιων ερευνητικών 
κέντρων και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που συνδέονται 

άμεσα με δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας 

4.000.000 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(i) Ανάπτυξη και 

ενίσχυση των 

ικανοτήτων της 

έρευνας και της 

καινοτομίας και 
αξιοποίηση των 

προηγμένων 

τεχνολογιών  

12-Δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας σε δημόσια 

ερευνητικά κέντρα, στον τομέα 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και σε κέντρα ικανοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 

δικτύωσης (βιομηχανική 

έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, 
μελέτες σκοπιμότητας) 

1.000.000 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(i) Ανάπτυξη και 

ενίσχυση των 
ικανοτήτων της 

έρευνας και της 

καινοτομίας και 
αξιοποίηση των 

προηγμένων 

τεχνολογιών 

28-Μεταφορά  τεχνολογίας  

και  συνεργασία  μεταξύ  των  
επιχειρήσεων,  των  

ερευνητικών  κέντρων  και  

του  τομέα  της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

250.000 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(i) Ανάπτυξη και 
ενίσχυση των 

ικανοτήτων της 

έρευνας και της 
καινοτομίας και 

αξιοποίηση των 

προηγμένων 
τεχνολογιών 

9-Δραστηριότητες   έρευνας   
και   καινοτομίας   σε   πολύ   

μικρές   επιχειρήσεις,   

συμπεριλαμβανομένης   της   
δικτύωσης (βιομηχανική 

έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, 

μελέτες σκοπιμότητας) 

500.000 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(i) Ανάπτυξη και 

ενίσχυση των 
ικανοτήτων της 

έρευνας και της 

καινοτομίας και 
αξιοποίηση των 

προηγμένων 

τεχνολογιών 

10-Δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της 

δικτύωσης 

7.500.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(i) Ανάπτυξη και ενίσχυση 

των ικανοτήτων της έρευνας 

και της καινοτομίας και 
αξιοποίηση των προηγμένων 

τεχνολογιών 

01 

Επιχορήγηση 

 

 

13.250.000 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(i) Ανάπτυξη και ενίσχυση 

των ικανοτήτων της έρευνας 
και της καινοτομίας και 

αξιοποίηση των προηγμένων 

τεχνολογιών 

33 Καμία 

εδαφική 
στόχευση 

13.250.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 



 

28 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
3
: (ii) Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, 

τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 1.ii.1: Ψηφιακή επιχειρηματικότητα  

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης, αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις προηγμένων 

τεχνολογικών εργαλείων και διαδικασιών (οργανωτικών, παραγωγικών, εμπορικών), στο πλαίσιο 

στρατηγικών προσαρμογής στη «Βιομηχανία 4.0».   

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράσεις όπως: 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό (υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμός, 

λογισμικό κλπ.) με βάση ανάγκες που απορρέουν από την περιφερειακή διάσταση της Εθνικής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ)  

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους στο πλαίσιο ολοκληρωμένων 

χωρικών επενδύσεων    

 

Τύπος Δράσης 1.ii.2: Αναβάθμιση υπηρεσιών δημόσιων φορέων με χρήση ΤΠΕ 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης, μέσω της αναβάθμισης δημόσιων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών, 

στοχεύει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Περιφέρειας.  

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράσεις όπως: 

 Ανάπτυξη και αναβάθμιση δημόσιων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών τοπικού ή περιφερειακού 

χαρακτήρα, προς πολίτες και επιχειρήσεις, σε τομείς όπως ο πολιτισμός και ο τουρισμός, η υγεία 

κλπ. 

 Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαθέσιμων προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια 

διοίκηση  

 Ψηφιακές εφαρμογές όπως έξυπνων πόλεων στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

                                                 
3
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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- Αναπτυξιακές εταιρείες 

- Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

- Ατομικές επιχειρήσεις 

- Συνεταιριστικές οργανώσεις 

- Πολίτες, επισκέπτες της Περιφέρειας 

 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου είναι ουδέτερες ως προς την προώθηση των αρχών της 

ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της 

εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του.  

Επιπλέον, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία.  

Για τις παρεμβάσεις θα προβλέπεται συμμόρφωση με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού και της 

προσβασιμότητας [τήρηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού (Ν. 4488/2017, αρ. 63) και διασφάλιση 

της προσβασιμότητας των υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, όπως αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 60 του Ν. 4488/2017 και άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των ΑμεΑ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012], σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

κεφ. Η’ «Ψηφιακή Πρσβασιμότητα» του ν. 4727/2020. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Το Πρόγραμμα εκπονείται σε περιφερειακό επίπεδο και οι κατά τόπους στρατηγικές ανάπτυξης μέσω των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (OXE) υποστηρίζονται σημαντικά και δύναται να 

χρηματοδοτηθούν από τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στον εν λόγω Ειδικό Στόχο. 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 
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Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(ii) Εκμετάλλευση των 
οφελών της 

ψηφιοποίησης για τους 

πολίτες, τις επιχειρήσεις, 
τους ερευνητικούς φορείς 

και τις Δημόσιες Αρχές 

13-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) 

4.000.000 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Εκμετάλλευση των 

οφελών της 
ψηφιοποίησης για τους 

πολίτες, τις επιχειρήσεις, 

τους ερευνητικούς φορείς 
και τις Δημόσιες Αρχές 

16-Λύσεις ΤΠΕ, 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 
εφαρμογές για κυβερνήσεις 

3.000.000 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Εκμετάλλευση των 

οφελών της 

ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις, 

τους ερευνητικούς φορείς 

και τις Δημόσιες Αρχές 

19-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 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(ii) Εκμετάλλευση των οφελών 
της ψηφιοποίησης για τους 

πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους 

ερευνητικούς φορείς και τις 
Δημόσιες Αρχές 

01 Επιχορήγηση  7.500.000 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. Ταμείο Κατηγορία Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 
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προτεραιότητας περιφέρειας 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Εκμετάλλευση των οφελών 

της ψηφιοποίησης για τους 

πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους 
ερευνητικούς φορείς και τις 

Δημόσιες Αρχές 

33 Καμία 

εδαφική 

στόχευση 

3.500.000 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Εκμετάλλευση των οφελών 

της ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους 

ερευνητικούς φορείς και τις 

Δημόσιες Αρχές 

02 

Ολοκληρωμένες 
Χωρικές 

Επενδύσεις | 

Πόλεις, 
κομωπόλεις και 

προάστια 

3.000.000 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(ii) Εκμετάλλευση των οφελών 
της ψηφιοποίησης για τους 

πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους 

ερευνητικούς φορείς και τις 
Δημόσιες Αρχές 

08 
Ολοκληρωμένες 

Χωρικές 

Επενδύσεις | 
Αλλα είδη 

στοχευόμενων 

περιοχών 

1.000.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

 

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
4
: (iii) Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 1.iii.1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της 

Περιφέρειας Ηπείρου  

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και 

της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την άρση των αρνητικών 

συνεπειών της πανδημίας στις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας. Στο πλαίσιο 

αυτό θα ληφθούν υπόψη ανάγκες που θα προκύψουν από την περιφερειακή διάσταση της Εθνικής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς και ανάγκες στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών 

                                                 
4
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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επενδύσεων. Οι παρεμβάσεις που θα υποστηριχθούν θα είναι στοχευμένες ενισχύσεις σε ΜΜΕ και 

ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

 Ίδρυση νέων και ενίσχυση ΜΜΕ για καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες 

 Υποστήριξη εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας ΜΜΕ                                                

 

Τύπος Δράσης 1.iii.2: Δημιουργία υποδομών στέγασης καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

και ανάπτυξη υποδοχέων επιχειρήσεων 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην υποστήριξη νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης, με έμφαση σε καινοτόμες δραστηριότητες που αξιοποιούν τους τοπικούς φυσικούς και 

παραγωγικούς πόρους και τα πλεονεκτήματα της Ηπείρου. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης 

ενδεικτικά περιλαμβάνονται:  

 Ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων επιχειρήσεων. 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

- ΜΜΕ (υφιστάμενες και νεοφυείς) 

- Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου είναι ουδέτερες ως προς την προώθηση των αρχών της 

ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της 

εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του.  

Επιπλέον, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Το Πρόγραμμα εκπονείται σε περιφερειακό επίπεδο και οι κατά τόπους στρατηγικές ανάπτυξης μέσω των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) υποστηρίζονται σημαντικά και δύναται να 

χρηματοδοτηθούν από τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στον εν λόγω Ειδικό Στόχο. 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου δύναται να υπάρξει η χρήση χρηματοδοτικών μέσων η οποία θα εξεταστεί 

σε επόμενο στάδιο. 

2.1.1.1.2 Δείκτες 
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Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iii) Ενίσχυση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των 

ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων 

εργασίας στις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των 

παραγωγικών επενδύσεων 

21-Επιχειρηματική 

ανάπτυξη και διεθνοποίηση 
ΜΜΕ, 

συμπεριλαβανομένων 

παραγωγικών επενδύσεων 

31.354.711 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(iii) Ενίσχυση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας των 

ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων 
εργασίας στις ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των 

παραγωγικών επενδύσεων 

20-Επιχειρηματική 
υποδομή για ΜΜΕ 

(συμπεριλαμβάνονται 

βιομηχανικά πάρκα και 
βιομηχανικοί χώροι) 

2.000.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iii) Ενίσχυση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 

και δημιουργία θέσεων εργασίας 
στις ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των 

παραγωγικών επενδύσεων 

01 

Επιχορήγηση 

 

28.354.711 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iii) Ενίσχυση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 
και δημιουργία θέσεων εργασίας 

στις ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγικών επενδύσεων 

05 Στήριξη με 

χρηματοδοτικά 

μέσα: 
επικουρική 

υποστήριξη 

5.000.000 
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Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iii) Ενίσχυση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων 

εργασίας στις ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγικών επενδύσεων 

33 Καμία 

εδαφική 

στόχευση 

28.354.711 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iii) Ενίσχυση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων 

εργασίας στις ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγικών επενδύσεων 

02 

Ολοκληρωμένες 

Χωρικές 
Επενδύσεις | 

Πόλεις, 

κομωπόλεις και 
προάστια 

2.500.000 

1 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iii) Ενίσχυση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των 

ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων 

εργασίας στις ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των 

παραγωγικών επενδύσεων 

08 

Ολοκληρωμένες 
Χωρικές 

Επενδύσεις | 

Αλλα είδη 

στοχευόμενων 

περιοχών 

2.500.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 
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2.1.1. Προτεραιότητα 2Α: Προώθηση της αειφορίας και αντιμετώπιση της Κλιματικής 

Αλλαγής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+
*
 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+
5
 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της αστικής κινητικότητας που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο viii) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της συνδεσιμότητας ΤΠΕ που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

*
 Αν σημειωθεί, μεταβείτε στο τμήμα 2.1.1.2. 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
6
: (i) Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 2Α.i.1: Δράσεις Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας δημόσιου κτιριακού 

αποθέματος  

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων 

καθώς και η δημιουργική επανάχρηση αναξιοποίητου δημόσιου κτιριακού αποθέματος. Σημειώνεται επίσης, 

ότι ο εν λόγω τύπος δράσης συμβάλλει στην προτεραιότητα του ΕΣΕΚ για «Βελτίωση ενεργειακής 

απόδοσης δημοσίων κτιρίων». 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Έργα αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων (πχ σχολεία, δημοτικά κτίρια, αθλητικά κέντρα κλπ.) με 

χαμηλή ενεργειακή απόδοση  

 Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια 

 Έργα δημιουργικής επανάχρησης αναξιοποίητου δημόσιου κτιριακού αποθέματος  

 Αξιοποίηση και ανάδειξη δημόσιων κτιρίων και χρήση τους ως πολιτιστικά / πνευματικά, 

συνεδριακά, εκθεσιακά κέντρα, χώρους δημόσιων υπηρεσιών 

 Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομείων δυναμικότητας έως 450 κλινών καθώς και λοιπών τοπικών 

μονάδων υγείας.  

                                                 
5
 Σε περίπτωση που οι πόροι στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+ λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 4 του 

κανονισμού ΕΚΤ+. 
6
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

- Πληθυσμός της Περιφέρειας 

- Επισκέπτες της Περιφέρειας 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου είναι ουδέτερες ως προς την προώθηση των αρχών της 

ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της 

εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του.  

Επιπλέον, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
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Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(i) Προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης και 
μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου 

44-Ανακαίνιση 

για ενεργειακή 
απόδοση ή 

μέτρα 

ενεργειακής 
απόδοσης σε 

δημόσια 

υποδομή, έργα 
επίδειξης και 

υποστηρικτικά 

μέτρα 

 

10.037.311 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(i) Προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης και 

μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου 

01 
Επιχορήγηση 

 
10.037.311 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(i) Προώθηση της ενεργειακής 

απόδοσης και μείωση των 

εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

33 Καμία 

εδαφική 

στόχευση 

 

10.037.311 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

 



 

38 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
7
: (ii) Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αειφορίας που 

καθορίζονται σε αυτήν 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 2Α.ii.1: Υποστήριξη της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων  (ΕΚΟΙΝ) 

Το θεσμικό πλαίσιο των ΕΚΟΙΝ (Ν. 4513/2018) δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συστήσουν αστικούς συνεταιρισμούς που 

δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε πεδία σχετικά με την ενέργεια, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού της 

Περιφέρειας και περιλαμβάνει την υποστήριξη στη σύσταση ΕΚΟΙΝ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής 

ένδειας, την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή 

και προμήθεια ενέργειας καθώς και την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

O πληθυσμός της Περιφέρειας, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των τεχνολογιών ΑΠΕ. 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου είναι ουδέτερες ως προς την προώθηση των αρχών της 

ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της 

εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του.  

Επιπλέον, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

                                                 
7
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

 
           

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Προαγωγή των 

ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, σύμφωνα 

με την Οδηγία (ΕΕ) 

2018/2001, 
συμπεριλαμβανομένων 

των κριτηρίων 

αειφορίας που 
καθορίζονται σε αυτήν 

047 

Ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας: αιολική 

500.000 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Προαγωγή των 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, σύμφωνα 
με την Οδηγία (ΕΕ) 

2018/2001, 

συμπεριλαμβανομένων 

των κριτηρίων 

αειφορίας που 

καθορίζονται σε αυτήν 

048 

Ανανεώσιμη πηγή 

ενέργειας: ηλιακή 

1.000.000 

      

      

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

Προτεραιότητα 2 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Προαγωγή των 

ανανεώσιμων πηγών 

01 Επιχορήγηση 1.500.000 
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ενέργειας, σύμφωνα 
με την Οδηγία (ΕΕ) 

2018/2001, 

συμπεριλαμβανομένων 

των κριτηρίων 

αειφορίας που 

καθορίζονται σε αυτήν 

      

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Προαγωγή των 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, σύμφωνα 
με την Οδηγία (ΕΕ) 

2018/2001, 

συμπεριλαμβανομένων 
των κριτηρίων 

αειφορίας που 

καθορίζονται σε αυτήν 

33 Καμία 

εδαφική 

στόχευση 

1.500.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

 
Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
8
: (iv) Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της 

πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη 

προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 2Α.iv.1: Έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή και διαχείρισης καταστροφών 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η θωράκιση της Περιφέρειας στις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι διαθέτει σημαντικό αριθμό περιβαλλοντικά 

ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών με υψηλή οικολογική και αισθητική αξία, που χρήζουν 

προστασίας έναντι της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, επιδιώκεται η  πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από 

                                                 
8
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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ακραία φυσικά φαινόμενα, πυρκαγιές κλπ.. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα λαμβάνουν υπόψη τον 

περιφερειακό σχεδιασμό (Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Σχέδια 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας κλπ). 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Παρεμβάσεις και δράσεις που προβλέπονται στο Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή                                         

 Δράσεις που απορρέουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

 Έργα διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων / υδρονομίας (αντιπλημμυρικά) 

 Έργα και εξοπλισμός πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιές  

 Έργα για την προστασία από διάβρωση ακτών, όχθες ποταμών και λιμνών 

 Έργα προστασίας από κατολισθήσεις  

 Εξοπλισμός πολιτικής προστασίας ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού. 

 

Τύπος Δράσης 2Α.iv.2 : Αντισεισμική θωράκιση του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας 

Μέσω των παρεμβάσεων του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η αντισεισμική θωράκιση του 

κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας, η ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης κινδύνων, 

η δημιουργία κατάλληλων υποδομών και η ενίσχυση του περιφερειακού μηχανισμού πολιτικής προστασίας 

σε εφαρμογή του Σχεδίου δράσης για την πολιτική προστασίας της Περιφέρειας.  

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις: 

 Έλεγχος και αντισεισμική προστασία σε κρίσιμες δημόσιες/ δημοτικές υποδομές  

 Παροχή ενίσχυσης και κινήτρων για μελέτες στατικότητας και παρεμβάσεις ενίσχυσης της 

αντισεισμικής προστασίας ιδιωτικών κτηρίων με έμφαση σε κτήρια συνάθροισης κοινού (πχ. θέατρα, 

κινηματογράφοι, ξενοδοχεία κλπ).  

