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ηνπηθήο δεκνθξαηίαο επηδηώθεηαη ε αλάδεημε ηερλνινγηθώλ θαηλνηνκηώλ πνπ  

ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηε δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ππνζηεξίδνληαο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.  

Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, ε ΠΓΜ ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ εζληθνύ 

αλαπηπμηαθνύ νξάκαηνο, θαζώο κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δεκόζηα 

δηνίθεζε, βαζηζκέλε ζηηο λέεο ΤΠΔ, ζα ζηεξίμεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηε κεηάβαζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνο ην λέν αλαπηπμηαθό ππόδεηγκα.  

3.4 Διάρθρωζη Επιχειρηζιακού Προγράμμαηος  

Όπσο αλαιύζεθε ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο, ηα πξνηεηλόκελα Μέηξα 

επηιέρζεθε λα αθνινπζήζνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε πνπ εθαξκόδεηαη νξηδόληηα ζε 

επίπεδν ΔΣΠΑ, δηεπθνιύλνληαο ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα δηαζέζηκα ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα, εμαζθαιίδνληαο ηελ επηιεμηκόηεηα ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα 

ππνβιεζνύλ γηα έγθξηζε ζε απηά θαη ζπληνλίδνληαο ηαπηόρξνλα ηηο παξεκβάζεηο 

πξνο επίηεπμε πνιιαπιαζηαζηηθνύ αλαπηπμηαθνύ απνηειέζκαηνο118. 

Η αληηζηνίρηζε ησλ (4) Αμόλσλ Πξνηεξαηόηεηαο κε ηνπο Θεκαηηθνύο Σηόρνπο ηεο 

Σηξαηεγηθήο «Δπξώπε 2020» απνηππώλεηαη ζηνπο αθόινπζνπο Ξίλαθεο 51 θαη 52. 

 

Πίνακαρ 51. Θεκαηηθνί Σηόρνη (ΘΣ) ηεο Σηξαηεγηθήο Δ2020 αλά Άμνλα 
Πξνηεξαηόηεηαο ηνπ ΔΠ 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 

(ΑΞ 1): ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ 

ΘΠ4 Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ  

άλζξαθα ζε όινπο ηνπο ηνκείο 

ΘΠ5 Πξνώζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο πξόιεςεο θαη ηεο  δηαρείξηζεο 

ηνπ θηλδύλνπ 

ΘΠ6 Γηαθύιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ 

πόξσλ 

ΘΠ7 Πξνώζεζε ησλ βηώζηκσλ κεηαθνξώλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ζεκείσλ ζπκθόξεζεο ζε 

ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκώλ 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 2 

(ΑΞ 2): ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΚΔΟΗΚΛΑ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ & 

ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 

ΘΠ2 Δλίζρπζε ηεο πξόζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηόηεηαο, ησλ ΤΠΔ  

ΘΠ6 Γηαθύιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ 

πόξσλ 

                                                      
118 Σύκθσλα θαη κε ηνλ Οδεγό θαηάξηηζεο ΔΠ Ο.Τ.Α. β΄ βαζκνύ (ΔΔΤΑΑ, 2011, ζει. 74) «Τα μέηρα δύναηαι 
να ανηιζηοιτούνηαι, ζηο βαθμό όποσ είναι εθικηό, και με θεμαηικές προηεραιόηηηες ηοσ ΕΣΠΑ» 
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ΘΠ9 Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη θάζε κνξθήο 

δηαθξίζεσλ 

ΘΠ10 Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ 

απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 3 

(ΑΞ 3): ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ & ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 

ΘΠ1 Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο  

ΘΠ2 Δλίζρπζε ηεο πξόζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηόηεηαο, ησλ ΤΠΔ 

ΘΠ3 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ,  ηνπ 

γεσξγηθνύ ηνκέα (γηα ην ΔΓΤΑΑ) θαη ηεο αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ (γηα ην ΔΤΘΑ)  

ΘΠ6 Γηαθύιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ 

πόξσλ 

ΘΠ7 Πξνώζεζε ησλ βηώζηκσλ κεηαθνξώλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ζεκείσλ ζπκθόξεζεο ζε 

ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκώλ 

ΘΠ8 Πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο απαζρόιεζεο πςειήο πνηόηεηαο θαη ππνζηήξημε ηεο 

θηλεηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ΘΠ9 Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη θάζε κνξθήο 

