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1 Κύρια Στόχευση και Προγραμματική Στρατηγική

Αρχιτεκτονική του Προγράμματος

Άξονες Προτεραιότητας 

Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Περιεχόμενα



Ενίσχυση και 
διαφοροποίηση του 
παραγωγικού συστήματος 

Αποτελεσματική 
διαχείριση του 
περιβάλλοντος και των 
πόρων 

Βελτίωση  της 
περιφερειακής 
συνδεσιμότητας και 
ενίσχυση της κινητικότητας

Ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και τόνωση της 
αγοράς εργασίας 

▪Ενίσχυση του περιφερειακού 
συστήματος Έρευνας και 
Καινοτομίας

▪Ενίσχυση και διαφοροποίηση της 
παραγωγικής βάσης (ανάπτυξη 
διαφοροποιημένων τουριστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών, 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός 
των παραγωγικών υποδομών & 
διαδικασιών,  ενίσχυση της 
εξωστρέφειας επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε τομείς 
συγκριτικού πλεονεκτήματος και 
εξειδίκευσης της ΠΝΑ)

▪Αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών 
τεχνολογιών (ανάπτυξη και  
εμπλουτισμός παρεχόμενων 
ψηφιακών υπηρεσιών 
οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και επιμελητηρίων 
προς πολίτες και επιχειρήσεις, 
ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών 
στους τομείς του πολιτισμού και 
τουρισμού, κ.ά.)

▪Βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας (προώθηση 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης 
του δημόσιου κτηριακού 
αποθέματος της ΠΝΑ)

▪Ολοκληρωμένη & βιώσιμη 
διαχείριση υγρών αποβλήτων, 
ολοκλήρωση των μέτρων που 
προβλέπονται στο Εθνικό 
Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων 
Οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας για 
την ΠΝΑ)

▪Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή και πρόληψη κινδύνων

▪Βιώσιμη διαχείριση υδατικών 
πόρων

Βελτίωση της προσβασιμότητας 

των νησιών της Περιφέρειας με 

την αναβάθμιση των θαλάσσιων 

και οδικών μεταφορών και 

μετακινήσεων, 

ενδοπεριφερειακά και 

διαπεριφερειακά, καθώς και 

εσωτερικά στα νησιά, στις πύλες 

εισόδου – εξόδου και στα σημεία 

τουριστικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος

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

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

▪Βελτίωση της πρόσβασης στην 
απασχόληση και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων ανθρώπινου 
δυναμικού

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

Ενδυνάμωση της χωρικής 
συνοχής και άμβλυνση των 
ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων 

▪Αντιμετώπιση της αναπτυξιακής 

υστέρησης που παρουσιάζουν τα 

περισσότερα από τα μικρά νησιά 

της ΠΝΑ (πληθυσμού έως 3.100  

κατοίκων), λόγω κυρίως της 

έλλειψης βασικών υποδομών, 

αλλά και της ανάγκης ανάληψης 

πρωτοβουλιών αξιοποίησης των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

τους

▪Βελτίωση των λειτουργιών και της 

ελκυστικότητας των μεγαλύτερων 

αστικών κέντρων της ΠΝΑ, με την 

εφαρμογή στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε 

έδρες περιφερειακών ενοτήτων 

ελάχιστου μόνιμου πληθυσμού 

5.000 κατοίκων σε επίπεδο 

οικισμού

Κύρια Στόχευση και Προγραμματική Στρατηγική
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1 Κύρια Στόχευση και Προγραμματική Στρατηγική

Αρχιτεκτονική του Προγράμματος

Προτεραιότητες Προγράμματος

Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Περιεχόμενα



Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού 
δυναμικού ΣΠ1. Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και 

της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας

1

Προτεραιότητες

Στόχος  Πολιτικής ΕΕ 2021 -02027

Αρχιτεκτονική του Προγράμματος

Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των 
πόρων ΣΠ2. Μια πιο πράσινη, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που μετατρέπεται σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη, μέσω προώθησης καθαρών μορφών ενέργειας, πράσινων & γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