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Πολίτες, Επισκέπτες και Επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου είναι ουδέτερες ως προς την προώθηση των αρχών της 

ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της 

εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και 

υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά 

και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 
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Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(iv) Προώθηση της 
προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή και της 

πρόληψης του κινδύνου 
καταστροφών και της 

ανθεκτικότητας, 

λαμβάνοντας υπόψη 
προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο 

οικοσύστημα 

58-Προσαρμογή στα 
μέτρα για την 

αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και 
πρόληψη και 

διαχείριση των 

κινδύνων που 
συνδέονται με το 

κλίμα: πλημμύρες και 

κατολισθήσεις 
(συμπεριλαμβανομένων 

των δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης, της 
πολιτικής προστασίας 

και των συστημάτων 

διαχείρισης 
καταστροφών, των 

υποδομών και των 

προσεγγίσεων με βάση 
το οικοσύστημα) 

15.000.000 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iv) Προώθηση της 

προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και της 

πρόληψης του κινδύνου 

καταστροφών και της 
ανθεκτικότητας, 

λαμβάνοντας υπόψη 

προσεγγίσεις που 
βασίζονται στο 

59-Προσαρμογή στα 

μέτρα για την 
αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και 

πρόληψη και 
διαχείριση των 

κινδύνων που 

συνδέονται με το 
κλίμα: πυρκαγιές 

1.500.000 
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οικοσύστημα (συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης, της 

πολιτικής προστασίας 

και των συστημάτων 

διαχείρισης 

καταστροφών, των 
υποδομών και των 

προσεγγίσεων με βάση 

το οικοσύστημα) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iv) Προώθηση της 

προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή και της 
πρόληψης του κινδύνου 

καταστροφών και της 

ανθεκτικότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη 

προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο 
οικοσύστημα 

61-Πρόληψη και 

διαχείριση κινδύνων 

για φυσικούς κινδύνους 
μη σχετιζόμενους με το 

κλίμα (π.χ. σεισμοί) και 

κινδύνων που 
συνδέονται με 

ανθρώπινες 

δραστηριότητες (π.χ. 
τεχνολογικά 

ατυχήματα), 

συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης, της 

πολιτικής προστασίας 
και των συστημάτων 

διαχείρισης 

καταστροφών, των 
υποδομών και των 

προσεγγίσεων με βάση 

το οικοσύστημα 

1.475.307 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iv) Προώθηση της 

προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή και της πρόληψης του 
κινδύνου καταστροφών και της 

ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη προσεγγίσεις που 
βασίζονται στο οικοσύστημα 

01 Επιχορήγηση  

 

 
17.975.307 

      

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iv) Προώθηση της 

προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή και της πρόληψης του 

κινδύνου καταστροφών και 

της ανθεκτικότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη 

προσεγγίσεις που βασίζονται 

στο οικοσύστημα 

33 Καμία 

εδαφική 
στόχευση 

 

 
17.975.307 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 
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2.1.1.1. Ειδικός στόχος
9
: (v) Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης 

διαχείρισης του νερού  

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 2Α.v.1: Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η βελτίωση και προστασία των υδατικών συστημάτων 

της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής 

Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.  

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Έργα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών συστημάτων, βάσει των προτεραιοτήτων του 

Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ολοκλήρωση 

Σχεδίων Ασφάλειας Νερού). 

 Δράσεις διαρκούς παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων και ελέγχων αυτών, καταγραφή 

τους σε ηλεκτρονικό μητρώο και διαχείριση κρίσιμων υποδομών και παραγόντων. 

 

Τύπος Δράσης 2Α.v.2: Δράσεις ενίσχυσης υδρευτικών αναγκών & μείωσης απωλειών ύδατος 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η αποκατάσταση, επέκταση, εκσυγχρονισμός των 

δικτύων ύδρευσης και ο έλεγχος των διαρροών με στόχο την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των 

υδάτινων πόρων, τον περιορισμό των απωλειών καθώς και  η πρόσβαση των πολιτών σε επαρκές και καλής 

ποιότητας νερό. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης 

 Έργα  ελέγχου των διαρροών για την εξοικονόμηση νερού 

 Δράσεις διαχείρισης των υδάτινων πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε 

επαρκές και καλής ποιότητας νερό. 

 Δράσεις υποστήριξης και υλοποίηση παρεμβάσεων για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα έτσι 

ώστε να επιτύχουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα σταδιακά έως το 2027 

 

Τύπος Δράσης 2Α.v.3: Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ολοκλήρωση των υποδομών για τη διαχείριση των 

υγρών αποβλήτων, όπως και δικτύων αποχέτευσης, καλύπτοντας τις ανάγκες της Περιφέρειας.  

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις: 

 Κατασκευή και επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης 

 Υποδομές και εργαλεία διαχείρισης των αστικών υγρών αποβλήτων 

 Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε μικρούς οικισμούς που γειτνιάζουν με ευαίσθητα 

υδάτινα συστήματα ή ακτές κολύμβησης. 

                                                 
9
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Πολίτες και επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου είναι ουδέτερες ως προς την προώθηση των αρχών της 

ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της 

εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και 

υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά 

και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 



 

46 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(v) Προαγωγή της 

πρόσβασης στο νερό και της 

βιώσιμης διαχείρισης του 

νερού 

64-Διαχείριση υδάτων 

και διατήρηση 

υδάτινων πόρων 

(συμπεριλαμβάνονται η 

διαχείριση λεκάνης 

απορροής ποταμού, 

ειδικά μέτρα για την 

προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, 

επαναχρησιμοποίηση, 

μείωση των διαρροών) 

1.000.000 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(v) Προαγωγή της 

πρόσβασης στο νερό και της 

βιώσιμης διαχείρισης του 

νερού 

62-Παροχή νερού για 

ανθρώπινη 

κατανάλωση (άντληση, 

επεξεργασία, υποδομές 

αποθήκευσης και 

διανομής, μέτρα 

αύξησης της απόδοσης, 

παροχή πόσιμου νερού) 

11.000.000 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(v) Προαγωγή της 

πρόσβασης στο νερό και της 

βιώσιμης διαχείρισης του 

νερού 

65-Συλλογή και 

επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων 

20.000.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(v) Προαγωγή της 

πρόσβασης στο νερό και 

της βιώσιμης διαχείρισης 

του νερού 

01 Επιχορήγηση 32.000.000 

 

 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(v) Προαγωγή της πρόσβασης 

στο νερό και της βιώσιμης 

διαχείρισης του νερού 

33 Καμία 

εδαφική 

στόχευση 

32.000.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. Ταμείο Κατηγορία Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 
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προτεραιότητας περιφέρειας 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
10

: (vi) Προαγωγή της μετάβασης σε μια κυκλική και σε αποδοτική ως 

προς τους πόρους οικονομία 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 2Α.vi.1: Συμπλήρωση υποδομών του ΠΕΣΔΑ 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών υποδομών για τη 

διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου και 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.  

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις: 

 Ολοκλήρωση των Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου σύμφωνα με τον αναθεωρημένο 

ΠΕΣΔΑ  

 Δράσεις και έργα μικρής κλίμακας ή τοπικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα 

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Πολίτες και Επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου είναι ουδέτερες ως προς την προώθηση των αρχών της 

ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της 

εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και 

υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά 

και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

                                                 
10

 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(vi) Προαγωγή της μετάβασης 
σε μια κυκλική και σε 

αποδοτική ως προς τους 

πόρους οικονομία 

67-Διαχείριση 
οικιακών αποβλήτων: 

μέτρα πρόληψης, 

ελαχιστοποίησης, 
διαλογής, 

επαναχρησιμοποίησης, 
ανακύκλωσης 

2.000.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. Ταμείο Κατηγορία Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 
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προτεραιότητας περιφέρειας 
2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
(vi) Προαγωγή της μετάβασης 
σε μια κυκλική και σε 

αποδοτική ως προς τους 

πόρους οικονομία 

01 Επιχορήγηση 2.000.000 

      

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(vi) Προαγωγή της μετάβασης 

σε μια κυκλική και σε 

αποδοτική ως προς τους 
πόρους οικονομία 

33 Καμία 

εδαφική 

στόχευση 

2.000.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
11

: (vii) Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης του φυσικού 

περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε 

αστικές περιοχές και μείωση κάθε μορφής ρύπανσης 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 2Α.vii.1: Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών 

μεταφορών και κέντρων 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των 

αστικών κέντρων της Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που έχουν τεθεί στα Σχέδια Διαχείρισης 

Βιώσιμης Ενέργειας αυτών. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Υλοποίηση παρεμβάσεων που προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης Βιώσιμης Ενέργειας των ΟΤΑ  

 Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των στόλων μεσαίων και βαρέων 

οχημάτων (του δημοσίου τομέα και του τομέα των μέσων μαζικής μεταφοράς) με αποδεδειγμένη 

σημαντική επιβάρυνση στο αστικό περιβάλλον 

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο σύστημα του δημοτικού φωτισμού και σηματοδότησης των 

                                                 
11

 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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αστικών κέντρων 

 Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο επιλεγμένων κτιρίων και κοινόχρηστων 

χώρων 

 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων ύδρευσης και 

αποχέτευσης 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ο πληθυσμός των αστικών περιοχών της Περιφέρειας, επισκέπτες 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου είναι ουδέτερες ως προς την προώθηση των αρχών της 

ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της 

εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και 

υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά 

και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Το Πρόγραμμα εκπονείται σε περιφερειακό επίπεδο και οι κατά τόπους στρατηγικές ανάπτυξης μέσω των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) υποστηρίζονται σημαντικά και δύναται να 

χρηματοδοτηθούν από τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στον εν λόγω Ειδικό Στόχο. 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  
Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
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Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

 

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(vii) Ενίσχυση της 

προστασίας και της 
διατήρησης του φυσικού 

περιβάλλοντος, της 

βιοποικιλότητας και των 
πράσινων υποδομών, 

μεταξύ άλλων σε αστικές 

περιοχές και μείωση κάθε 
μορφής ρύπανσης 

79-Προστασία της 

φύσης και της 
βιοποικιλότητας, 

φυσική κληρονομιά και 

φυσικοί πόροι, 
πράσινες και γαλάζιες 

υποδομές 

10.000.000 

      

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(vii) Ενίσχυση της 

προστασίας και της 

διατήρησης του 
φυσικού 

περιβάλλοντος, της 

βιοποικιλότητας και 
των πράσινων 

υποδομών, μεταξύ 

άλλων σε αστικές 
περιοχές και μείωση 

κάθε μορφής ρύπανσης 

01 Επιχορήγηση 10.000.000 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(vii) Ενίσχυση της προστασίας 
και της διατήρησης του φυσικού 

περιβάλλοντος, της 

βιοποικιλότητας και των 
πράσινων υποδομών, μεταξύ 

άλλων σε αστικές περιοχές και 

μείωση κάθε μορφής ρύπανσης 

33 Καμία 
εδαφική 

στόχευση 

5.000.000 

2Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(vii) Ενίσχυση της προστασίας 

και της διατήρησης του φυσικού 

περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας και των 

πράσινων υποδομών, μεταξύ 

άλλων σε αστικές περιοχές και 
μείωση κάθε μορφής ρύπανσης 

02 

Ολοκληρωμένες 

Χωρικές 
Επενδύσεις | 

Πόλεις, 

κομωπόλεις και 
προάστια 

5.000.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 
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Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

 

 

2.1.1. Προτεραιότητα 2B: Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας  

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+
*
 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+
12

 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της αστικής κινητικότητας που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο viii) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της συνδεσιμότητας ΤΠΕ που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

*
 Αν σημειωθεί, μεταβείτε στο τμήμα 2.1.1.2. 

 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
13

: (viii) Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής 

κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 2Β.viii.1: Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην βελτίωση της αστικής κινητικότητας 

                                                 
12

 Σε περίπτωση που οι πόροι στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+ λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 4 του 

κανονισμού ΕΚΤ+. 
13

 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η στήριξη της αστικής κινητικότητας στα αστικά 

κέντρα της Περιφέρειας με βάση τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας των ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Ενίσχυση και ολοκλήρωση των δικτύων πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και 

ποδηλατοδρόμων 

 Παρεμβάσεις για την προώθηση ήπιων τρόπων μετακίνησης, την ισότιμη προσβασιμότητα 

για τα άτομα με αναπηρία 

 Κατασκευή υπαίθριων δημοτικών χώρων στάθμευσης 

Κατά την υλοποίηση των δράσεων, μέριμνα θα δίνεται στην προσβασιμότητα των υποδομών και των μέσων 

για τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ο πληθυσμός των αστικών περιοχών της Περιφέρειας, επισκέπτες 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου είναι ουδέτερες ως προς την προώθηση των αρχών της 

ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της 

εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και 

υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά 

και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. Τέλος, αναφέρεται ότι οι παρεμβάσεις 

που θα υλοποιηθούν αναμένεται να έχουν θετική συμβολή στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ.  

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Το Πρόγραμμα εκπονείται σε περιφερειακό επίπεδο και οι κατά τόπους στρατηγικές ανάπτυξης μέσω των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) υποστηρίζονται σημαντικά και δύναται να 

χρηματοδοτηθούν από τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στον εν λόγω Ειδικό Στόχο. 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δε έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 
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Προτεραιότητα  Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Β ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(viii) Προώθηση της 

βιώσιμης, πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας, ως 

μέρος της μετάβασης σε μια 

οικονομία μηδενικών 
εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα 

81-Υποδομή για 

καθαρές αστικές 
μεταφορές 

10.000.000 

2Β ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(viii) Προώθηση της 
βιώσιμης, πολυτροπικής 

αστικής κινητικότητας, ως 

μέρος της μετάβασης σε μια 
οικονομία μηδενικών 

εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα 

83-Υποδομές 
ποδηλασίας 

2.500.000 

      

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Β ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(viii) Προώθηση της 
βιώσιμης, πολυτροπικής 

αστικής κινητικότητας, ως 

μέρος της μετάβασης σε μια 
οικονομία μηδενικών 

εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα 

01 Επιχορήγηση 12.500.000 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

2Β ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(viii) Προώθηση της 

βιώσιμης, πολυτροπικής 

αστικής κινητικότητας, ως 
μέρος της μετάβασης σε μια 

οικονομία μηδενικών 

εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα 

02 Ολοκληρωμένες 

Χωρικές Επενδύσεις | 

Πόλεις, κομωπόλεις και 
προάστια 

10.000.000 

2Β ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(viii) Προώθηση της 

βιώσιμης, πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας, ως 

μέρος της μετάβασης σε μια 

οικονομία μηδενικών 
εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα 

33 Καμία εδαφική 

στόχευση 

2.500.000 
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Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 
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2.1.1. Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση της κινητικότητας  

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+
*
 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+
1
 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της αστικής κινητικότητας που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο viii) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της συνδεσιμότητας ΤΠΕ που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

*
 Αν σημειωθεί, μεταβείτε στο τμήμα 2.1.1.2. 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
2
: (i) Ανάπτυξη ενός ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, 

ασφαλούς, βιώσιμου και διατροπικού ΔΕΔ-Μ 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 3.i.1 : Προώθηση Περιφερειακής Κινητικότητας και Ανάπτυξης 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας μέσω 

της ολοκλήρωσης των οδικών συνδέσεων λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα για την Περιφέρεια Ηπείρου 

στην Εξειδίκευση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση οδικών υποδομών εντός της Περιφέρειας Ηπείρου που 

ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 

 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας, επισκέπτες και εν γένει οι χρήστες του οδικού δικτύου της Περιφέρειας. 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

                                                 
1
 Σε περίπτωση που οι πόροι στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+ λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 4 του 

κανονισμού ΕΚΤ+. 
2
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου είναι ουδέτερες ως προς την προώθηση των αρχών της 

ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της 

εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και 

υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά 

και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Επισημαίνεται ότι τα θέματα συνδεσιμότητας θα λαμβάνουν υποψη και την μακροπεριφερειακή στρατηγική 

EUSAIR ως μέρος ενός ευρύτερου λειτουργικού χώρου. 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες i) Ανάπτυξη ενός 
ανθεκτικού στην 

88-Νέοι ή 
αναβαθμισμένοι 

15.000.000 
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κλιματική αλλαγή, 
έξυπνου, ασφαλούς, 

βιώσιμου και 

διατροπικού ΔΕΔ-Μ 

αυτοκινητόδρομοι 
και οδοί - 

Εκτεταμένο δίκτυο 

ΔΕΔ-Μ 

      

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες i) Ανάπτυξη ενός 

ανθεκτικού στην 

κλιματική αλλαγή, 
έξυπνου, ασφαλούς, 

βιώσιμου και 

διατροπικού ΔΕΔ-Μ 

01 

Επιχορήγηση 

15.000.000 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες i) Ανάπτυξη ενός 

ανθεκτικού στην 

κλιματική αλλαγή, 
έξυπνου, ασφαλούς, 

βιώσιμου και 

διατροπικού ΔΕΔ-Μ 

33 Καμία 

εδαφική 

στόχευση 

15.000.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
3
: (ii) Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην 

κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και 

τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και στη διασυνοριακή 

κινητικότητα 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 3.ii.1: Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου  

                                                 
3
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση της απρόσκοπτης ενδοπεριφερειακής 

κινητικότητας λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα προσβασιμότητας που δημιουργεί το ανάγλυφο και η 

γεωμορφολογία της Ηπείρου, τα σημαντικά αστικά, εμπορικά κλπ. κέντρα και τις περιοχές τουριστικού 

ενδιαφέροντος που διαθέτει, αλλά και την ανάγκη ολοκλήρωσης των απαραίτητων οδικών υποδομών για την 

ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα για την Περιφέρεια Ηπείρου στην  

Εξειδίκευση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Οδικές υποδομές του εθνικού, επαρχιακού και τοπικού δικτύου για την αναβάθμιση 

ενδοπεριφερειακής κινητικότητας με έμφαση στη σύνδεση με αστικά, εμπορικά, οικονομικά κέντρα 

και τουριστικούς πόλους της Περιφέρειας. 

 

Τύπος Δράσης 3.ii.2: Δράσεις οδικής ασφάλειας 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην 

Περιφέρεια, σύμφωνα και με το Περιφερειακό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια αλλά και την Εξειδίκευση 

Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Αναβάθμιση οδικού δικτύου  (εθνικό, επαρχιακό, τοπικό δίκτυο)  και βελτίωση της οδικής υποδομής 

και του εξοπλισμού της. 