δηαθξίζεσλ 

ΘΠ10 Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ 

απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε 

ΑΜΝΛΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 4 

(Α.Ξ. 4): ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 

ΘΠ2 Δλίζρπζε ηεο πξόζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηόηεηαο, ησλ ΤΠΔ 

ΘΠ11 Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο  

 

 

Πίνακαρ 52. Σπζρέηηζε ησλ (4) Αμόλσλ Πξνηεξαηόηεηαο ηνπ ΔΠ θαη ησλ (11) 
Θεκαηηθώλ Σηόρσλ ηεο Σηξαηεγηθήο Δ2020 

Κσδηθόο 
Άμνλα ΑΜΝΛΑΠ ΔΞ   ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 

1 
Ξεξηβάιινλ θαη 
πνηόηεηα δωήο 

4 
Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειώλ 
εθπνκπώλ ξύπσλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο 

5 
Πξνώζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο 
πξόιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ 

6 
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο 
απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ 

7 
Πξνώζεζε ησλ βηώζηκσλ κεηαθνξώλ θαη απνκάθξπλζε ησλ 
ζεκείσλ ζπκθόξεζεο ζε ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκώλ 

2 

Θνηλωληθή κέξηκλα, 
πγεία, παηδεία, 
πνιηηηζκόο θαη 

αζιεηηζκόο 

2 
Δλίζρπζε ηεο πξόζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηόηεηαο, ησλ 
ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ 

6 
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο 
απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ 

9 
Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
θηώρεηαο 
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10 
Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηόηεηεο θαη ζηε δηά βίνπ 
κάζεζε 

3 
Ρνπηθή νηθνλνκία θαη 

απαζρόιεζε 

1 
Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 
θαηλνηνκίαο 

2 
Δλίζρπζε ηεο πξόζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηόηεηαο, ησλ 
ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ 

3 
Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ κηθξώλ θαη κεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ, ηνπ γεσξγηθνύ ηνκέα (γηα ην ΔΓΤΑΑ) θαη ηεο 
αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ (γηα ην ΔΤΘΑ) 

6 
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο 
απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ 

7 
Πξνώζεζε ησλ βηώζηκσλ κεηαθνξώλ θαη απνκάθξπλζε ησλ 
ζεκείσλ ζπκθόξεζεο ζε ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκώλ 

8 
Πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο 
θηλεηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

9 
Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
θηώρεηαο 

10 
Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηόηεηεο θαη ζηε δηά βίνπ 
κάζεζε 

4 

Βειηίωζε δηνηθεηηθήο 
ηθαλόηεηαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο 
θαηάζηαζεο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο 

2 
Δλίζρπζε ηεο πξόζβαζεο, ρξήζεο θαη πνηόηεηαο, ησλ 
ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ 

11 
Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 
δεκόζηαο δηνίθεζεο 

 

Σεκεηώλεηαη όηη ηα Μέηξα θαη ε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζή ηνπο ζα βαζηζηνύλ ζηνπο (11) 

παξαπάλσ Θεκαηηθνύο Σηόρνπο, όπσο νξίδνληαη από ηα πξνγξακκαηηθά θείκελα γηα ηελ 

«Δπξώπε 2020». Μία ενδεικηική διάπθπωζη ηεο βαζηθήο δνκήο ηνπ Ξεληαεηνύο 

ΔΞ ΞΓΚ 2015-2019 δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 53. Η εμεηδίθεπζε ησλ Μέηξσλ ζε Σηόρνπο 

θαη Γξάζεηο ζα νξηζηηθνπνηεζεί ζηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ δεύηεξνπ Μέξνπο ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ηνπ Πεληαεηνύο Δπηρεηξεζηαθνύ Σρεδίνπ (Δπηρεηξεζηαθόο 

Πξνγξακκαηηζκόο), κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο κε ηνπο 

εκπιεθόκελνπο θνξείο (αηξεηά όξγαλα, ππεξεζηαθά ζηειέρε, ΠΤΑ, ηνπηθνί πεξηθεξεηαθνί 

θνξείο θαη νκάδεο πνιηηώλ). 
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Πίνακαρ 53. Βαζηθή Γνκή Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ΠΓΜ 2015-2019 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ ΜΕΣΡΑ ΣΟΧΟΙ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΕΠ ΠΔΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

01 - Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο 

1.1 (1a) - Δλίζρπζε ππνδνκώλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο (Δ&Κ) θαη 

ηθαλνηήησλ αλάπηπμεο αξηζηείαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Κ θαη 