2

Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και 
ενίσχυση  της κινητικότητας 

ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας

ΕΤΠΑ

Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών

ΣΠ4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

3

4

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη5

Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών
ΣΠ 5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των τύπων των 

περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών 

Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ

6

7

8

ΕΚΤ

ΣΠ4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ+

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

5
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1 Κύρια Στόχευση και Προγραμματική Στρατηγική

Αρχιτεκτονική του Προγράμματος

Άξονες Προτεραιότητας 

Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Περιεχόμενα



Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για 
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς 
οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές

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

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

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

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

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

Ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων της 
έρευνας και της καινοτομίας και  αξιοποίηση των 
προηγμένων τεχνολογιών

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία 
θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών 
επενδύσεων 

▪ Δ.1.6. Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς  
προτεραιότητας της Περιφέρειας

7

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

Προτεραιότητα 1 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού 

1.iii

1.ii

1.i

Ειδικοί  Στόχοι



2.iv

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της 
ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις 
που βασίζονται στο οικοσύστημα

▪ Δ.2.2 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

▪ Δ.2.3 Έργα προστασίας από τη διάβρωση ακτών

2.v

▪ Δ.2.1 Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος και των υποδομών της ΠΝΑ
Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Προαγωγή της πρόσβασης σε νερό και της βιώσιμης 
διαχείρισης του νερού

▪ Δ.2.4 Ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (2.000 –
15.000 ισοδύναμος πληθυσμός).

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

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

8

2.i

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

Προτεραιότητα 2 (ΕΤΠΑ): Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων

Ειδικοί  Στόχοι

8



▪ Δ.3.1 Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών που περιλαμβάνονται στο 
αναλυτικό ΔΕΔ-Μ και Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ)

Ανάπτυξη ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, 
έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου και διατροπικού
ΔΕΔ-Μ

Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην 
κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής
εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, 
με καλύτερη πρόσβαση στη ΔΕΔ-Μ και στη 
διασυνοριακή κινητικότητα

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

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

▪ Δ.3.4 Βελτίωση παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας οδικού δικτύου

Ειδικός Στόχος Ενδεικτικές Δράσεις

Προτεραιότητα 3 (ΕΤΠΑ): Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας

3.ii

3.i

9



▪ Δ.4.1 Κατασκευή / αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

▪ Δ.4.2 Κατασκευή / αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

▪ Δ.4.3 Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης

▪ Δ.4.4 Κατασκευή / επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής/φροντίδας

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

Εξασφάλιση 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

▪ Δ.4.5. Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου υποδομών υγείας, με έμφαση στην 
αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού, των εργαστηρίων και των υποδομών ΤΠΕ του 
συνόλου των νοσοκομειακών μονάδων 

10

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

Προτεραιότητα 4 (ΕΤΠΑ): Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών

4.v

4.iii

4.ii

Ειδικοί  Στόχοι

Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου 
τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
ένταξη και την κοινωνική καινοτομία

▪ Δ.4.6 Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού

▪ Δ.4.7 Δράσεις για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς4.vi



Προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά 
εργασίας, των ισότιμων συνθηκών εργασίας και της καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή 
φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων

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

▪ Δ.5.1 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς 
προτεραιότητας της Περιφέρειας

▪ Δ.5.2 Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων σε 
κλάδους αιχμής και αναδυόμενους τομείς της περιφερειακής οικονομίας

▪ Δ.5.3 Δράσεις προώθησης στην απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής και αναδυόμενους 
τομείς  της περιφερειακής οικονομίας

▪ Δ.5.4 Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου

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

Προώθηση  της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και 
επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, 
καθώς και ενός υγιεινού και καλά προσαρμοσμένου 
περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για 
την υγεία

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

11

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

Προτεραιότητα 5 (EKT+): Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (1 / 3)