 Εγκατάσταση συστημάτων παροχής πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου  

(επαρχιακό και  τοπικό δίκτυο). 

 Προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας και τη διαχείριση των 

οδικών ατυχημάτων 

 Προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή δράσεων ενεργητικής οδικής ασφάλειας 

 Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού για την οδική ασφάλεια. 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας, επισκέπτες και εν γένει οι χρήστες του οδικού δικτύου της Περιφέρειας. 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου είναι ουδέτερες ως προς την προώθηση των αρχών της 

ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της 

εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και 

υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά 

και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή  

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Επισημαίνεται ότι τα θέματα συνδεσιμότητας θα λαμβάνουν υποψη και την μακροπεριφερειακή στρατηγική 

EUSAIR ως μέρος ενός ευρύτερου λειτουργικού χώρου. 
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Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

     
 

      

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(ii) Ανάπτυξη και ενίσχυση της 
βιώσιμης, ανθεκτικής στην 

κλιματική αλλαγή, έξυπνης, 

ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής 

κινητικότητας, με καλύτερη 

πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και στη 
διασυνοριακή κινητικότητα 

90-Άλλες νέες ή 
αναβαθμισμένες 

εθνικές και 

περιφερειακές οδοί 
και οδοί τοπικής 

πρόσβασης 

21.714.257 

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Ανάπτυξη και ενίσχυση της 

βιώσιμης, ανθεκτικής στην 
κλιματική αλλαγή, έξυπνης, 

ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, 

περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας, με καλύτερη 

πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και στη 

διασυνοριακή κινητικότητα 

93-Άλλες 

ανακατασκευές και 
εκσυγχρονισμοί 

οδών 

(αυτοκινητοδρόμων, 
εθνικών, 

περιφερειακών ή 

τοπικών οδών) 

1.000.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iii) Ανάπτυξη και ενίσχυση της 

βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική 

αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και 
διατροπικής εθνικής, περιφερειακής 

και τοπικής κινητικότητας, με 

καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και 
στη διασυνοριακή κινητικότητα 

01 

Επιχορήγηση 

 

 

22.714.257 
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Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

3 ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες (ii) Ανάπτυξη και 

ενίσχυση της 

βιώσιμης, ανθεκτικής 
στην κλιματική 

αλλαγή, έξυπνης, 

ασφαλούς και 
διατροπικής εθνικής, 

περιφερειακής και 

τοπικής 
κινητικότητας, με 

καλύτερη πρόσβαση 

σε ΔΕΔ-Μ και στη 
διασυνοριακή 

κινητικότητα 

33 Καμία 

εδαφική 

στόχευση 

22.714.257 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 
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2.1.1. Προτεραιότητα 4A: Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+
*
 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+
4
 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της αστικής κινητικότητας που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο viii) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της συνδεσιμότητας ΤΠΕ που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

*
 Αν σημειωθεί, μεταβείτε στο τμήμα 2.1.1.2. 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
5
: (ii) Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και 

ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά βίου μάθησης μέσω της 

ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 4A.ii.1: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση δικτύου Υποδομών προσχολικής Εκπαίδευσης 

και νηπιακής - παιδικής φροντίδας 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός υποδομών 

νηπιακής - παιδικής φροντίδας λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή 

Εγγύηση για το παιδί» (European Child Guarantee) και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του 

Παιδιού, αλλά και τις σημαντικές ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές υποδομές. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Δημιουργία νέων δομών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας  

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών παιδικής φροντίδας 

 Δράσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιριακών μονάδων και προσαρμογής τους στις νέες 

συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την υγειονομική κρίση. 

 

                                                 
4
 Σε περίπτωση που οι πόροι στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+ λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 4 του 

κανονισμού ΕΚΤ+. 
5
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Τύπος Δράσης 4A.ii.2: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και κτιριακών 

εγκαταστάσεων Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης  

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η κάλυψη των αναγκών για την περαιτέρω βελτίωση 

των κτιριακών υποδομών καθώς και του εξοπλισμού Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες νέων υποδομών και τους στόχους της Χώρας για την βελτίωση της 

εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Δημιουργία νέων δομών εγκαταστάσεων Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης 

 Εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης 

 Δράσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιριακών μονάδων και προσαρμογής τους στις νέες 

συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την υγειονομική κρίση  

 

Τύπος Δράσης 4A.ii.3: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και κτιριακών 

εγκαταστάσεων Γ βάθμιας Εκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται ενέργειες εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης 

των υποδομών και του εξοπλισμού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας  

λαμβάνοντας υπόψη και την Στρατηγική για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση που αποτελεί δομική 

μεταρρύθμιση  στον τομέα της Παιδείας για την περίοδο 2021-2027 (Ν. 4653/2020, ΦΕΚ A12 - 24.01.2020). 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού μονάδων Γ βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 Δράσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιριακών μονάδων και προσαρμογής τους στις νέες 

συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την υγειονομική κρίση 

 

Τύπος Δράσης 4A.ii.4: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και κτιριακών 

εγκαταστάσεων Δομών Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται δράσεις περαιτέρω βελτίωσης των 

κτιριακών υποδομών καθώς και του εξοπλισμού Δομών μεταλυκειακής εκπαίδευσης, αρχικής επαγγελματική 

κατάρτισης και δια βίου μάθησης καθώς και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) λαμβάνοντας υπόψη και 

τους ευρύτερους στόχους της Ε.Ε στο πλαίσιο του European Framework for Quality and Effective 

Apprenticeships και του Quality Framework for Traineeship. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υφιστάμενων δημόσιων δομών μεταλυκειακής εκπαίδευσης,  

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, ΕΠΑ.Σ. και δια βίου μάθησης 

 Δράσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιριακών μονάδων και προσαρμογής τους στις νέες 

συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την υγειονομική κρίση 

 

Κατά την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, μέριμνα θα δίνεται στην προσβασιμότητα των υποδομών για τα 

άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. 

 

Επισήμανση: Πριν την έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή και ένταξη έργων υποδομής στον τομέα 

εκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ προβλέπεται να εκπονηθεί ή επικαιροποιηθεί ανάλογη 

χαρτογράφηση των σχετικών αναγκών.  

 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας 
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Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου είναι θετικές ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας 

των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής 

καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα 

γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία.. 

 

 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

 

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 
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Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Βελτίωση της ισότιμης 

πρόσβασης σε χωρίς 
αποκλεισμούς και ποιοτικές 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και  διά βίου μάθησης 
μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων 

υποδομών, μεταξύ άλλων με την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 
εξ αποστάσεως και της 

διαδικτυακής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

121-Υποδομή για 

προσχολική 
εκπαίδευση και 

φροντίδα 

2.500.000 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Βελτίωση της ισότιμης 

πρόσβασης σε χωρίς 

αποκλεισμούς και ποιοτικές 
υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και  διά βίου μάθησης 

μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων 

υποδομών, μεταξύ άλλων με την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 

εξ αποστάσεως και της 
διαδικτυακής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης  

122-Υποδομή για 

πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

12.500.000 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(ii) Βελτίωση της ισότιμης 
πρόσβασης σε χωρίς 

αποκλεισμούς και ποιοτικές 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και  διά βίου μάθησης 

μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων 

υποδομών, μεταξύ άλλων με την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 

εξ αποστάσεως και της 

διαδικτυακής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης  

123-Υποδομή για 
τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

7.500.000 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Βελτίωση της ισότιμης 

πρόσβασης σε χωρίς 

αποκλεισμούς και ποιοτικές 
υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και  διά βίου μάθησης 

μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων 
υποδομών, μεταξύ άλλων με την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 

εξ αποστάσεως και της 
διαδικτυακής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

124-Υποδομή για 

επαγγελματική 

εκπαίδευση και 
κατάρτιση και για 

εκπαίδευση 

ενηλίκων 

2.000.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(ii) Βελτίωση της ισότιμης 
πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς 

και ποιοτικές υπηρεσίες 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά 
βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης 

προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ 

άλλων με την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως 

και της διαδικτυακής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης 

01 Επιχορήγηση  
 

24.500.000 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Βελτίωση της ισότιμης 

πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς 

και ποιοτικές υπηρεσίες 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά 

βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης 

προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ 

33 Καμία 

εδαφική 

στόχευση 

24.500.000 
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άλλων με την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως 

και της διαδικτυακής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης 

 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 
Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

 

 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
6
: (iii) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και 

μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω 

ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές 

υπηρεσίες 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 4A.iii.1: Υποδομές Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες 

και ΑμεΑ 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη /βελτίωση υποδομών για την παροχή υπηρεσιών 

Κοινωνικής Πρόνοιας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες λαμβάνοντας υπόψη την αναθεωρημένη Εθνική και 

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμός - αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών Φροντίδας και 

Κοινωνικής Πρόνοιας για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες και ΑμεΑ 

 Δράσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιριακών μονάδων και προσαρμογής τους στις νέες 

συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την υγειονομική κρίση  

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες σε 

δημόσια κτίρια, σε σημεία τοπικού ενδιαφέροντος, σε κοινόχρηστους χώρους αναψυχής (πάρκα, 

πλατείες κλπ.), σε δομές πολιτισμού, αθλητισμού κλπ. 

 

                                                 
6
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Τύπος Δράσης 4A.iii.2: Υποδομές για Ρομά 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ανάπτυξη νέων υποδομών/ βελτίωση υφιστάμενων 

για την παροχή προνοιακών και άλλων κοινωνικών  υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως 

Ρομά, κλπ., σύμφωνα και με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Βελτίωση υποδομών ή δημιουργία νέων για περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως Ρομά κλπ.  

 

Κατά την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, μέριμνα θα δίνεται στην προσβασιμότητα των υποδομών για 

τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Πληθυσμός της Περιφέρειας, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΑμεΑ, Ρομά κλπ.) 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν θετικά στην προώθηση των αρχών της ισότητας 

των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής 

καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα 

γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία.. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID 

[5] 

Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 
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Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iii) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα 

και μειονεκτουσών ομάδων, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες, μέσω 

ολοκληρωμένων δράσεων που 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης 
και κοινωνικές υπηρεσίες 

127-Άλλες 

κοινωνικές υποδομές 

που συμβάλλουν στην 
κοινωνική ένταξη 

στην κοινότητα 

7.000.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iii) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα 

και μειονεκτουσών ομάδων, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες, μέσω 

ολοκληρωμένων δράσεων που 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης 
και κοινωνικές υπηρεσίες 

01 Επιχορήγηση 7.000.000 

      

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
(iii) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα 

και μειονεκτουσών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες, μέσω 

ολοκληρωμένων δράσεων που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης 

και κοινωνικές υπηρεσίες 

33 Καμία εδαφική 

στόχευση 
7.000.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 
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Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
7
: (iv) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων 

τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, μέσω ολοκληρωμένων 

δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 4A. iv.1: Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ανάπτυξη νέων υποδομών/ βελτίωση υφιστάμενων 

για την παροχή προνοιακών και άλλων κοινωνικών  υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως 

είναι οι Μετανάστες, Πρόσφυγες, Αιτούντες Άσυλο κλπ.. Οι δράσεις που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 

Περιφεριακού Προγράμματος θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, 

λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη καθώς και την 

Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων/ Μεταναστών. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Βελτίωση υποδομών ή δημιουργία νέων για περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως Μετανάστες, 

Πρόσφυγες, Αιτούντες Άσυλο κλπ.  

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (μετανάστες, αιτούντες άσυλο κλπ.) 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν θετικά στην προώθηση των αρχών της ισότητας 

των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής 

καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα 

γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

 

                                                 
7
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID 

[5] 

Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iv) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 

υπηκόων τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων των 

μεταναστών, μέσω ολοκληρωμένων 

δράσεων που περιλαμβάνουν 
υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές 

υπηρεσίες 

133-Υποδομές για 

την προσωρινή 

υποδοχή 
μεταναστών, 

προσφύγων και 

ατόμων που ζητούν ή 
βρίσκονται υπό 

διεθνή προστασία 

1.000.000 

      



 

71 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(iv) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 

υπηκόων τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων των 

μεταναστών, μέσω ολοκληρωμένων 

δράσεων που περιλαμβάνουν 
υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές 

υπηρεσίες 

01 Επιχορήγηση 1.000.000 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
(iv) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μεταναστών, μέσω ολοκληρωμένων 
δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες 

στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες 

33 Καμία εδαφική 

στόχευση 
1.000.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
8
: (v) Eξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 

και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την 

ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και την τοπική 

κοινότητα 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 4A.v.1: Ανάπτυξη του Δικτύου Μονάδων Υγείας και εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής 

                                                 
8
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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υποδομής 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 

των Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Περιφέρεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση 

σε υποδομές και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, 

καθώς και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη και το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης Δημόσιας Υγείας 20211-2025. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Ενίσχυση και επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Δομών Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου 

και προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την υγειονομική κρίση. 

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του υγειονομικού εξοπλισμού των Δομών Υγείας  της Περιφέρειας 

Ηπείρου  

 

Επισήμανση: Πριν την έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή και ένταξη έργων υποδομής στον τομέα υγείας 

που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ προβλέπεται να εκπονηθεί ή επικαιροποιηθεί ανάλογη χαρτογράφηση των 

σχετικών αναγκών.  

 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν θετικά στην προώθηση των αρχών της ισότητας 

των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής 

καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα 

γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία.. 

 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 
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Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

 

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(v) Eξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην 

υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, 

συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας 

υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της 
μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη 

φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και 

την τοπική κοινότητα 

128-Υποδομές στον 

τομέα της υγείας 

7.500.000 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(v) Eξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην 

υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας 

υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της 

μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη 
φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και 

την τοπική κοινότητα 

129-Υγειονομικός 

εξοπλισμός 

5.000.000 

   (v) Eξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην 

υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, 

συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας 

υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της 
μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη 

φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και 
την τοπική κοινότητα 

132-Κρίσιμος 

εξοπλισμός και 
προμήθειες 

απαραίτητες για την 

αντιμετώπιση 
καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης 

2.500.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(v) Eξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην 

υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας 

υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της 

μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη 
φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και 

01 Επιχορήγηση 15.000.000 
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την τοπική κοινότητα 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(v) Eξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην 

υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας 

υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της 

μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη 
φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και την 

τοπική κοινότητα 

33 Καμία εδαφική 

στόχευση 

15.000.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
9
: (vi) Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου 

τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική 

καινοτομία 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

 

Τύπος Δράσης 4A.vi.1: Προώθηση του τουρισμού - πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής 

συνοχής 
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

Περιφέρειας (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά κλπ.) προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινωνικός της 

ιστός (με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες) παράλληλα με την στήριξη της τοπικής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Παρεμβάσεις δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών αναψυχής/ τουρισμού σε περιοχές 

περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

 Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Περιφέρειας 

                                                 
9
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας, επισκέπτες, κλπ 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν θετικά στην προώθηση των αρχών της ισότητας 

των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής 

καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα 

γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 
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Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(vi) Ενίσχυση του ρόλου του 

πολιτισμού και του βιώσιμου 
τουρισμού στην οικονομική 

ανάπτυξη, την κοινωνική 

ένταξη και την κοινωνική 
καινοτομία 

165-Προστασία, ανάπτυξη και 

προβολή της δημόσιας τουριστικής 
περιουσίας και υπηρεσιών στον 

τομέα του τουρισμού 

8.428.513 

      

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
(vi) Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού 

και του βιώσιμου τουρισμού στην 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 

ένταξη και την κοινωνική καινοτομία 

01 Επιχορήγηση 8.428.513 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(vi) Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και 
του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική 

ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την 

κοινωνική καινοτομία 

33 Καμία εδαφική 
στόχευση 

8.428.513 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 
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2.1.1. Προτεραιότητα 4B: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου 

δυναμικού 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+
*
 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+
1
 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της αστικής κινητικότητας που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο viii) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της συνδεσιμότητας ΤΠΕ που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

*
 Αν σημειωθεί, μεταβείτε στο τμήμα 2.1.1.2. 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
2
: α) Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα 

ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, 

ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια 

ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας,και για τα οικονομικώς 

αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της 

κοινωνικής οικονομίας  

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 4Β.α.1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στο πλαίσιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων  

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως θεσπίστηκε από ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς, 

αναδεικνύει τη συμπληρωματικότητα των δράσεων σε πολλαπλούς τομείς πολιτικής και ειδικότερα στον 

κοινωνικό, στον οικονομικό και στον περιβαλλοντικό τομέα. 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί παράλληλα με την υλοποίηση στρατηγικών ΟΧΕ / ΒΑΑ για την 

αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Περιφέρειας να ενισχυθεί η απασχόληση παράλληλα με 

την στήριξη της τοπικής οικονομίας. Στόχος είναι να παρασχεθεί στις τοπικές στρατηγικές (στο πλαίσιο του 

ΣΠ5) η δυνατότητα πλήρους ολοκλήρωσης πολιτικών και τομέων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.  

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

                                                 
1
 Σε περίπτωση που οι πόροι στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+ λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 4 του 

κανονισμού ΕΚΤ+. 
2
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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 Ενίσχυση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων  (ΝΘΕ) με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. 

 Προώθηση ανέργων στην Επιχειρηματικότητα/Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.  

 Προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης για ανέργους. 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

•  Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων. 

• Άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα. 

• Άνεργοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι δράσεις που περιλαμβάνει ο ειδικός στόχος έχουν θετική συμβολή στη διαφύλαξη της ισότητας, της 

ένταξης και στην απαγόρευση των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Επίσης, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη 

τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με 

Αναπηρία. 

 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Το Πρόγραμμα εκπονείται σε περιφερειακό επίπεδο και οι κατά τόπους στρατηγικές ανάπτυξης μέσω των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) υποστηρίζονται σημαντικά και θα χρηματοδοτηθούν από τις 

παρεμβάσεις που προβλέπονται στον εν λόγω Ειδικό Στόχο.  

 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

 Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 
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Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

α)  Βελτίωση της πρόσβασης στην 

απασχόληση και μέτρα 
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα 

που αναζητούν εργασία, 

συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως 
μέσω της υλοποίησης των 

εγγυήσεων για τη νεολαία, τους 

μακροχρόνια ανέργους και τις 
μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά 

εργασίας,και για τα οικονομικώς 

αδρανή άτομα, καθώς και μέσω 
της προώθησης της 

αυτοαπασχόλησης και της 

κοινωνικής οικονομίας 

134-Μέτρα για τη 

βελτίωση της 

πρόσβασης στην 
απασχόληση 

10.000.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
α)  Βελτίωση της πρόσβασης 

στην απασχόληση και μέτρα 

ενεργοποίησης για όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία, 

συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως 

μέσω της υλοποίησης των 
εγγυήσεων για τη νεολαία, τους 

μακροχρόνια ανέργους και τις 

μειονεκτούσες ομάδες στην 
αγορά εργασίας,και για τα 

οικονομικώς αδρανή άτομα, 

καθώς και μέσω της προώθησης 

της αυτοαπασχόλησης και της 

κοινωνικής οικονομίας 

01 

Επιχορήγηση 

10.000.000 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

α)  Βελτίωση της πρόσβασης 
στην απασχόληση και μέτρα 

ενεργοποίησης για όλα τα 

02 
Ολοκληρωμένες 

Χωρικές 

7.000.000 
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άτομα που αναζητούν 
εργασία, συγκεκριμένα, τους 

νέους, ιδίως μέσω της 

υλοποίησης των εγγυήσεων 

για τη νεολαία, τους 

μακροχρόνια ανέργους και 

τις μειονεκτούσες ομάδες 
στην αγορά εργασίας,και για 

τα οικονομικώς αδρανή 

άτομα, καθώς και μέσω της 
προώθησης της 

αυτοαπασχόλησης και της 

κοινωνικής οικονομίας 

Επενδύσεις | 
Πόλεις, 

κομωπόλεις και 

προάστια 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

α)  Βελτίωση της πρόσβασης 

στην απασχόληση και μέτρα 

ενεργοποίησης για όλα τα 
άτομα που αναζητούν 

εργασία, συγκεκριμένα, τους 

νέους, ιδίως μέσω της 
υλοποίησης των εγγυήσεων 

για τη νεολαία, τους 

μακροχρόνια ανέργους και 
τις μειονεκτούσες ομάδες 

στην αγορά εργασίας,και για 

τα οικονομικώς αδρανή 
άτομα, καθώς και μέσω της 

προώθησης της 

αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας 

08 

Ολοκληρωμένες 

Χωρικές 
Επενδύσεις | 

Αλλα είδη 

στοχευόμενων 
περιοχών 

3.000.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

α)  Βελτίωση της 
πρόσβασης στην 

απασχόληση….. 

04 
Επενδύσεις 

στις μικρές 

και μεσαίες 
επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

α)  Βελτίωση της 
πρόσβασης στην 

απασχόληση….. 

09 Άνευ 
αντικείμενου 

 

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
α)  Βελτίωση της 

πρόσβασης στην 
απασχόληση….. 

03 Ουδετερότητα 

ως προς το φύλο 
 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

α)  Βελτίωση της 

πρόσβασης στην 
απασχόληση….. 

02 Συνεκτίμηση 

της διάστασης 
του φύλου 

 

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 
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2.1.1.1. Ειδικός στόχος
3
: στ) Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς 

αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις 

μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική 

και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους 

και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες  

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

 

Τύπος Δράσης 4Β.στ.1: Παρεμβάσεις για την προώθηση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που στοχεύουν στην  ενίσχυση 

της ισότιμης πρόσβασης όλων στις βαθμίδες εκπαίδευσης με έμφαση στην υποστήριξη παιδιών 

προερχόμενων απο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες  όπως τα  ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 

δικαιώματα του Παιδιού.  

 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά : 

• Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για παιδιά με αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες  

• Υποστήριξη Δομών (ΚΕΣΥ) για μαθητές ΑμεΑ και μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  

 

 

Τύπος Δράσης 4Β.στ.2: Παρεμβάσεις για την στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης θα υποστηριχθούν παρεμβάσεις για την πρώθηση παιδιών στην 

προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής 

Εγγύησης για το Παιδί, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού. 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά : 

• Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση για παιδιά σε 

ανάγκη και ιδιάιτερα ευάλωτα παιδιά 

 

Οι παραπάνω παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα, 

περιλαμβανομένης της αρχής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία. 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ευάλωτα παιδιά, παιδιά με αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες. 

                                                 
3
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι δράσεις που περιλαμβάνει ο ειδικός στόχος συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την 

προώθηση της ισότητας και την αρχή της μη διάκρισης λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων, την Eθνική και Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης 2021-2027, ενώ  

επίσης συμβάλλουν στην ενίσχυση των ίσων ευκαιριών και στην μη διάκριση στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση σύμφωνα με α) την  Σύσταση του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (2018/C 153/01) και β) την Σύσταση του 

Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για 

βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (2020/C 417/01). Επίσης, η επιλογή 

και υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 

αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 
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2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

στ)  Προώθηση της  ίσης 

πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση και 

κατάρτιση και της ολοκλήρωσής 

τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες 
ομάδες, από την προσχολική 

εκπαίδευση και φροντίδα έως τη 

γενική και επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς 

και περαιτέρω έως την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 
εκπαίδευση και επιμόρφωση 

ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης 

της διευκόλυνσης της μαθησιακής 
κινητικότητας για όλους και της 

προσβασιμότητας για τα άτομα 
με αναπηρίες 

148 Στήριξη της 
προσχολικής 

εκπαίδευσης και 

φροντίδας 
(εξαιρουμένων των 

υποδομών) 

15.000.000 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

στ)  Προώθηση της  ίσης 

πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς 

αποκλεισμούς εκπαίδευση και 
κατάρτιση και της ολοκλήρωσής 

τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες 

ομάδες, από την προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα έως τη 

γενική και επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς 
και περαιτέρω έως την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 

εκπαίδευση και επιμόρφωση 
ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης 

της διευκόλυνσης της μαθησιακής 

κινητικότητας για όλους και της 
προσβασιμότητας για τα άτομα 

με αναπηρίες 

149 Στήριξη της 

πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

(εξαιρουμένων των 
υποδομών) 

13.500.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

στ)  Προώθηση της  ίσης 
πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς 

αποκλεισμούς εκπαίδευση και 

κατάρτιση και της ολοκλήρωσής 
τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες 

ομάδες, από την προσχολική 

εκπαίδευση και φροντίδα έως τη 
γενική και επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, 

καθώς και περαιτέρω έως την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 

εκπαίδευση και επιμόρφωση 

ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της 

μαθησιακής κινητικότητας για 

όλους και της προσβασιμότητας 

01 Επιχορήγηση 28.500.000 
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για τα άτομα με αναπηρίες 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
στ)  Προώθηση της  ίσης 

πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς 

αποκλεισμούς εκπαίδευση και 
κατάρτιση και της ολοκλήρωσής 

τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες 

ομάδες, από την προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα έως τη 

γενική και επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς 
και περαιτέρω έως την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 

εκπαίδευση και επιμόρφωση 
ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης 

της διευκόλυνσης της μαθησιακής 

κινητικότητας για όλους και της 

προσβασιμότητας για τα άτομα με 

αναπηρίες 

33 Καμία 

εδαφική 

στόχευση 

28.500.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
στ)  Προώθηση της  

ίσης πρόσβασης σε 

ποιοτική και χωρίς 
αποκλεισμούς 

εκπαίδευση …… 

09 Άνευ 

αντικείμενου 
 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

στ)  Προώθηση της  
ίσης πρόσβασης σε 

ποιοτική και χωρίς 

αποκλεισμούς 
εκπαίδευση …… 

06 
Αντιμετώπιση 

της παιδικής 

φτώχειας 

 

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
στ)  Προώθηση της  

ίσης πρόσβασης σε 

ποιοτική και χωρίς 
αποκλεισμούς 

εκπαίδευση …… 

03 Ουδετερότητα 

ως προς το φύλο 
 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

στ)  Προώθηση της  
ίσης πρόσβασης σε 

ποιοτική και χωρίς 

αποκλεισμούς 
εκπαίδευση …… 

02 Συνεκτίμηση 
της διάστασης 

του φύλου 

 

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το άρθρο 6 του 

ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των φύλων.  
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2.1.1.1. Ειδικός στόχος
1
: η) Προώθηση  της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της 

ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού 

συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες 

ομάδες  

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

 

Τύπος Δράσης 4Β.η.1: Προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης θα ενεργοποιηθούν παρεμβάσεις για την προώθηση στην 

απασχόληση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας.  

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

• Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση κλπ. 

• Προγράμματα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την ένταξη στην απασχόληση με έμφαση σε 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.  

• Προώθηση στην Επιχειρηματικότητα/ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα  

 

Τύπος Δράσης 4Β.η.2: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (κύκλος 2021-22) 

Πρόκειται για τον εμπροσθοβαρή κύκλο 2021-2022 της δράσης. 

 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι δράσεις που περιλαμβάνει ο ειδικός στόχος συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την 

προώθηση της ισότητας και την αρχή της μη διάκρισης  λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων, την Eθνική και Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης 2021-2027,  ενώ  

επίσης συμβάλλουν στην ενίσχυση των ίσων ευκαιριών και στην μη διάκριση στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση σύμφωνα με α) την  Σύσταση του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (2018/C 153/01) και β) την Σύσταση του 

Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για 

βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (2020/C 417/01). Επίσης, η επιλογή 

και υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 

αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

 

                                                 
1
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

η)  Προώθηση  της ενεργού 
ένταξης, με σκοπό την προώθηση 

της ισότητας των ευκαιριών, της 

152 Μέτρα για 
την προώθηση της 

ισορροπίας των ίσων 

600.000 
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απαγόρευσης των διακρίσεων και 
της ενεργού συμμετοχής, και 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας, ειδικότερα 

για τις μειονεκτούσες ομάδες 

ευκαιριών και της 
ενεργούς συμμετοχής 

στην κοινωνία 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

η)  Προώθηση  της ενεργού 

ένταξης, με σκοπό την προώθηση 
της ισότητας των ευκαιριών, της 

απαγόρευσης των διακρίσεων και 

της ενεργού συμμετοχής, και 
βελτίωση της 

απασχολησιμότητας, ειδικότερα 

για τις μειονεκτούσες ομάδες 

153 Τρόποι για την 

ενσωμάτωση και την 
επανένταξη στην 

απασχόληση για 

μειονεκτούντα άτομα 
4.000.000 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

η)  Προώθηση  της ενεργού 
ένταξης, με σκοπό την προώθηση 

της ισότητας των ευκαιριών, της 

απαγόρευσης των διακρίσεων και 
της ενεργού συμμετοχής, και 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας, ειδικότερα 
για τις μειονεκτούσες ομάδες 

138 Στήριξη της 
κοινωνικής 

οικονομίας και των 

κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

1.000.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
η)  Προώθηση  της ενεργού 

ένταξης, με σκοπό την προώθηση 
της ισότητας των ευκαιριών, της 

απαγόρευσης των διακρίσεων και 

της ενεργού συμμετοχής, και 
βελτίωση της 

απασχολησιμότητας, ειδικότερα 

για τις μειονεκτούσες ομάδες 

01 Επιχορήγηση 5.600.000 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
η)  Προώθηση  της ενεργού 

ένταξης, με σκοπό την προώθηση 

της ισότητας των ευκαιριών, της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και 

της ενεργού συμμετοχής, και 

βελτίωση της 
απασχολησιμότητας, ειδικότερα 

για τις μειονεκτούσες ομάδες 

33 Καμία 

εδαφική 

στόχευση 

5.600.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
η)  Προώθηση  της 

ενεργού ένταξης, με 

σκοπό την προώθηση 
της ισότητας των 

ευκαιριών, ….. 

05 

Καταπολέμηση 

των 
διακρίσεων 

 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

η)  Προώθηση  της 
ενεργού ένταξης, με 

σκοπό την προώθηση 

της ισότητας των 
ευκαιριών, ….. 

09 Άνευ 
αντικείμενου 

 

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 
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Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

η)  Προώθηση  της 

ενεργού ένταξης, με 

σκοπό την προώθηση 
της ισότητας των 

ευκαιριών, ….. 

02 Συνεκτίμηση 

της διάστασης 

του φύλου 

 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

η)  Προώθηση  της 

ενεργού ένταξης, με 
σκοπό την προώθηση 

της ισότητας των 

ευκαιριών, ….. 

03 Ουδετερότητα 

ως προς το φύλο 
 

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το άρθρο 6 του 

ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των φύλων. 
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2.1.1.1. Ειδικός στόχος
2
: θ) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων 

τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 4Β.θ.1: Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Μεταναστών και 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

Μέσω του Ειδικού Στόχου επιδιώκεται η στήριξη των Μεταναστών καθώς και των Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους, λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής 

Ένταξης Προσφύγων/ Μεταναστών αλλά και την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική 

Ένταξη. 

 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά : 

• Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης ΥΤΧ στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

καταπολέμισης του ψυφιακού αποκλεισμού  

• Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών 

• Δράσεις ενημέρωσης των ΥΤΧ (περιλαμβανομένων των μεταναστών) σε θέματα που θα 

συμβάλλουν στην προσαρμογή τους στις τοπικές κοινωνίες 

• Δράσεις ενσωμάτωσης στις τοπικές κοινωνίες υποδοχής των ΥΤΧ (πχ. κοινές αθλητικές και 

πολιτιστικές δραστηριότητες) 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες όπως οι μετανάστες και οι υπήκοοι τρίτων χωρών. 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι δράσεις που περιλαμβάνει ο ειδικός στόχος συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την 

προώθηση της ισότητας και την αρχή της μη διάκρισης λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων και την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Προσφύγων/ Μεταναστών. Επίσης, η 

επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

                                                 
2
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

θ) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
των υπηκόων τρίτων χωρών, 

περιλαμβανομένων των 

μεταναστών 

156 Ειδικές 

δράσεις για την 
αύξηση της 

συμμετοχής των 

υπηκόων τρίτων 

χωρών στην 

απασχόληση 

7.500.000 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

θ) Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

των υπηκόων τρίτων χωρών, 

περιλαμβανομένων των 
μεταναστών 

157 Μέτρα για 
την κοινωνική 

ενσωμάτωση των 

υπηκόων τρίτων 
χωρών 

1.500.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 



 

91 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
θ) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

των υπηκόων τρίτων χωρών, 
περιλαμβανομένων των 

μεταναστών 

01 Επιχορήγηση 9.000.000 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
θ) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
των υπηκόων τρίτων χωρών, 

περιλαμβανομένων των 

μεταναστών 

33 Καμία 

εδαφική 
στόχευση 

9.000.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
θ) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των υπηκόων 

τρίτων χωρών, 

περιλαμβανομένων 
των μεταναστών 

05 

Καταπολέμηση 
των 

διακρίσεων 

 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

θ) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των υπηκόων 

τρίτων χωρών, 

περιλαμβανομένων 
των μεταναστών 

08 Δημιουργία 

ικανοτήτων για 
τις οργανώσεις 

της κοινωνίας 

των πολιτών 

 

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
θ) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των υπηκόων 

τρίτων χωρών, 

περιλαμβανομένων των 
μεταναστών 

03 Ουδετερότητα 

ως προς το φύλο 

 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

θ) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής 

ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών, 

περιλαμβανομένων των 

μεταναστών 

02 Συνεκτίμηση 

της διάστασης 

του φύλου 

 

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 
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2.1.1.1. Ειδικός στόχος
1
: ι) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως των Ρομά 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ι.1: Τύπος Δράσης: Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Ρομά 

Μέσω συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται  η κοινωνική και οικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και την Εθνική Στρατηγική για την 

Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2027, έμφαση δίνεται στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, καθώς και 

σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.  

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά : 

• Ολοκληρωμένα προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας 

συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμισης του ψηφιακού αποκλεισμού.  

• Δράσεις υποστήριξης των Ρομά για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (διαχείριση χώρων 

μετγκατάστασης, βελτίωση συνθηκών διαβίωσης)  
• Δράσεις ενημέρωσης και προσέλκυσης των Ρομά. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ευπαθείς κοινωνικά κατηγορίες όπως οι ΡΟΜΑ  

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι δράσεις που περιλαμβάνει ο ειδικός στόχος συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την 

προώθηση της ισότητας και την αρχή της μη διάκρισης, λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων και την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2027. 