πξνώζεζε θέληξσλ ηθαλόηεηαο, ηδίσο ησλ θέληξσλ επξσπατθνύ 

ελδηαθέξνληνο 

01.1.1 - Δλίζρπζε εξεπλεηηθώλ ππνδνκώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο  
    

  01.1.2 (3.1) - Αλαβάζκηζε ή/θαη αλάπηπμε ππνδνκώλ έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηλνηνκηθήο ηθαλόηεηαο ηεο ρώξαο γηα ηε 

ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

    

 1.2 (1b) - Πξναγσγή επηρεηξεκαηηθώλ επελδύζεσλ ζηελ Δ&Κ, 

αλάπηπμε δεζκώλ θαη ζπλεξγηώλ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ, θέληξσλ 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηνπ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

01.2.1 - Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πξνγξάκκαηα 

έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο ζε ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο 

ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο   
    

  01.2.2 (1.1) - Αύμεζε επηρεηξεκαηηθώλ πξσηνβνπιηώλ θαη ζπλεξγαζηώλ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκνπ επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ εζληθή 

ζηξαηεγηθή έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα έμππλε εμεηδίθεπζε (ζηξαηεγηθή 

RIS3) 

    

02 - Δλίζρπζε ηεο πξόζβαζεο, 

ρξήζεο θαη πνηόηεηαο ησλ 

ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληώλ 

2.1 (2a) - Δπέθηαζε ηεο αλάπηπμεο ησλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ 

θαη ησλ δηθηύσλ πςειώλ ηαρπηήησλ θαη ζηήξημε ηεο πηνζέηεζεο 

ησλ αλαδπόκελσλ ηερλνινγηώλ θαη δηθηύσλ ζηνλ ρώξν ηεο 

ςεθηαθήο νηθνλνκίαο· 

02.1.1 (3.2)- Δπέθηαζε ππνδνκώλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ θαη δηθηύσλ 

πςειώλ ηαρπηήησλ 
    

 2.2 (2b) - Αλάπηπμε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ΣΠΔ θαη ειεθηξν-

ληθνύ εκπνξίνπ θαη ελίζρπζε ηεο δήηεζεο γηα ΣΠΔ 

02.2.1 (1.2) - Αύμεζε ηεο πξνζθνξάο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ, εθαξκνγώλ 

θαη νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ ΣΠΔ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 
    

 2.3 (2c) - Δλίζρπζε ησλ εθαξκνγώλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ηεο 

ειεθηξνληθήο έληαμεο, ηνπ ειεθηξνληθνύ πνιηηηζκνύ θαη ηεο 

ειεθηξνληθήο πγείαο 

02.3.1 - Βειηίσζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο 
    

  02.3.2 (2c.1) - Αύμεζε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα όπνπ εληείλεηαη ε 

ρξήζε απνηειεζκαηηθώλ κεζόδσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
    

03 - Δλίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ κηθξώλ θαη 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ 

γεσξγηθνύ ηνκέα (γηα ην ΔΓΣΑΑ) θαη 

ηεο αιηείαο θαη ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηώλ (γηα ην ΔΣΘΑ) 

 

3.1 (3a) - Πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηδίσο κε ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο λέσλ ηδεώλ θαη ηε 

ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμύ άιισλ κέζσ 

θπησξίσλ επηρεηξήζεσλ 

03.1.1 - Βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο   
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ ΜΕΣΡΑ ΣΟΧΟΙ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΕΠ ΠΔΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

03 - Δλίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ κηθξώλ θαη 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ 

γεσξγηθνύ ηνκέα (γηα ην ΔΓΣΑΑ) θαη 

ηεο αιηείαο θαη ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηώλ (γηα ην ΔΣΘΑ) 

 

 

03.1.2 (1.3) - Απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζε λέσλ ηδεώλ θαη αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο, κε εζηίαζε ζε δηεζλώο εκπνξεύζηκα - εμαγώγηκα 

αγαζά θαη ππεξεζίεο, θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηνπο ζηξαηεγηθνύο ηνκείο ηεο 

ρώξαο 
    

 3.2 (3b) - Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ 

κνληέισλ γηα ΜΜΔ, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηε δηεζλνπνίεζε 

03.2.1 (1.4) - Αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη 

αλάπηπμε ζύγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ ζπλεξγαζίαο, θαηά 