4.δ

4.γ

4.α

Ειδικοί  Στόχοι



Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών

▪ Δ.5.7. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

▪ Δ.5.8. Ενίσχυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)

▪ Δ.5.9. Ανάπτυξη προγράμματος σχολικής και κοινωνικής ένταξης για παιδιά οικογενειών σε 
μειονεκτική θέση και αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής 

▪ Δ.5.10. Ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
εν γένει δια βίου μάθησης

▪ Δ.5.11. Προώθηση / υποστήριξη παιδιών σε ανάγκη και ευάλωτων παιδιών για την ένταξή 
τους στην προσχολική εκπαίδευση και την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες φροντίδας ("νέα 
εναρμόνιση")

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

Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως των Ρομά

▪ Δ.5.13. Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας

▪ Δ.5.14. Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών και εφήβων υπηκόων τρίτων χωρών

▪ Δ.5.15. Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε υπηκόους τρίτων χωρών 
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Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

Προτεραιότητα 5 (EKT+): Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (2 / 3)

4.θ

4.στ

Ειδικοί  Στόχοι

▪ Δ.5.16 Παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, όπως Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών 
Διαβίωσης & Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης / Βελτίωση συνθηκών 
στέγασης / Επιδότηση ενοικίου 

▪ Δ.5.17 Ολοκληρωμένα προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού

4.ι

4.στ4.θ

4.η
▪ Δ.5.12. Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων 

με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, νέων χωρίς εργασιακή εμπειρία και ατόμων με 
αναπηρία (ΑΜΕΑ)

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



Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων 
και των παιδιών

▪ Δ.5.30. Υλοποίηση προγράμματος σχολικών γευμάτων

▪ Δ.5.31. Ολοκληρωμένα Σχέδια Τοπικών Δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας

▪ Δ.5.32. Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, ανήκουν σε 
ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, περιλαμβανομένων των κατοίκων απομακρυσμένων νησιών

▪ Δ.5.33. Δομές φιλοξενίας Αστέγων / Κέντρα Ημέρας

▪ Δ.5.18. Κοινωνικά Κέντρα (περιλαμβανομένων Κινητών Μονάδων, Παραρτημάτων Ρομά, Κέντρων Ένταξης 
Μεταναστών, υπηρεσιών διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης και Δομών Παροχής Αγαθών)

▪ Δ.5.19. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για ΑμεΑ, ηλικιωμένους και πρόσφυγες

▪ Δ.5.20. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

▪ Δ.5.21. Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ)

▪ Δ.5.22. Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού ΑμεΑ, μακροχρόνια πασχόντων, 
ηλικιωμένων κλπ

▪ Δ.5.23. Δίκτυο δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας

▪ Δ.5.24. Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας 

▪ Δ.5.25. Ενίσχυση λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας

▪ Δ.5.26. Ανάπτυξη κινητών μονάδων υγείας και ιατρικής φροντίδας στο σπίτι 

▪ Δ.5.27. Ενίσχυση λειτουργίας μονάδων αντιμετώπισης εξαρτήσεων και υποστήριξης ατόμων με εξαρτήσεις

▪ Δ.5.28. Εξειδικευμένη κατάρτιση στελεχών μονάδων υγείας & κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευση & 
ευαισθητοποίηση στελεχών δημόσιας διοίκησης και επιχειρήσεων σε θέματα προάσπισης της δημόσιας υγείας

▪ Δ.5.29. Ανάπτυξη προγραμμάτων δημόσιας υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (μετανάστες, Ρομά, 
ευάλωτα παιδιά) 

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
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Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

Προτεραιότητα 5 (EKT+): Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (3 / 3)

4.ιβ

4.ια

Ειδικοί  Στόχοι



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

▪ Δ.6.2 Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των μικρών νησιών της ΠΝΑ

▪ Δ.6.1 Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

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
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Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