Επίσης, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

                                                 
1
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ι)  Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως των Ρομά 

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 

1.000.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο ι)  Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

01 Επιχορήγηση 1.000.000 
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αναπτυγμένες των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως των  Ρομά 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
ι)  Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως  των  Ρομά 

33 Καμία 

εδαφική 
στόχευση 

1.000.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
ι)  Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής 

ένταξης των 
περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως  

των  Ρομά 

05 

Καταπολέμηση 

των 
διακρίσεων 

 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

ι)  Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής 

ένταξης των 

περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως  

των  Ρομά 

08 Δημιουργία 
ικανοτήτων για 

τις οργανώσεις 

της κοινωνίας 
των πολιτών 

 

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

ι)  Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής 

ένταξης των 

περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως  των  

Ρομά 

03 Ουδετερότητα 
ως προς το φύλο 

 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

ι)  Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής 

ένταξης των 

περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως  των  

Ρομά 

02 Συνεκτίμηση 
της διάστασης 

του φύλου 

 

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

  



 

95 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
2
: ια)  Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, 

βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που 

προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον 

άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 

πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες 

ομάδες, βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, 

της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 

περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης  

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.1: Κοινωνικά Κέντρα 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες, ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού με απώτερο στόχο την κοινωνικοικονομική ένταξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν εξυπηρετούν επιμέρους στρατηγικές όπως, η Εθνική και Περιφερειακή 

Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, η Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, η Στρατηγική Κοινωνικής 

Ένταξης Προσφύγων/ Μεταναστών. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), Κινητές 

Μονάδες. 

 Προώθηση Διαπολιτισμικής Διαμεσολάβησης στα Κέντρα Κοινότητας / ΚΕΜ 

 Δομές Παροχής Αγαθών 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.2: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης στηρίζεται η πολιτική της αποϊδρυματοποίησης και της μετάβασης 

από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, για τα Άτομα με Αναπηρία 

(συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων/ μεταναστών ΑμεΑ) καθώς και για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. 

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν συμβάλλουν σε στρατηγικές όπως η Εθνική Στρατηγική 

Αποϊδρυματοποίησης, η Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία κλπ.. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ) 

 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για ΑμεΑ, Μετανάστες 

 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

 

 

                                                 
2
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Τύπος Δράσης 4Β.ια.3: Παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνική προστασίας 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Ανάπτυξη ξενώνων άμεσης υποδοχής και βραχείας φιλοξενίας προς αναδοχή 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.4: Παρεμβάσεις προς οφελος των γυναικών και την καταπολέμιση της βίας  

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η στήριξη των γυναικών και ειδικά αυτών που είναι 

θύματα βίας, με απώτερο στόχο την κοινωνικοοικονομική ένταξή τους και λαμβάνοντας υπόψη την 

Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Δίκτυο δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.5: Διασφάλιση της πρόσβασης στη μακροχρόνια περίθαλψη 

 Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού ΑΜΕΑ,ηλικιωμένων κλπ 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.6: Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης θα αναληφθούν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της 

πρόσβασης του πληθυσμού στην υγειονομική περίθαλψη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη τη Στρατηγική του τομέα Υγείας, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

Δημόσιας Υγείας 2021-2025. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας - Τοπικές Μονάδες Υγείας ΤΟΜΥ  

 Ενίσχυση Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

 Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας  

 Ανάπτυξη Υπηρεσιών για την Αντιμετώπισης της Εξάρτησης (Αλκοόλ, Ναρκωτικές Ουσίες κλπ.)  

 Μονάδες για προστασία εξαρτημένων & γονεϊκής στήριξης 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.7: Βελτίωση ποιότητας ζωής ηλικιωμένων 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων από τη γήρανση του πληθυσμού της Περιφέρειας. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν 

εξυπηρετούν επιμέρους στρατηγικές όπως η Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική 

Ένταξη, ενώ λαμβάνεται υπόψη και η Πράσινη Βίβλος σχετικά με τη Γήρανση.  

Στο πλαίσιο αυτό, για την ενίσχυση της ενεργούς γήρανσης, περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράσεις όπως: 

 Αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού των ηλικιωμένων 

 Παρακολούθηση θεμάτων υγείας (αξιοποίηση της τηλεϊατρικής)  

 Παροχή συμβουλών για υγιή τρόπο διαβίωσης (διατροφικές συμβουλές, αθλητικές δραστηριότητες 

κλπ.). 

 Συμμετοχή σε κοινωνικά δρώμενα όπως πολιτιστικές δραστηριότητες, εθελοντικές δράσεις κλπ. 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.8: Παρακολούθηση θεμάτων αναπηρίας στην Ήπειρο 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η συστηματική καταγραφή στοιχείων 

(συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων, ερευνών, πολιτικών) για τα άτομα με αναπηρία στην Ήπειρο 

και η αξιοποίηση αυτών για τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών για την αναπηρία. Επίσης 

περιλαμβάνονται και ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν 

συμβάλλουν στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και σε Εθνικές Στρατηγικές για την 
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αναπηρίας, ενώ είναι σύμφωνες με και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

 

Τύπος Δράσης 4Β.ια.9:  Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης περιλαμβάνει την υποστήριξη της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου 

Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (το οποίο συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4445/2016) με σκοπό την παρακολούθηση και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Σημειώνεται ότι τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης περιλαμβάνονται στο 

σύστημα διακυβέρνησης του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 

Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Επίσης,η εν λόγω δράση είναι σύμφωνη και με τα 

προβλεπόμενα στην Εθνική αλλά και Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 2021-2027.Η 

λειτουργία του Παρατηρητηρίου συνοπτικά αποσκοπεί στην: 

 αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο 

πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.), 

 παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα 

νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων 

πληθυσμιακών ομάδων,  

 ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και 

αλληλεγγύης, 

 αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού.  

 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ευπαθείς κοινωνικά κατηγορίες όπως: 

Άτομα φτωχά / σε κίνδυνο φτώχειας / ΕΚΟ / Ρομά/ μετανάστες & πρόσφυγες 

ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων ΑμεΑ προσφύγων/μεταναστών 

Ηλικιωμένοι 

Γυναίκες θύματα έμφυλης βίας / Γυναίκες ΕΚΟ 

Γενικός Πληθυσμός (για την Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας), ΕΚΟ (για Ψυχική υγεία, Εξαρτήσεις) 

 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι δράσεις που περιλαμβάνει ο ειδικός στόχος συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την 

προώθηση της ισότητας και την αρχή της μη διάκρισης, λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων και τις επιμέρους εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές Επίσης, η επιλογή και 

υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά 

και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 
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Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες ια)  Ενίσχυση της ισότιμης 
και έγκαιρης πρόσβασης … 

158 Μέτρα για την 

αναβάθμιση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, 

βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες 

12.700.000 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες ια)  Ενίσχυση της ισότιμης 

και έγκαιρης πρόσβασης … 

159 Μέτρα για την 
αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών 

και τοπικών κοινοτήτων 

11.000.000 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ια)  Ενίσχυση της ισότιμης 

και έγκαιρης πρόσβασης … 
160 Μέτρα για τη βελτίωση 

της προσβασιμότητας, της 

17.000.000 
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αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης 

(εξαιρουμένων των υποδομών) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες ια)  Ενίσχυση της ισότιμης 

και έγκαιρης πρόσβασης … 

161 Μέτρα για τη βελτίωση 
της πρόσβασης στη μακροχρόνια 
περίθαλψη (εξαιρουμένων των 
υποδομών) 

10.100.000 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

ια)  Ενίσχυση της ισότιμης 

και έγκαιρης πρόσβασης … 

162 Μέτρα για τον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων 

κοινωνική 

προστασίας,συμπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της πρόσβασης 

στην κοινωνική προστασία 

1.000.000 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

ια)  Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης … 

01 Επιχορήγηση 51.800.000 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
ια)  Ενίσχυση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης … 

33 Καμία 

εδαφική 

στόχευση 

51.800.000 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
ια)  Ενίσχυση της 

ισότιμης και έγκαιρης 

πρόσβασης … 

05 

Καταπολέμηση 
των 

διακρίσεων 

 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες ια)  Ενίσχυση της 

ισότιμης και έγκαιρης 

πρόσβασης … 

08 Δημιουργία 
ικανοτήτων για 

τις οργανώσεις 

της κοινωνίας 
των πολιτών 

 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ια)  Ενίσχυση της 

ισότιμης και έγκαιρης 
πρόσβασης … 

09 Άνευ 

αντικείμενου 
 

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ια)  Ενίσχυση της 

ισότιμης και έγκαιρης 

πρόσβασης … 

03 Ουδετερότητα 

ως προς το φύλο 

 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ια)  Ενίσχυση της 

ισότιμης και έγκαιρης 

πρόσβασης … 

02 Συνεκτίμηση 

της διάστασης 

του φύλου 
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*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το άρθρο 6 του 

ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των φύλων.  
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2.1.1.1. Ειδικός στόχος
1
: ιβ)  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων 

των απόρων και των παιδιών 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 4Β.ιβ.1: Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού 

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η στήριξη ατόμων που βρίσκονται ή αντιμετωπίζουν 

τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων,  τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη & 

Μείωση της Φτώχειας, καθώς και τον περιφερειακό σχεδιασμό για την κοινωνική ένταξη, την Ευρωπαϊκή 

Εγγύηση για το Παιδί, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού.  

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Δομές φιλοξενίας αστέγων  – Κέντρα Ημέρας & Υπνωτήρια 

 Υποστήριξη εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές. 

 Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. 

 Δράσεις πρόσβασης σε κοινωνική κατοικία για αστέγους και οικογένεις με σοβαρή υλική στέρηση 

 Σχολικά γεύματα 

 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ευπαθείς κοινωνικά κομάδες όπως Άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών. 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι δράσεις που περιλαμβάνει ο ειδικός στόχος συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την 

προώθηση της ισότητας και την αρχή της μη διάκρισης, λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 

Κονωνικών Δικαιωμάτων, την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας και 

τον αντίστοιχο περιφερειακό σχεδιασμό. Επίσης, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία. 

 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

                                                 
1
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Δεν έχει εφαρμογή 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός 

στόχος 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 

Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ιβ)  Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των 
απόρων και των παιδιών 

163 Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης των 

ατόμων που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των 
απόρων και των παιδιών 

  

  

2.194.231 
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Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
ιβ)  Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των 

απόρων και των παιδιών 

01 Επιχορήγηση 2.194.231 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
ιβ)  Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 

απόρων και των παιδιών 

33 Καμία 

εδαφική 

στόχευση 

2.194.231 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
ιβ)  Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης 
των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού 

αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων 
των απόρων και των 

παιδιών 

05 Καταπολέμηση 

των διακρίσεων 
 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

ιβ)  Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης 
των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού 

αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων 
των απόρων και των 

παιδιών 

06 Αντιμετώπιση 

της παιδικής 
φτώχειας 

 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

ιβ)  Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 

των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού 

αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων 

των απόρων και των 

παιδιών 

09 Άνευ 
αντικείμενου 

 

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες ιβ)  Προώθηση της 03 Ουδετερότητα 
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κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων 

των απόρων και των 
παιδιών 

ως προς το φύλο 

4Β ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες ιβ)  Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων 

των απόρων και των 
παιδιών 

02 Συνεκτίμηση 

της διάστασης 
του φύλου 

 

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων.
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2.1.1. Προτεραιότητα 5: Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής 

ανάπτυξης 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+
*
 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 

που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+
2
 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της αστικής κινητικότητας που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο viii) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της συνδεσιμότητας ΤΠΕ που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του 

κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

*
 Αν σημειωθεί, μεταβείτε στο τμήμα 2.1.1.2. 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
3
: (i) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 

κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 

φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές 

περιοχές 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 5.i.1: Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 

Οι παρεμβάσεις των ΒΑΑ που θα στηριχθούν από το Πρόγραμμα, προβλέπεται να αντιμετωπίσουν 

περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλαγές από την κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα τη λειτουργική οργάνωση 

των αστικών κέντρων, με κοινωνικές λειτουργίες και εξυπηρετήσεις, την αναβάθμιση του δημόσιου 

αστικού χώρου, καθώς και της σχέσης της με τον περιαστικό χώρο των αστικών κέντρων. 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

• Παρεμβάσεις Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης με ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ 

παρεμβάσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. 

• Παρεμβάσεις βελτίωσης της λειτουργικότητας του αστικού χώρου 

• Παρακολούθηση και περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης και της 

ακτινοβολίας – Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. 

• Παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου χώρου. 

• Αναζωογόνηση/ανάδειξη υποβαθμισμένων εκτάσεων που γειτνιάζουν με περιβαλλοντικά 

                                                 
2
 Σε περίπτωση που οι πόροι στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+ λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 4 του 

κανονισμού ΕΚΤ+. 
3
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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ευαίσθητες περιοχές/οικοσυστήματα  

• Δημιουργία μεγάλων χώρων πρασίνου στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα. 

• Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων. 

• Δημιουργία μόνιμων δομών περιβαλλοντικής ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης σε επίπεδο 

τοπικής αυτοδιοίκησης, στα αστικά κέντρα και προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης/ 

ευαισθητοποίησης για τον αστικό πληθυσμό. 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ο πληθυσμός των αστικών περιοχών της Περιφέρειας Ηπείρου 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν θετικά στην προώθηση των αρχών της ισότητας 

των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής 

καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα 

γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία.. 

 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

Ο Ειδικός στόχος και οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν αφορούν στο σύνολο τους, την υλοποίηση 

Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ). 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 
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Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

5 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(i) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και 

χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 

ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής 

κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού 
και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές 

165 

Προστασία, ανάπτυξη 
και προβολή της 

δημόσιας τουριστικής 

περιουσίας και 
υπηρεσιών στον τομέα 

του τουρισμού 

7.945.520,00 

5 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 
(i) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και 

χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 

ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής 

κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού 
και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές 

166 

Προστασία, ανάπτυξη 
και προβολή της 

πολιτισμικής 

κληρονομιάς και των 
πολιτιστικών 

υπηρεσιών 

7.945.520,00 

5 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(i) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και 
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής 

ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής 
κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού 

και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές 

168 
Υλική ανάπλαση και 

ασφάλεια δημόσιων 

χώρων 

15.891.039,00 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

5 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(i) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, 

της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 
τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές 

περιοχές 

01 Επιχορήγηση 31.782.079 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

5 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(i) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, 

της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 

τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές 
περιοχές 

02 

Ολοκληρωμένες 
Χωρικές 

Επενδύσεις | 

Πόλεις, 
κομωπόλεις και 

προάστια 

31.782.079 

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 
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*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

 

2.1.1.1. Ειδικός στόχος
4
: (ii) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 

κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, 

της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές 

πλην των αστικών 

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v), vi), vii) του ΚΚΔ· 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) του ΚΚΔ· Άρθρο 6 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ+: 

Τύπος Δράσης 5.ii.1: Χρηματοδότηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων  (ΟΧΕ)  

Στο πλαίσιο του εν λόγω Τύπου Δράσης περιλαμβάνεται η υλοποίηση τοπικών δράσεων ολοκληρωμένης 

χωρικής ανάπτυξης με την προώθηση ενός νέου προτύπου χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας που θα 

στηρίζεται στην αρχή της ολοκληρωμένης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και υποδομών με ταυτόχρονη 

προστασία των στοιχείων που συνθέτουν το περιβάλλον και τοπίο της Ηπείρου.  

Με τις δράσεις των ΟΧΕ επιδιώκεται η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της Περιφέρειας (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά και αξιόλογοι 

αρχαιολογικοί χώροι, παραγωγή αξιόλογων προϊόντων του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου) για την 

οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των περιοχών της. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ: 

Ο πληθυσμός και επισκέπτες της Περιφέρειας Ηπείρου 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – 

άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Οι προβλεπόμενες δράσεις του Ειδικού Στόχου συμβάλλουν θετικά στην προώθηση των αρχών της ισότητας 

των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής 

καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων θα 

γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία.. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 

προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο v) του ΚΚΔ 

                                                 
4
 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+. 
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Ο Ειδικός στόχος και οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν αφορούν στο σύνολο τους, την υλοποίηση 

Σχεδίων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων. 

Διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 22 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) σημείο vi) του ΚΚΔ 

Δεν έχει εφαρμογή 

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) 

σημείο vii) του ΚΚΔ 

Δεν προβλέπεται χρήση χρηματοδοτικών μέσων 

2.1.1.1.2 Δείκτες 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii), άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID [5] Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23 

παράγραφος 2 του ΕΚΤ+ 

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων 
Προτεραιότητ

α  

Ειδικό

ς 

στόχος  

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρεια

ς 

I

D 

[5

] 

Δείκτη

ς [255] 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Τιμή 

βάσης ή 

αναφορά

ς 

Έτος 

αναφορά

ς 

Στόχο

ς 

(2029) 

 

Πηγή 

δεδομένω

ν [200] 

Παρατηρήσε

ις [200] 

            

2.1.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑΥ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii) 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

5 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και 

χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 

τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 

φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 

τουρισμού και της ασφάλειας σε 

περιοχές πλην των αστικών 

165 

Προστασία, 
ανάπτυξη και 

προβολή της 

δημόσιας 

τουριστικής 

περιουσίας και 

υπηρεσιών στον 
τομέα του τουρισμού 

11.129.859,00 

5 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

(ii) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και 

χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 

τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 

φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 
τουρισμού και της ασφάλειας σε 

περιοχές πλην των αστικών 

166 

Προστασία, 
ανάπτυξη και 

προβολή της 

πολιτισμικής 
κληρονομιάς και των 

πολιτιστικών 

υπηρεσιών 

11.129.859,00 

5 ΕΤΠΑ Λιγότερο (ii) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και 168 22.259.719,00 
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αναπτυγμένες χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 

τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 

φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 
τουρισμού και της ασφάλειας σε 

περιοχές πλην των αστικών 

Υλική ανάπλαση και 
ασφάλεια δημόσιων 

χώρων 

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

5 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(ii) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και 
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής 

τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 
φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 

τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές 

πλην των αστικών 

01 Επιχορήγηση  
44.519.437 

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

5 ΕΤΠΑ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

(ii) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και 
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής 

τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 
φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 

τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές 
πλην των αστικών 

08 Ολοκληρωμένες 
Χωρικές Επενδύσεις | 

Αλλα είδη 

στοχευόμενων 
περιοχών 

44.519.437 

      

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ειδικός στόχος Κωδικός  Ποσό (EUR) 

      

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 
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2.2. Προτεραιότητες τεχνικής βοήθειας 

2.2.1. Προτεραιότητα 6: Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4 

(επαναλαμβάνεται για κάθε τέτοια προτεραιότητα τεχνικής βοήθειας) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του ΚΚΔ 

2.2.1.1. Παρέμβαση των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i) του ΚΚΔ 

 

Αφορά στην Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος για την αποτελεσματική εφαρμογή και δημοσιότητα των 

δράσεων ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Β.   