πξνηεξαηόηεηα ζηνπο ελλέα (9) ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο 

    

 3.3 (3c) - ηήξημεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο επέθηαζεο 

πξνεγκέλσλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε πξντόλησλ θαη 

ππεξεζηώλ 

03.3.1 (1.5) - Αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ επηρεηξεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ, θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηνπο ελλέα (9) ζηξαηεγηθνύο 

ηνκείο ηεο ρώξαο 

    

 3.4 (3d) - ηήξημε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ ΜΜΔ λα αλαπηύζζνληαη ζε 

πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη δηεζλείο αγνξέο, θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο 

03.4.1 (1.6) - Αύμεζε εμαγσγώλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, θαηά 

πξνηεξαηόηεηα ζηνπο ελλέα (9) ζηξαηεγηθνύο ηνκείο ηεο ρώξαο     

  03.4.2 - Δλίζρπζε ηνπ εμσζηξεθνύο πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ     

04 - Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο 

κηα νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ 

ξύπσλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο 

4.1 (4a) - Πξναγσγή ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο ελέξγεηαο 

πνπ πξνέξρεηαη από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

04.1.1 (1.7) - Αύμεζε δηείζδπζεο ησλ λέσλ κνξθώλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθό 

ηζνδύγην ηεο ρώξαο     

 4.2 (4b) -  Πξναγσγή ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ηεο ρξήζεο 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο 

04.2.1 (3.3) - Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη αύμεζε ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

κε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ 

    

 4.3 (4c) - ηήξημε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ηεο έμππλεο 

δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ 

ελέξγεηαο ζηηο δεµόζηεο ππνδνµέο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ 

δεµόζησλ θηεξίσλ, θαη ζηνλ ηνµέα ηεο ζηέγαζεο 

04.3.1 (13) - Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηνλ ∆εµόζην θαη επξύηεξν ∆εµόζην 

Σνµέα 
    

  04.3.2 (3.4) - Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη αύμεζε ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

κε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο ζηηο δεκόζηεο 

ππνδνκέο θαη ζην ηνκέα ηεο ζηέγαζεο 

    

  04.3.3 - Αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ρξήζεο ΑΠΔ κε έκθαζε 

ζηηο ππνδνκέο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα 
    

 4.4 (4e) - Πξνώζεζε ζηξαηεγηθώλ γηα ραµειέο εθπνκπέο 

άλζξαθα γηα όινπο ηνπο ηύπνπο πεξηνρώλ, ηδίσο ηηο αζηηθέο, 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο πξνώζεζεο ηεο βηώζηµεο αζηηθήο 

θηλεηηθόηεηαο, ησλ θαζαξώλ αζηηθώλ κεηαθνξώλ θαη ησλ 

ζρεηηθώλ κέηξσλ άκβιπλζεο θαη πξνζαξκνγήο 

04.4.1 (14) - Πξνώζεζε ηεο Βηώζηµεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Αλαδσνγόλεζεο (εµβιεµαηηθνύ /επηδεηθηηθνύ ραξαθηήξα) 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ ΜΕΣΡΑ ΣΟΧΟΙ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΕΠ ΠΔΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

04 - Δλίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο 

κηα νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ 

ξύπσλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο 

 04.4.2 (15) - Γηεύξπλζε ηεο εθαξκνγήο επελδύζεσλ επεμεξγαζίαο 

(θνµπνζηνπνίεζεο) Βηναπνβιήησλ     

 4.5 (4f)- Πξνώζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 

ηερλνινγίεο ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη πηνζέηεζε απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ 

04.5.1 - Αλάπηπμε ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ δέζκεπζεο θαη αμηνπνίεζεο 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ησλ αηκνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

    

 4.6 (4g) - Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ζπκπαξαγσγήο ζεξµόηεηαο θαη 

ειεθηξηζµνύ µε πςειή απόδνζε βάζεη ηεο δήηεζεο γηα ρξήζηµε 

ζεξκόηεηα 

04.6.1 (16) - Γηεύξπλζε ηεο ρξήζεο ηεο ηειεζέξκαλζεο 

    

05 - Πξνώζεζε ηεο πξνζαξκνγήο 

ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο 

πξόιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδύλνπ 

5.1  (5a) - ηήξημε επελδύζεσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 

θιηµαηηθή αιιαγή, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ βαζηδόµελσλ ζην 

νηθνζύζηεκα πξνζεγγίζεσλ 

05.1.1 (17) - Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζηηο θιηµαηηθέο αιιαγέο σο 