Προτεραιότητα 6 (EΤΠΑ): Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών

5.ii

5.i

Ειδικοί  Στόχοι



2

3

4

1 Κύρια Στόχευση και Προγραμματική Στρατηγική

Αρχιτεκτονική του Προγράμματος

Άξονες Προτεραιότητας 

Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Περιεχόμενα



Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ειδικός Στόχος
Δημόσια 

Δαπάνη

Προτεραιότητα 1: 

Ενίσχυση 

ανταγωνιστικότητας και 

παραγωγικού 

δυναμικού

ΣΠ1. Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη 

μέσω της προώθησης του καινοτόμου και 

έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς 

και της περιφερειακής ψηφιακής 

διασυνδεσιμότητας

1.i Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και της αξιοποίησης 

προηγμένων τεχνολογιών
2.000.000

1.ii Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους 

ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές
9.000.000

1.iii Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με παραγωγικές επενδύσεις 
12.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ 1 23.000.000

Προτεραιότητα 2: 

Αειφορική ανάπτυξη και 

βιώσιμη διαχείριση των 

πόρων

ΣΠ2. Μια πιο πράσινη, με χαμηλές εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα που μετατρέπεται σε 

μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη, μέσω της 

προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές 

μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων 

επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 

πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων και 

της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

2.i Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου
12.000.000

2.iv Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και 

της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που 

βασίζονται στα οικοσυστήματα

10.000.000

2.v Προαγωγή της πρόσβασης σε νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού 38.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ 2 60.000.000
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Προτεραιότητες Στόχος Πολιτικής Ειδικός Στόχος
Δημόσια 

Δαπάνη

Προτεραιότητα 3: 

Βελτίωση της 

περιφερειακής 

προσβασιμότητας και 

ενίσχυση  της 

κινητικότητας

ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω 

της ενίσχυσης της κινητικότητας

3.i Ανάπτυξη ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου και 

διατροπικού ΔΕΔ-Μ
6.000.000

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 διασυνοριακή κινητικότητα

30.829.096

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ 3 36.829.096

Προτεραιότητα 4: 

Ανάπτυξη και βελτίωση 

κοινωνικών υποδομών

ΣΠ4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς 

Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

4.ii Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές και χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσίες 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και τη διά βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων

υποδομών, μεταξύ άλλων με την καλλιέργεια  της ικανότητας για εξ αποστάσεως και 

ηλεκτρονική εκπαίδευση και κατάρτιση

23.000.000

4.v Eξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας

8.000.000

4.vi Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική 

ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία
9.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ 4 40.000.000
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Προτεραιότητες Στόχος Πολιτικής Ειδικός Στόχος
Δημόσια 

Δαπάνη

Προτεραιότητα 5: 

Ανθρώπινο Δυναμικό και 

Κοινωνική Ένταξη

ΣΠ4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς 

αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της 

υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων

4.α Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση 7.000.000

4.γ Προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά εργασίας 1.000.000

4.δ Προώθηση  της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή 4.000.000

4.στ Προώθηση της  ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και 
κατάρτιση

16.000.000

4.η Προώθηση  της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 1.000.000
4.θ     Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, 

περιλαμβανομένων των μεταναστών
1.800.000

4.ι Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
των Ρομά

2.800.000

4.ια Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά 
προσιτές υπηρεσίες

34.700.000

4.ιβ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών

3.889.110

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ 5 72.189.110

Προτεραιότητα 6: 

Ολοκληρωμένη και 

Βιώσιμη ανάπτυξη 

περιοχών

ΣΠ5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 

πολίτες της μέσω της προώθησης της 

βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης 

όλων των τύπων των περιοχών, καθώς 

και μέσω της στήριξης τοπικών 

πρωτοβουλιών

5.i Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 

τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές

18.000.000

5.ii Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου 

τουρισμού και της ασφάλειας σε μη αστικές περιοχές 

30.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ 6 48.000.000

Προτεραιότητα 7: 
Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ

Τεχνική Υποστήριξη ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ 7 3.719.690

Προτεραιότητα 8: 
Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ+

Τεχνική Υποστήριξη ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ 8 1.614.254

ΣΥΝΟΛΟ 285.352.150
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