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων αποτελούν:  

Δράσεις για την προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Προγράμματος 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

• Δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και 

εργαλείων 

• Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

• Αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, 

• Ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, 

• Προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση 

ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΕΚΤ+  

του Προγράμματος 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν ανάγκες πέραν εκείνων που καλύπτονται από το Πρόγραμμα 

«Τεχνική Βοήθεια». 

 

Εκπόνηση Αξιολογήσεων, Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών και Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

• Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση 

εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / 

βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ+ του Προγράμματος. 

• Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ. 

• Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση 

εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα 

που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΚΤ+. 

 

Ενέργειες για την Επικοινωνία και Προβολή του Προγράμματος 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

• Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος και των επιμέρους 

παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς 

(Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές 

οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη. 

• Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις 

σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων EKT+ του Προγράμματος, την δυνατότητα πρόσβασης και 

συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. 
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• Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη 

δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων του Προγράμματος 

ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

• Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 

 

Δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων-δικαιούχων  

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

• Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των 

κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών 

• Οι δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα διαμορφώνονται κατά περίπτωση, 

ανάλογα με το είδος του φορέα, τις ειδικές του ανάγκες και την φύση και το μέγεθος (προϋπολογισμό) των 

έργων που υλοποιεί ή διαχειρίζεται. 

 

Στον εν λόγω ΑΠ περιλαμβάνονται και δαπάνες μετακίνησης για τις ανάγκες του Προγράμματος. 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο iii) του ΚΚΔ 

Διαχειριστική Αρχή και υποστηρικτικές δομές του συστήματος διοίκησης, φορείς-δικαιούχοι και λοιποί 

εμπλεκόμενοι (φορείς πολιτικής, φορείς λειτουργίας) στην εφαρμογή των δράσεων ΕΚΤ+, κοινή γνώμη, 

κλπ. 

2.1.1.2. Δείκτες 

Δείκτες εκροών με τα αντίστοιχα ορόσημα και στόχους 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο ii) του ΚΚΔ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID 

[5] 

Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

        

        

2.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδικός  Ποσό (EUR) 

6-ΤΒ ΕΚΤ+ ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

179 Πληροφόρηση και επικοινωνία 228.717 

6-ΤΒ ΕΚΤ+ ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

180 Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση 

και έλεγχος 

343.076 

6-ΤΒ ΕΚΤ+ ΕΚΤ+ Λιγότερο 
αναπτυγμένες 

181 Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή 
δεδομένων 

571.793 

6-ΤΒ ΕΚΤ+ ΕΚΤ+ Λιγότερο 

αναπτυγμένες 

182 Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του 

κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων 
εταίρων 

1.143.587 

Πίνακας 2: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός  Ποσό (EUR) 
6-ΤΒ ΕΚΤ+ ΕΚΤ+ Λιγότερο αναπτυγμένες 09 Άνευ 

αντικείμενου 
 

Πίνακας 3: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός  Ποσό (EUR) 
6-ΤΒ ΕΚΤ+ ΕΚΤ+ Λιγότερο αναπτυγμένες 03  
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Ουδετερότητα 
ως προς το 

φύλο 

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

Πίνακας 4 - ΕΤΘΑΥ 

Αριθ. προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός  Ποσό (EUR) 

     

 

2.2.1. Προτεραιότητα 7: Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4 

(επαναλαμβάνεται για κάθε τέτοια προτεραιότητα τεχνικής βοήθειας) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του ΚΚΔ 

2.2.1.1. Παρέμβαση των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i) του ΚΚΔ 

 

Αφορά στην Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος για την αποτελεσματική εφαρμογή και δημοσιότητα των 

δράσεων ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των Προτεραιοτήτων 1, 2, 3, 4Α και 5. 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων αποτελούν:  

Δράσεις για την προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Προγράμματος, όπως 

εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

• Δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και 

εργαλείων 

• Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

• Αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, 

• Ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, 

• Προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση 

ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ 

του Προγράμματος 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν ανάγκες πέραν εκείνων που καλύπτονται από το Πρόγραμμα 

«Τεχνική Βοήθεια». 

 

Εκπόνηση Αξιολογήσεων, Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών και Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

• Εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος που προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο της 

προγραμματικής περιόδου 201-2027. 

• Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση 

εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / 

βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος. 

• Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ. 
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• Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση 

εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα 

που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ. 

• Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της περιφερειακής διάσστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ). 

 

Ενέργειες για την Επικοινωνία και Προβολή του Προγράμματος 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

• Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος και των επιμέρους 

παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς 

(Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές 

οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη. 

• Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις 

σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος, την δυνατότητα πρόσβασης και 

συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. 

• Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη 

δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων του Προγράμματος 

ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

• Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 

 

Δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων-δικαιούχων  

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

• Οι δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα διαμορφώνονται κατά περίπτωση, 

ανάλογα με το είδος του φορέα, τις ειδικές του ανάγκες και την φύση και το μέγεθος (προϋπολογισμό) των 

έργων που υλοποιεί ή διαχειρίζεται. 

 

Στον εν λόγω ΑΠ περιλαμβάνονται και δαπάνες μετακίνησης για τις ανάγκες του Προγράμματος. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο iii) του ΚΚΔ 

Διαχειριστική Αρχή και υποστηρικτικές δομές του συστήματος διοίκησης, φορείς-δικαιούχοι και λοιποί 

εμπλεκόμενοι (φορείς πολιτικής, φορείς λειτουργίας) στην εφαρμογή των δράσεων ΕΤΠΑ, κοινή γνώμη, κλπ. 

2.1.1.2. Δείκτες 

Δείκτες εκροών με τα αντίστοιχα ορόσημα και στόχους 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο ii) του ΚΚΔ 

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών 

Προτεραιότητα  Ειδικός στόχος  Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

ID 

[5] 

Δείκτης [255]  Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

 

Στόχος 

(2029) 

 

         

         

2.1.1.3. Ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων (ΕΕ) ανά τύπο παρέμβασης 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο iv) του ΚΚΔ 

Πίνακας 1: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης 
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Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδικός  Ποσό (EUR) 

7-ΤΒ ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες 179 Πληροφόρηση και επικοινωνία 562.288 

7-ΤΒ ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες 180 Προετοιμασία, υλοποίηση, 

παρακολούθηση και έλεγχος 

843.432 

7-ΤΒ ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες 181 Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή 
δεδομένων 

1.405.720 

7-ΤΒ ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ Λιγότερο αναπτυγμένες 182 Ενίσχυση της ικανότητας των 

αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων 

και των οικείων εταίρων 

2.811.439 

Πίνακας 2: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός  Ποσό (EUR) 

     

Πίνακας 3: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+
*
, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ 

Αριθ. 

προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός  Ποσό (EUR) 

     

*
 Κατά κανόνα, το 40 % για το ΕΚΤ+ συνεισφέρει στην παρακολούθηση της ισότητας των 

φύλων. Το 100 % εφαρμόζεται όταν το κράτος μέλος επιλέγει να χρησιμοποιήσει το 

άρθρο 6 του ΕΚΤ+, καθώς και ειδικές δράσεις του προγράμματος για την ισότητα των 

φύλων. 

Πίνακας 4 - ΕΤΘΑΥ 

Αριθ. προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός  Ποσό (EUR) 
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3. Σχέδιο χρηματοδότησης 

3.5. Χρηματοδοτικές πιστώσεις ανά έτος 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) σημείο i) του ΚΚΔ και άρθρα 3, 4 και 7 του ΤΔΜ 

 

Πίνακας 1: Χρηματοδοτικές πιστώσεις ανά έτος 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026 2026 

μόνο 

για το 

ΕΤΘΑΥ 

2027 2027 

μόνο 

για το 

ΕΤΘΑΥ 

Σύνολο Χρηματοδοτικές 

πιστώσεις χωρίς 

ποσό ευελιξίας 

Ποσό 

ευελιξίας 

Χρηματοδοτικές 

πιστώσεις χωρίς 

ποσό ευελιξίας 

Ποσό 

ευελιξίας 

ΕΤΠΑ
*
 Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

            

Σύνολο              
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Πίνακας 1: Χρηματοδοτικές πιστώσεις ανά έτος 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026 2026 

μόνο 

για το 

ΕΤΘΑΥ 

2027 2027 

μόνο 

για το 

ΕΤΘΑΥ 

Σύνολο Χρηματοδοτικές 

πιστώσεις χωρίς 

ποσό ευελιξίας 

Ποσό 

ευελιξίας 

Χρηματοδοτικές 

πιστώσεις χωρίς 

ποσό ευελιξίας 

Ποσό 

ευελιξίας 

ΕΚΤ+
*
 Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

            

Σύνολο               

Σύνολο               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Συνολικά χρηματοδοτικά κονδύλια ανά ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 σημείο ζ) στοιχείο ii), άρθρο 22 παράγραφος 6 και άρθρο 36 του ΚΚΔ 
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Για τα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» όπου επελέγη στη συμφωνία εταιρικής 

σχέσης τεχνική βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4 του ΚΚΔ. 

 

Πίνακας 1: Συνολικά χρηματοδοτικά κονδύλια ανά ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση 

Αριθ. στόχου 

πολιτικής/ειδικο

ύ στόχου του 

ΤΔΜ 

ή ΤΒ 

Προτεραιότητα 

Βάση για 

τον 

υπολογισμό 

της 

ενωσιακής 

στήριξης 

(συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος ή 

δημόσια 

συνεισφορά

) 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας* Συνεισφορ

ά της 

Ένωσης 

(α) = 

(ζ)+(η) 

Ανάλυση της 

συνεισφοράς της 

Ένωσης 

Εθνική 

συνεισφορ

ά 

Ενδεικτική 

ανάλυση της 

εθνικής 

συνεισφοράς 

Σύνολο 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότηση

ς 

Συνεισφορ

ά της 

Ένωσης 

μείον το 

ποσό 

ευελιξίας 

(ζ) 

Ποσό 

ευελιξία

ς 

(η) 

δημόσι

α 

ιδιωτικ

ή 

    (β)=(γ)+(δ) (γ) (δ) (ε)=(α)+(β) (στ)=(α)/(ε)** 

ΣΠ1 Προτεραιότητα 1 Δ/Σ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
     0,00 54.104.711 85% 

ΣΠ2 Προτεραιότητα 2

Α 

Δ/Σ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
     0,00 73.512.618 85% 

ΣΠ2 Προτεραιότητα 2Β Δ/Σ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
     0,00 12.500.000 85% 

ΣΠ3 Προτεραιότητα 3 Δ/Σ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
     0,00 37.714.257 85% 

ΣΠ4 Προτεραιότητα 4

Α 

Δ/Σ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
     0,00 55.928.513 85% 

ΣΠ4 Προτεραιότητα 4Β Δ/Σ ΕΚΤ+ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
     0,00 

108.094.23

1 
85% 

ΣΠ5 Προτεραιότητα 5 Δ/Σ ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
     0,00 76.301.516 85% 

ΤΒ Προτεραιότητα 6 Δ/Σ ΕΚΤ+  Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
     0,00 2.287.173 85% 
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ΤΒ Προτεραιότητα 7 Δ/Σ ΕΤΠΑ  Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
     0,00 5.622.879 85% 

   Σύνολ

ο 

ΕΤΠΑ 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

     0,00 
315.684.49

4 
85% 

   Σύνολ

ο 

ΕΚΤ+ 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

     0,00 
110.381.40

4 
85% 

   Γενικό 

σύνολο 

 
     0,00 

426.065.89

8 
85% 

*
 Για το ΕΤΠΑ: λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης, περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και, κατά περίπτωση, 

ειδικά κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές. Για το ΕΚΤ+: λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 

περιφέρειες μετάβασης, περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και, κατά περίπτωση, πρόσθετα κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές. Για το ΤΣ: άνευ αντικειμένου. Για την παροχή τεχνικής βοήθειας, η εφαρμογή των κατηγοριών περιφερειών εξαρτάται από την 

επιλογή ταμείου. 
**

 Να αναφερθούν οι συνολικοί πόροι του ΤΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής στήριξης που μεταφέρεται από το ΕΤΠΑ και το 

ΕΚΤ+. Ο πίνακας δεν περιλαμβάνει τα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΤΔΜ. Σε περίπτωση τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από το 

ΤΔΜ, οι πόροι του ΤΔΜ θα πρέπει να διαμοιράζονται σε πόρους που σχετίζονται με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 ΤΔΜ. Για το άρθρο 4 ΤΔΜ, 

δεν υπάρχει ποσό ευελιξίας. 

 

Για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»: προγράμματα που χρησιμοποιούν τεχνική βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 

36 παράγραφος 5 σύμφωνα με την επιλογή που προβλέπεται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης. 



 

 

4. Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο θ) 

Πίνακας 1: Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι 

Αναγκαίο

ι 

πρόσφορο

ι όροι 

Ταμεί

ο 

Ειδικός 

στόχος 

(άνευ 

αντικειμένο

υ για το 

ΕΤΘΑΥ) 

Πλήρωση 

αναγκαίου 

πρόσφορο

υ όρου 

Κριτήρια 

Πλήρωσ

η 

κριτηρίω

ν 

Παραπομπ

ή σε 

σχετικά 

έγγραφα 

Αιτιολόγησ

η 

   Ναι/Όχι Κριτήριο 

1 

Ν/Ο [500] [1 000] 

    Κριτήριο 

2 

Ν/Ο   

 

5. Αρμόδιες για το πρόγραμμα αρχές 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ια)· άρθρο 71, άρθρο 84 του ΚΚΔ 

 

Πίνακας 1: Αρμόδιες για το πρόγραμμα αρχές 

 

Αρχές του προγράμματος  Επωνυμία του φορέα 

[500] 
Όνομα υπεύθυνου 

επικοινωνίας [200] 

 

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου 

[200] 

Διαχειριστική αρχή Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης ΕΠ 

Περιφέρειας Ηπείρου 

Προϊστάμενος ΕΥ  

Ελεγκτική αρχή Επιτροπή Δημοσιονομικού 

Ελέγχου (ΕΔΕΛ) 

Πρόεδρος ΕΔΕΛ  

Φορέας που λαμβάνει πληρωμές 

από την Επιτροπή 

-   

Κατά περίπτωση, ο φορέας ή 

φορείς που λαμβάνουν πληρωμές 

από την Επιτροπή σε περίπτωση 

τεχνικής βοήθειας 

κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 36 

παράγραφος 5 

-   

Λογιστική διαδικασία στην 

περίπτωση που η εν λόγω 

διαδικασία έχει ανατεθεί σε φορέα 

πλην της διαχειριστικής αρχής 

Ειδική Υπηρεσία Αρχή 

Πιστοποίησης 

Προϊστάμενος ΕΥ  

 



 

 

Κατανομή των επιστρεφόμενων ποσών για τεχνική βοήθεια κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 

36 παράγραφος 5, εάν έχουν προσδιοριστεί περισσότεροι του ενός φορείς για τη λήψη 

πληρωμών από την Επιτροπή 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 του ΚΚΔ 

 

Πίνακας 2: Το μέρος των ποσοστών που καθορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 5 στοιχείο β), το 

οποίο θα επιστρέφεται στους φορείς που λαμβάνουν πληρωμές από την Επιτροπή σε περίπτωση 

τεχνικής βοήθειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 5 (σε ποσοστιαίες μονάδες) 

Φορέας 1 Ποσοστιαίες 

μονάδες 

Φορέας 2
*
 Ποσοστιαίες 

μονάδες 

*
 Αριθμός φορέων που προσδιορίζεται από κράτος μέλος. 

 

6. Εταιρική σχέση  

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο η) του ΚΚΔ 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

Γενικό πλαίσιο 

Η εταιρική σχέση έχει χαρακτηριστεί ως 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. Οι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλο τον κύκλο ζωής 

των Προγραμμάτων (σχεδιασμός, προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση). 

Στο πλαίσιο της ΠΠ 2021-2027, η εταιρική σχέση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του σχεδίου του ΚΚΔ, 

οργανώνεται προωθώντας τη συμμετοχή των εταίρων σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 

εφαρμογής των Προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις επιτροπές 

παρακολούθησης και με ενεργοποίηση και εμπλοκή εταίρων από: 

 τις αστικές και άλλες δημόσιες αρχές 

 τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 

 τους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους και 

φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της 

καταπολέμησης των διακρίσεων. 

Όργανα Σχεδιασμού Περιφέρειας 

Ομάδα Χάραξης Πολιτικής (ΟΧΠ) Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 Περιφέρειας Ηπείρου: 

συγκροτήθηκε τον Σεπτέμβριο 2019 με αντικείμενο την υποστήριξη της Περιφέρειας στις διαδικασίες 

αναπτυξιακού προγραμματισμού της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, με την συμμετοχή της 

στις φάσεις και στις ενέργειες εκπόνησης των σχετικών κειμένων της προγραμματικής περιόδου. Η 

ΟΧΠ έχει υποστηρικτικό ρόλο προς την Επιτροπή Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ, συνεισφέροντας 

κατ’ αρμοδιότητα στην όλη διαδικασία και σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού.  

Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 Περιφέρειας 

Ηπείρου: συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο 2021 με αντικείμενο το σχεδιασμό και την κατάρτιση του 

Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.  



 

 

Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) στην Περιφέρεια Ηπείρου: συγκροτήθηκε 

τον Φεβρουάριο 2013 και λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο υποστηρίζοντας την Περιφέρεια σε 

θέματα έρευνας και καινοτομίας, επεξεργάζεται θέματα που σχετίζονται με την προώθηση της 

καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας καθώς και προτείνει δράσεις 

που δύνανται να υλοποιηθούν από φορείς ή συμπράξεις.  

Διαδικασία Διαβούλευσης με εταίρους 

Σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού του Προγράμματος «Ήπειρος 2021-2027» πραγματοποιείται 

διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς. Με στόχο την ενεργό συμμετοχή των φορέων της εταιρικής 

σχέσης, καθώς και των πολιτών της Περιφέρειας, οργανώθηκε ηλεκτρονική διαβούλευση, για τις 

ανάγκες της οποίας διαμορφώθηκε κατάλληλος χώρος στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ 

Περιφέρειας Ηπείρου (https://peproe.gr/op2027/). Στο πλαίσιο αυτό, αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά 

ερωτηματολόγια (το διάστημα 12/2020 - 02/2021), τα οποία απευθύνονταν σε φορείς της δημόσιας 

διοίκησης/ αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς εταίρους, κοινωνία των πολιτών, σε φορείς που συνδέονταν 

με τη επιχειρηματικότητα, καθώς και σε πολίτες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 

 Το ερωτηματολόγιο προς τους Φορείς Δημόσιας Διοίκησης/ αυτοδιοίκησης και λοιπούς 

εταίρους, περιλάμβανε τη συγκέντρωση προτάσεων σε θεματικούς τομείς του Προγράμματος 

της Ηπείρου, όπως Περιβάλλον, Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή, Υποδομές μεταφορών, 

Υποδομές πρόνοιας/ Κοινωνικές υποδομές, Υγεία, Εκπαίδευση – Διά Βίου Μάθηση, 

Ανθρώπινοι πόροι – Κοινωνική Συνοχή. 

 Το ερωτηματολόγιο για την επιχειρηματικότητα περιλάμβανε την καταγραφή αναγκών του 

τομέα, των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιφερειακής οικονομίας, αλλά και την 

διατύπωση προτεινόμενων δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας της 

Περιφέρειας. 

 Το ερωτηματολόγιο προς τους πολίτες περιλάμβανε την καταγραφή απόψεων για τις 

σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια Ηπείρου την επόμενη 

επταετία (2021-2027), όπως και τους θεματικούς τομείς που κατά την γνώμη τους θα πρέπει 

η Περιφέρεια να εστιάσει την στρατηγική της την επόμενη περίοδο ώστε να δημιουργήσει 

αναπτυξιακές προοπτικές. 

Στον διαδικτυακό τόπο της διαβούλευσης, αναρτήθηκε ενημερωτικό υλικό για τη νέα προγραμματική 

περίοδο (Στόχοι Πολιτικής, διαδικασία και πρόοδος σχεδιασμού κλπ.,), για την αναπτυξιακή 

στρατηγικής της Περιφέρειας καθώς και σύντομες παρουσιάσεις με στόχο την εύκολη ενημέρωση 

όλων των πολιτών για τα βασικά στοιχεία της Προγραμματικής Περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη το 

πλήθος των τεχνικών κειμένων και την πολυπλοκότητα αυτών. 

Για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης ενημερώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς μέσω 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων άλλα και όλοι οι πολίτες της Περιφέρειας από τα  τοπικά Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης. Επιπρόσθετα διοργανώθηκαν τηλεδιασκέψεις για την ενημέρωση των μελών του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημάρχων της περιοχής. 

Πέραν της ηλεκτρονικής διαβούλευσης που οργανώθηκε, υπήρξαν και περιπτώσεις φορέων που 

απέστειλαν τις προτάσεις τους ανεξαρτήτως των ερωτηματολογίων που προαναφέρθηκαν. Οι εν λόγω 

προτάσεις ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάρτιση του Προγράμματος. 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας συμμετείχαν και υπέβαλλαν 

προτάσεις (είτε μέσω των ερωτηματολογίων της ηλεκτρονικής διαβούλευσης  ή ανεξάρτητα αυτών) 

φορείς όπως: 

 Υπουργεία & Επιτελικές Δομές αυτών (Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,  Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού) 

 Δήμοι της Περιφέρειας (Αρταίων, Β. Τζουμέρκων, Γ. Καραϊσκάκη, Ζίτσας, Ιωαννιτών, 

Πάργας) 

 Κοινωνικοί Εταίροι και Οργανώσεις (ΙΝΣΕΤΕ, Ε.Σ.Α.μεΑ.)  

 Σύνδεσμοι και οργανώσεις εκπροσώπησης επιχειρήσεων (ΣΕΠΕ, Ομοσπονδία Τουριστικών 

Καταλυμάτων & Επιχειρήσεων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού Ηπείρου  « Ο ΞΕΝΙΟΣ 

ΖΕΥΣ»)  

https://peproe.gr/op2027/


 

 

 Οικονομικοί φορείς της Περιφέρειας (Επιμελητήριο Άρτας) 

 Επιστημονικοί/ Ερευνητικοί Φορείς (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 

 Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης/ Αυτοδιοίκησης (Ελληνική Αστυνομία, Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Περιφερειακή Δνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ηπείρου, Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Περιφέρειας Ηπείρου, κ.α.) 

 Φορείς της κοινωνίας των πολιτών – Φορείς που προωθούν την κοινωνική ένταξη/ 

καταπολέμηση των διακρίσεων (Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων, Σύλλογος ΑΜΕΑ "αγκαλιά", Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων 

ΑμεΑ «ΚΥΨΕΛΗ» Ιωαννίνων, Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά "ΕΛΛΑΝ 

ΠΑΣΣΕ") 

 Επιχειρήσεις 

 Πολίτες 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία πραγματοποιήθηκαν θεματικές τεχνικές 

συναντήσεις με την συμμετοχή Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Επιτελικών Δομών με στόχο την 

διαμόρφωση και τον διαχωρισμό / συμπληρωματικότητα των δράσεων μεταξύ Τομεακών και 

Περιφερειακών ΕΠ. 

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής αποτέλεσε η μελέτη για την 

«Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020» στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το προφίλ 

της Περιφέρειας την οποία εκπόνησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) για λογαριασμό της ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο της μελέτης ο 

ΟΟΑΣΑ διαβουλεύτηκε με Φορείς της Περιφέρειας μέσω συναντήσεων και ερωτηματολογίων. 

Επικαιροποίηση Περιφερειακών Στρατηγικών 

Ταυτόχρονα με την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος επικαιροποιούνται οι βασικές 

Περιφερειακές Στρατηγικές που αφορούν έρευνα/καινοτομία και κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό:  

 σε συνεργασία με το ΠΣΕΚ πραγματοποιείται διαβούλευση με τους Φορείς και τους 

Κοινωνικούς εταίρους συμβάλλοντας γόνιμα στον ανασχεδιασμό της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ώστε να χρησιμεύσει τόσο ως συνεισφορά στον Εθνικό 

Σχεδιασμό, όσο και για την προτεραιοποίηση και εξειδίκευση της περιφερειακής διάστασης 

της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ).  
 η Ομάδα Χάραξης Πολιτικής προχώρησε σε διαβούλευση με τους Φορείς και τους 

Κοινωνικούς εταίρους για την διαμόρφωση του κειμένου της Στρατηγικής της Περιφέρειας 

Ηπείρου για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

Κορυφαίο όργανο για τη συμμετοχή των εταίρων στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση του Προγράμματος είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης, για τη λειτουργία της οποίας 

λαμβάνονται μέτρα πιο ουσιαστικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητάς της. 

Πέραν των τυπικών μέτρων ενίσχυσης του επιχειρησιακού της χαρακτήρα, όπως η ολιγομελής και 

αντιπροσωπευτική σύνθεσή της και η υποστήριξη της λειτουργίας της από γραμματεία της 

Διαχειριστικής Αρχής, πρόκειται να ληφθούν και άλλα μέτρα άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης 

των μελών της, με αναμενόμενο αποτέλεσμα την μεγαλύτερη κινητοποίησή τους. 

Τέτοια μέτρα είναι ενδεικτικά η διαδικτυακή επικοινωνία των μελών της μέσω της διαδικτυακής 

εφαρμογής «Δίαυλος», όπου είναι δυνατή η επικοινωνία των μελών ανά πάσα στιγμή, η υποβολή 

ερωτημάτων και παρατηρήσεων, καθώς και η εξατομικευμένη ενημέρωση μέσω email για κάθε νέα 

ανάρτηση. 

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα και να 

λαμβάνουν απαντήσεις για ειδικότερα ζητήματα, όπως το πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, 

την αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων, την αξιόπιστη εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των 

πράξεων, την πορεία σύνταξης των ετήσιων και τελικής έκθεσης εφαρμογής, την αξιολόγηση του 

προγράμματος, την εφαρμογή των αρχών της προσβασιμότητας κλπ. 



 

 

Με τα μέτρα αυτά αυξάνεται η διαφάνεια της εφαρμογής του Προγράμματος και η παραγωγική 

συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης σ’ αυτό, με αναμενόμενη άμεση θετική 

επίπτωση στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων στην 

επίτευξη των τεθέντων στόχων. 

 

7. Επικοινωνία και προβολή 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ι) του ΚΚΔ 

Πεδίο κειμένου [4 500] 

Κύριος επικοινωνιακός στόχος:  

Προβολή του ρόλου του Προγράμματος και της συμβολής της EE στους τομείς της ερευνητικής και 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, περιβαλλοντικών επενδύσεων, υποδομών μεταφορών, εκπαίδευσης, υγείας 

και πρόνοιας, πολιτισμού και τουρισμού, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης διακρίσεων, που συμβάλλουν 

στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Οι ειδικοί επικοινωνιακοί στόχοι εστιάζουν στα ακόλουθα:  

• Ενίσχυση αναγνωρισιμότητας, ευνοϊκής γνώμης και συμβολής της EE στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών  

• Αύξηση της εμπιστοσύνης στην EE με τη διασφάλιση της διαφάνειας στην υλοποίηση των πράξεων 

• Προβολή της στρατηγικής και των στόχων του Προγράμματος 

 Προβολή σημαντικών έργων με απεικόνιση της προόδου στις περιοχές παρέμβασης και ενίσχυση της 

αμφίδρομης διαδικασίας της επικοινωνίας, με την αποτύπωση του οφέλους στην καθημερινότητα 

των πολιτών 

 Άμεση ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων, οργανώσεων, εταίρων και άλλων πιθανών 

ενδιαφερομένων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτή 

 Υποστήριξη των δικαιούχων για την προβολή των πράξεων που υλοποιούν 

 Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των ομάδων στόχων, με την συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο 

του Προγράμματος 

Με γνώμονα την προώθηση της πολιτικής συνοχής οι ενδεικτικές δράσεις περιλαμβάνουν:  

- Ενέργειες επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής των παρεμβάσεων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των 

έργων, αλλά και των πολιτικών του Προγράμματος, οι οποίες απευθύνονται σε φορείς πολιτικής, σε 

δυνητικούς δικαιούχους και στην κοινή γνώμη 

- Δημιουργία υλικού προβολής για όλα τα έργα (βάση δεδομένων οπτικοακουστικού υλικού, συνεντεύξεις 

με ωφελούμενους/εμπλεκόμενους, ντοκιμαντέρ) ώστε με την ευρεία διάδοσή του, να ενισχύεται το 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

- Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, με φυσική παρουσία ή/και ηλεκτρονικά μέσα 

- Αξιοποίηση έντυπων, ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και ειδικότερα των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης 

- Ενίσχυση της προβολής των υποδομών και δράσεων με την προώθηση διαγωνισμών/δώρων 

- Δικαιούχοι που υλοποιούν έργα στρατηγικής σημασίας και έργα με Π/Υ άνω των 10 εκ. ευρώ, οι οποίοι 

σύμφωνα με το άρθρο 45(1)(ε) του ΚΚΔ θα λαμβάνουν ειδική υποστήριξη ώστε να υλοποιούν την 

επικοινωνιακή τους δραστηριότητα 

- Δημοσιοποίηση στοιχείων προόδου των παρεμβάσεων του Προγράμματος 

- Δημιουργία δικτύων και πολλαπλασιαστών πληροφόρησης 

Μέσα από τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα, τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ευρύτερη δυνατή 



 

 

κάλυψη των μέσων ενημέρωσης και στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης με τους πολίτες. 

Το στοχοθετούμενο κοινό είναι:  

- Ευρύ κοινό: Πολίτες σε εθνικό - περιφερειακό επίπεδο που περιλαμβάνει και ειδικές δημογραφικές 

ομάδες, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, άλλες συγκεκριμένες ομάδες/κοινότητες, θεματικά σχετικές με το 

κάθε Πρόγραμμα 

- Δυνητικοί δικαιούχοι: Φορείς που υλοποιούν παρεμβάσεις του Προγράμματος, όπως φορείς της 

δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και 

επιχειρήσεις για τις δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων, φορείς και οργανισμοί του τομέα της Υγείας και 

Πρόνοιας, πανεπιστημιακά ιδρύματα κλπ 

- Δικαιούχοι: Οργανισμοί, φορείς και επιχειρήσεις, που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων του 

Προγράμματος 

- Εθνικές και ευρωπαϊκές διοικητικές αρχές και φορείς: Ευρωπαϊκά Όργανα και Οργανισμοί, 

Υπουργεία, κλπ 

- Οργανισμοί - Φορείς διάχυσης ενημέρωσης: ΜΜΕ, δίκτυα πληροφόρησης, διαμορφωτές κοινής 

γνώμης, κλπ 

Μέσα επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της προβολής μέσω social media:  

• Η επιλογή των μέσων ενημέρωσης θα λάβει υπόψη το εθνικό, περιφερειακό και τοπικό πλαίσιο  

• Τα μέσα επικοινωνίας περιλαμβάνουν την ιστοσελίδα του Προγράμματος και τη σελίδα της ΕΥΔ 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Οι δράσεις επικοινωνίας περιλαμβάνουν εκδηλώσεις με συμμετοχή κοινού  

• Οι δράσεις περιλαμβάνουν εκδόσεις (έντυπες ή ψηφιακές) καθώς και οπτικοακουστικές παραγωγές  

Παρακολούθηση και αξιολόγηση:  

Η αξιολόγηση της επικοινωνίας θα προδιαγράφεται ήδη από το στάδιο σχεδιασμού των επιμέρους 

επικοινωνιακών ενεργειών και εργαλείων, παρακολουθείται κατά την υλοποίηση και αποτιμάται μετά την 

ολοκλήρωση τους. Η αξιολόγηση θα υλοποιείται αξιοποιώντας δείκτες υλοποίησης, αποτελέσματος, 

επιπτώσεων. Ενδεικτικά:  

 Δείκτες υλοποίησης: Αριθμός καταχωρίσεων, συχνότητα εκπομπών ραδιοφωνικού σποτ, συχνότητα 

προβολών τηλεοπτικού σποτ, αριθμός συμμετεχόντων ανά εκδήλωση, posts/videos για τα social 

media, χρονική διάρκεια διαδικτυακής διαφήμισης, επισκεψιμότητα ιστοσελίδας, αριθμός 

ερωτημάτων Helpdesk 

 Δείκτες αποτελέσματος: Ποσοστό αναγνωρισιμότητας (Προγράμματος, έργων/ ενισχύσεων), 

audience recall καμπάνιας/ενέργειας, βαθμός ικανοποίησης/ χρησιμότητας από event, engagement 

στα social media (απήχηση/views), ακόλουθοι, conversions ιστοσελίδας ( διάρκεια σύνδεσης) 

 Δείκτες επιπτώσεων: Διάδοση θετικού μηνύματος για το ΕΠ και τη συμβολή της ΕΕ λόγω της 

επικοινωνιακής ενέργειας, βαθμός εμπιστοσύνης στις εθνικές/ευρωπαϊκές αρχές 

Προϋπολογισμός  

Ο προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί με βάση τις ετήσιες ανάγκες. Με την περιγραφή των δράσεων θα 

παρέχεται ένας ενδεικτικός οικονομικός προγραμματισμός ανά δραστηριότητα/μέσο. 

 

8. Χρήση μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και 

χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες 

Παραπομπή: Άρθρα 94 και 95 του ΚΚΔ 

Πίνακας 1: Χρήση μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και 

χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες 

Προβλεπόμενη χρήση των άρθρων 94 και 95 ΝΑΙ ΟΧΙ 



 

 

Από το πρόγραμμα έγκρισης θα γίνει 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 (στην περίπτωση αυτή να συμπληρωθεί το 

προσάρτημα 1) 

  

Από το πρόγραμμα έγκρισης θα γίνει χρήση της επιστροφής της 

ενωσιακής συνεισφοράς βάσει χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις 

δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 95 του ΚΚΔ (στην περίπτωση αυτή να 

συμπληρωθεί το προσάρτημα 2) 

  

*
 Πλήρεις πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιέχονται στα 

παραρτήματα του ΚΚΔ. 



 

 

Προσάρτημα 1 

Συνεισφορά της Ένωσης βάσει μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και ενιαίων 

συντελεστών 

Υπόδειγμα για την υποβολή στοιχείων προς εξέταση από την Επιτροπή 

(άρθρο 94) 

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης  

  

 

Το παρόν προσάρτημα δεν απαιτείται όταν χρησιμοποιούνται απλουστευμένες επιλογές κόστους σε 

επίπεδο ΕΕ καθοριζόμενες με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 94 

παράγραφος 4. 



 

 

A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων 

Προτεραι

ότητα 

Ταμ

είο 

Ειδι

κός 

στό

χος 

Κατηγ

ορία 

περιφέ

ρειας 

Εκτιμώμε

νο 

ποσοστό 

του 

συνολικο

ύ 

χρηματοδ

οτικού 

κονδυλίο

υ στο 

πλαίσιο 

της 

προτεραι

ότητας 

στην 

οποία θα 

εφαρμοστ

ούν οι 

ΑΕΚ 

σε % 

Τύπος/τύποι 

καλυπτόμενων 

πράξεων 

Δείκτης 

ενεργοποίησης 

της επιστροφής 

ποσών 

Μονάδα 

μέτρηση

ς για τον 

δείκτη 

ενεργοπ

οίησης 

της 

επιστρο

φής 

ποσών 

Τύπος 

ΑΕΚ 

(τυποποι

ημένη 

κλίμακα 

μοναδιαί

ων 

δαπανών

, κατ’ 

αποκοπή 

ποσών ή 

ενιαίων 

συντελε

στών) 

Ποσό 

(σε 

EUR) ή 

ποσοστ

ό (σε 

περίπτω

ση 

ενιαίων 

συντελε

στών) 

των 

ΑΕΚ 

     Κωδικ

ός
1
 

Περιγ

ραφή 

Κωδικ

ός
2
 

Περιγ

ραφή 

   

            

            

            

            

            

 

                                                 
1
 Είναι ο κωδικός για τη διάσταση του πεδίου παρέμβασης στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του ΚΚΔ και στο 

παράρτημα IV του κανονισμού ΕΤΘΑΥ. 
2
 Είναι ο κωδικός κοινού δείκτη, εάν υπάρχει. 



 

 

Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης (συμπληρώνεται για κάθε τύπο πράξης) 

Η διαχειριστική αρχή λαμβάνει υποστήριξη από εξωτερική εταιρεία για τον καθορισμό των 

παρακάτω απλουστευμένων επιλογών κόστους; 

Αν ναι, να αναφέρετε την επωνυμία της εξωτερικής εταιρείας: Ναι/Όχι – Επωνυμία εξωτερικής 

εταιρείας 

1. Περιγραφή του τύπου πράξης, 

συμπεριλαμβανομένου του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
1
 

 

2. Ειδικός στόχος/ειδικοί στόχοι   

3. Δείκτης ενεργοποίησης της 

επιστροφής ποσών
2
 

 

4. Μονάδα μέτρησης για τον 

δείκτη ενεργοποίησης της 

επιστροφής ποσών 

 

5. Τυποποιημένη κλίμακα 

μοναδιαίου κόστους, 

κατ’ αποκοπή ποσού ή ενιαίου 

συντελεστή 

 

6. Ποσό ανά μονάδα μέτρησης ή 

ποσοστό (για ενιαίους 

συντελεστές) των ΑΕΚ 

 

                                                 
1
 Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της επιλογής των πράξεων και προβλεπόμενη τελική ημερομηνία 

ολοκλήρωσής τους (πρβλ. άρθρο 63 παράγραφος 5). 
2
 Για πράξεις που περιλαμβάνουν διάφορες απλουστευμένες επιλογές κόστους που καλύπτουν διαφορετικές 

κατηγορίες δαπανών, διαφορετικά έργα ή διαδοχικές φάσεις μιας πράξης, τα πεδία 3 έως 11 πρέπει να 

συμπληρώνονται για κάθε δείκτη ενεργοποίησης της επιστροφής ποσών. 



 

 

7. Κατηγορίες δαπανών που 

καλύπτονται από το μοναδιαίο 

κόστος, το κατ’ αποκοπή ποσό ή 

τον ενιαίο συντελεστή 

 

8. Καλύπτουν οι εν λόγω 

κατηγορίες δαπανών όλες τις 

επιλέξιμες δαπάνες της πράξης; 

(Ν/Ο) 

 

9. Μέθοδος προσαρμογής/-ών
1
   

10. Επαλήθευση της επίτευξης 

των μονάδων 

- να περιγραφεί ποιο ή ποια 

έγγραφα ή ποιο σύστημα θα 

χρησιμοποιηθεί για την 

επαλήθευση της επίτευξης των 

διατεθειμένων μονάδων 

- να περιγραφεί τι θα ελεγχθεί 

και από ποιον κατά τη διάρκεια 

των διαχειριστικών 

επαληθεύσεων 

- να περιγραφεί ποιες ρυθμίσεις 

θα θεσπιστούν για τη συλλογή 

και την αποθήκευση των 

σχετικών δεδομένων/εγγράφων  

 

11. Πιθανά στρεβλά κίνητρα, 

μέτρα μετριασμού
2
 και 

εκτιμώμενο επίπεδο κινδύνου 

(υψηλό/μεσαίο/χαμηλό) 

 

                                                 
1
 Κατά περίπτωση, αναφέρεται η συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα της προσαρμογής και γίνεται σαφής 

αναφορά σε συγκεκριμένο δείκτη (συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου προς τον δικτυακό τόπο στον οποίο 

δημοσιεύεται ο εν λόγω δείκτης, εάν ισχύει). 
2
 Υπάρχουν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν στήριξη και, αν 

ναι, ποια μέτρα (π.χ. διασφάλιση ποιότητας) θα ληφθούν προς αντιστάθμιση αυτού του κινδύνου; 



 

 

12. Συνολικό ποσό (εθνικό και 

ενωσιακό) που αναμένεται να 

επιστραφεί από την Επιτροπή σε 

αυτή τη βάση 

 

 

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 για τον τύπο πράξης. 

 

3. Να προσδιορίσετε τον τρόπο διενέργειας των υπολογισμών, ιδίως περιλαμβάνοντας τυχόν 

παραδοχές ως προς την ποιότητα ή τις ποσότητες. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται και, εάν ζητηθεί, να παρέχονται στατιστικά αποδεικτικά στοιχεία και 

τιμές αναφοράς σε μορφότυπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή. 

 

 



 

 

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. Αξιολόγηση από την ή τις ελεγκτικές αρχές της μεθοδολογίας υπολογισμού και των 

ποσών, καθώς και των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της επαλήθευσης, της ποιότητας, της 

συλλογής και της αποθήκευσης των δεδομένων, 

 

 



 

 

Προσάρτημα 2 

Συνεισφορά της Ένωσης βάσει χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες 

Υπόδειγμα για την υποβολή στοιχείων προς εξέταση από την Επιτροπή 

(άρθρο 95) 

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης  

  

 

Το παρόν προσάρτημα δεν απαιτείται όταν χρησιμοποιούνται ποσά για χρηματοδότηση σε επίπεδο 

ΕΕ που δεν συνδέεται με δαπάνες καθοριζόμενες με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 4. 



 

 

A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων 

Προτεραιότη

τα 

Ταμεί

ο 

Ειδικ

ός 

στόχο

ς 

Κατηγορί

α 

περιφέρει

ας 

Ποσό που 

καλύπτεται 

από τη μη 

συνδεόμενη 

με τις 

δαπάνες 

χρηματοδότη

ση 

Τύπος/τύποι 

καλυπτόμενων 

πράξεων 

Όροι που πρέπει να 

εκπληρωθούν/αποτελέσ

ματα που πρέπει να 

επιτευχθούν και 

ενεργοποιούν την 

επιστροφή ποσών από 

την Επιτροπή 

δείκτης 

Μονάδα μέτρησης για 

τους όρους που πρέπει 

να 

εκπληρωθούν/αποτελέσ

ματα που πρέπει να 

επιτευχθούν και 

ενεργοποιούν την 

επιστροφή ποσών από 

την Επιτροπή 

Προβλεπόμεν

ο είδος της 

μεθόδου 

επιστροφής 

που 

χρησιμοποιεί

ται για την 

επιστροφή 

ποσών στον ή 

στους 

δικαιούχους 

     Κωδικός
1
  

Περιγρα

φή 

 Κωδικός
2
 

Περιγρα

φή 

  

            

            

            

            

            

 

                                                 
1
 Είναι ο κωδικός για τη διάσταση του πεδίου παρέμβασης στον πίνακα 1 του παραρτήματος I του ΚΚΔ και στο παράρτημα IV του κανονισμού ΕΤΘΑΥ. 

2
 Είναι ο κωδικός κοινού δείκτη, εάν υπάρχει. 
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Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης (συμπληρώνεται για κάθε τύπο πράξης) 

1. Περιγραφή του τύπου της πράξης   

2. Ειδικός στόχος ή ειδικοί στόχοι  

3. Όροι που πρέπει να πληρούνται ή 

αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν  
 

4. Προθεσμία για την εκπλήρωση των όρων ή 

την επίτευξη των αποτελεσμάτων 
 

5. Ορισμός του δείκτη  

6. Μονάδα μέτρησης για τους όρους που πρέπει 

να εκπληρωθούν/αποτελέσματα που πρέπει να 

επιτευχθούν και ενεργοποιούν την επιστροφή 

ποσών από την Επιτροπή  

 

7. Ενδιάμεσα παραδοτέα (αν υπάρχουν) που 

ενεργοποιούν την επιστροφή ποσών από την 

Επιτροπή με χρονοδιάγραμμα των επιστροφών 

Ενδιάμεσα 

παραδοτέα  

Προβλεπόμενη 

ημερομηνία 

Ποσά (σε 

EUR) 

   

   

8. Συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένης της 

ενωσιακής και της εθνικής χρηματοδότησης) 
 

9. Μέθοδος προσαρμογής/-ών  
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10. Επαλήθευση της επίτευξης του 

αποτελέσματος ή της προϋπόθεσης (και, κατά 

περίπτωση, των ενδιάμεσων παραδοτέων): 

- να περιγραφεί ποιο ή ποια έγγραφα ή ποιο 

σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση 

της επίτευξης του αποτελέσματος ή της 

εκπλήρωσης του όρου (και, κατά περίπτωση, 

καθένα από τα ενδιάμεσα παραδοτέα)· 

- να περιγραφεί πώς θα διεξαχθούν οι 

διαχειριστικές επαληθεύσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων) και από 

ποιον· 

- να περιγραφεί ποιες ρυθμίσεις θα θεσπιστούν 

για τη συλλογή και την αποθήκευση των 

σχετικών δεδομένων/εγγράφων  

 

11. Χρήση επιχορηγήσεων υπό μορφή 

χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις 

δαπάνες 

Η επιχορήγηση που παρέχεται από κράτος μέλος 

σε δικαιούχους λαμβάνει τη μορφή 

χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις 

δαπάνες; [Ν/Ο] 

 

12. Ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της διαδρομής 

λογιστικού ελέγχου 

Προσδιορίστε τον φορέα/τους φορείς που είναι 

υπεύθυνοι για τις ρυθμίσεις αυτές. 
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Προσάρτημα 3 

Κατάλογος σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας με χρονοδιάγραμμα 

(Άρθρο 22 παράγραφος 3) 

Πεδίο κειμένου [2 000] 
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Προσάρτημα 4 

Σχέδιο δράσης ΕΤΘΑΥ για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή 

Σημ.: να επαναλαμβάνεται για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή 

Υπόδειγμα για την υποβολή στοιχείων προς εξέταση από την Επιτροπή 

Ονομασία της εξόχως απόκεντρης περιοχής   

 

A. Περιγραφή της στρατηγικής για τη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας και την ανάπτυξη 

της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας 

Πεδίο κειμένου [30 000] 
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Β. Περιγραφή των κυριότερων προβλεπόμενων δράσεων και των αντίστοιχων 

χρηματοδοτικών μέσων 

Περιγραφή των κύριων δράσεων 
Ποσό ΕΤΘΑΥ που 

διατίθεται (EUR) 

Διαρθρωτική στήριξη στον τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Αποζημίωση για τις πρόσθετες δαπάνες βάσει του άρθρου 21 

του κανονισμού ΕΤΘΑΥ 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

Άλλες επενδύσεις στον τομέα της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας 

που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης 

των παράκτιων περιοχών 

Πεδίο κειμένου [10 000] 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Γ. Περιγραφή των συνεργειών με άλλες πηγές ενωσιακής χρηματοδότησης 

Πεδίο κειμένου [10 000] 
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Δ. Πρόσθετη χρηματοδότηση για την εκτέλεση της αποζημίωσης για τις πρόσθετες δαπάνες 

(κρατική ενίσχυση) 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε προβλεπόμενο καθεστώς/ενίσχυση ad hoc 

Περιφέρεια Ονομασία της περιφέρειας/των 

περιφερειών (NUTS)
43

 

… 

… 

… 

Χορηγούσα αρχή Ονομασία … 

Ταχυδρομική διεύθυνση 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο 

… 

… 

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης … 

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην 

επίσημη εθνική δημοσίευση) 

… 

… 

… 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες 

κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 

… 

                                                 
43

 NUTS — Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων. Κατά κανόνα, η περιφέρεια κατατάσσεται στο 

επίπεδο 2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Μαΐου 2003, για την καθιέρωση κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 

154 της 21.6.2003, σ. 1). 
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Τύπος μέτρου ☐ Καθεστώς   

☐ Ενίσχυση ad hoc Επωνυμία του 

δικαιούχου και του 

ομίλου
44

 στον οποίο 

ανήκει 

… 

… 

Τροποποίηση υφιστάμενου καθεστώτος 

ενισχύσεων ή υφιστάμενης ad hoc 

ενίσχυσης 

 Στοιχεία αναφοράς 

της Επιτροπής για 

την ενίσχυση 

☐ Παράταση … 

… 

☐ Τροποποίηση … 

… 

Διάρκεια
45

 ☐ Καθεστώς Από ηη/μμ/εεεε έως 

ηη/μμ/εεεε 

Ημερομηνία χορήγησης
46

 ☐ Ενίσχυση ad hoc ηη/μμ/εεεε 

                                                 
44

 Για τους σκοπούς των κανόνων ανταγωνισμού που ορίζονται στη Συνθήκη και του παρόντος τμήματος, ως 

«επιχείρηση» νοείται κάθε οντότητα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της 

μορφή και τον τρόπο χρηματοδότησής της. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι οι οντότητες οι οποίες 

ελέγχονται (σε νομική βάση ή de facto) από την ίδια οντότητα θα πρέπει να θεωρούνται μία επιχείρηση. 
45

 Περίοδος κατά την οποία η χορηγούσα αρχή μπορεί να δεσμευθεί για τη χορήγηση της ενίσχυσης. 
46

 «Ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης»: η ημερομηνία της απόδοσης, στον δικαιούχο, του εννόμου 

δικαιώματος να δεχθεί την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς. 
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Σχετικός ή σχετικοί οικονομικοί τομείς ☐Όλοι οι οικονομικοί τομείς που 

είναι επιλέξιμοι να λάβουν την 

ενίσχυση 

  

☐Περιορίζεται σε συγκεκριμένους 

τομείς: Να διευκρινιστεί σε 

επίπεδο ομάδας NACE
47

  

… 

… 

… 

… 

Κατηγορία δικαιούχου ☐ ΜΜΕ   

☐ Μεγάλες επιχειρήσεις   

Προϋπολογισμός Ετήσιο συνολικό ποσό του 

προβλεπόμενου προϋπολογισμού στο 

πλαίσιο του καθεστώτος
48

  

Εθνικό νόμισμα … 

(σε ακέραιο ποσό) 

… 

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc 

που χορηγήθηκε στην επιχείρηση
49

  

Εθνικό νόμισμα … 

(σε ακέραιο ποσό) 

… 

☐ Για εγγυήσεις
50

  Εθνικό νόμισμα … 

(σε ακέραιο ποσό) 

… 

                                                 
47

 NACE αναθ. 2 — Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κατά κανόνα, ο τομέας ορίζεται σε επίπεδο ομίλου. 
48

 Σε περίπτωση καθεστώτος ενισχύσεων: αναφέρεται το ετήσιο συνολικό ύψος του προβλεπόμενου από το 

καθεστώς προϋπολογισμού ή οι εκτιμώμενες ετήσιες απώλειες φορολογικών εσόδων για όλα τα μέσα 

ενισχύσεων που προβλέπονται στο καθεστώς. 
49

 Σε περίπτωση χορήγησης ενίσχυσης ad hoc: αναφέρεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ή η συνολική 

απώλεια φορολογικών εσόδων. 
50

 Για τις εγγυήσεις, να αναφέρεται το (ανώτατο) ποσό των εγγυημένων δανείων. 
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Μέσο της ενίσχυσης ☐ Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου 

☐ Δάνειο/Επιστρεπτέες προκαταβολές 

☐Εγγύηση (κατά περίπτωση, με παραπομπή στην 

απόφαση της Επιτροπής
51

) 

☐ Φορολογικό πλεονέκτημα ή φορολογική απαλλαγή 

☐ Παροχή χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου 

☐ Άλλο (να διευκρινιστεί) 

… 

Αιτιολογία Αναφερθείτε στους λόγους για τους οποίους έχει συσταθεί 

καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ή έχουν χορηγηθεί 

ενισχύσεις ad hoc, αντί ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και 

Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ): 

☐ μέτρο που δεν καλύπτεται από το εθνικό πρόγραμμα· 

☐ιεράρχηση προτεραιοτήτων κατά την κατανομή των 

κονδυλίων στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος· 

☐ μη διαθέσιμη πλέον χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

ΕΤΘΑΥ· 

☐ άλλο (να διευκρινιστεί) 

 

                                                 
51

 Κατά περίπτωση, παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η μεθοδολογία για τον 

υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης. 