πξνο ηνπο θηλδύλνπο πιεµµπξηθώλ θαηλνκέλσλ 
    

 5.2 (5b) - Πξνώζεζε ησλ επελδύζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εηδηθώλ θηλδύλσλ, εμαζθάιηζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ζηηο 

θαηαζηξνθέο θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ 

θαηαζηξνθώλ 

05.2.1 (18) - Πξόιεςε, δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε θαηαζηξνθώλ από 

θπζηθέο ή απξόβιεπηεο αηηίεο (π.ρ. δαζηθέο ππξθαγηέο, πιεµµύξεο, 

δηάβξσζε εδάθνπο/αθηώλ, ζεηζµώλ θιπ) 
    

  05.2.2 - Βειηίσζε ηεο πξόιεςεο, αληηκεηώπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδύλσλ κε έκθαζε ζηνπο θπζηθνύο θηλδύλνπο 
    

06 - Γηαθύιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ 

6.1 (6a) - Δπελδύζεηο ζηνλ ηνµέα ησλ απνβιήησλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεµέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ 

ηνµέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ 

πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί από ηα θξάηε µέιε γηα επελδύζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιόγσ απαηηήζεηο  

06.1.1 (22) - Μείσζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, θνµπνζηνπνίεζε, ρσξηζηή 

ζπιινγή θαη αλαθύθισζε απνβιήησλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηιύνο από 

Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπµάησλ     

   06.1.2 (23) - Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ, µε βάζε ηνπο επηθαηξνπνηεµέλνπο ΠΔ∆Α 
    

  06.1.3 (24) - Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ θαη Πεξηβαιινληηθέο  

Απνθαηαζηάζεηο Ρππαζµέλσλ Υώξσλ 
    

 6.2 (6b) - Δπελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ, ώζηε λα 

ηθαλνπνηεζνύλ νη απαηηήζεηο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ θεθηεκέλνπ 

ηεο Έλσζεο θαη λα αληηκεησπηζηνύλ νη αλάγθεο πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί από ηα θξάηε κέιε γηα επελδύζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιόγσ απαηηήζεηο 

06.2.1 (25) - πκπιήξσζε θαη ζηαδηαθή Οινθιήξσζε Τπνδνµώλ ζπιινγήο 

θαη επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπµάησλ θαηά θαηεγνξία Οηθηζµώλ µε βάζε ηηο 

θαηεπζύλζεηο ηεο Οδεγίαο γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθώλ ιπµάησλ 

(91/271/ΔΟΚ) 

    

  06.2.2 (26) - Δθαξκνγή Οδεγηώλ θαη Πηινηηθέο Παξεµβάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεµέλνπ ηεο Έλσζεο 

ζηνπο Τδάηηλνπο Πόξνπο 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ ΜΕΣΡΑ ΣΟΧΟΙ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΕΠ ΠΔΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

06 - Γηαθύιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ 

 06.2.3 (27) - ηνρεπµέλε εθαξκνγή θαη παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο 

ησλ ρεδίσλ  Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλώλ Απνξξνήο ηεο Υώξαο ζύµθσλα  

µε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ 

    

  06.2.4 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ απνδεθηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε έκθαζε ζηνπο 

νηθηζκνύο Γ' πξνηεξαηόηεηαο 

    

  06.2.5 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ζύκθσλα κε ην 

ζρέδην δηαρείξηζεο ιεθαλώλ απνξξνήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
    

 6.3 (6c) - Γηαηήξεζε, πξνζηαζία, πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηεο 

θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

06.3.1 (3.5) - Αλάπηπμε ή /θαη πξνώζεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ 

βαζίδεηαη ζην θπζηθό θεθάιαην θαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο 

Διιάδνο κε επίθεληξν ην ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ 

    

  06.3.2 - Δλίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηεο θπζηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζύλδεζε κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 
    

 6.4 (6d) - Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη 

ηνπ εδάθνπο θαη πξνώζεζε ησλ ππεξεζηώλ νηθνζπζηήκαηνο, 

κεηαμύ άιισλ κέζσ ηνπ δηθηύνπ Natura 2000, θαη ησλ πξάζηλσλ 

ππνδνκώλ 

06.4.1 - Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο, πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ 

πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
    

 6.5 (6e) - Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο, ηελ αλάπιαζε ησλ πόιεσλ, ηελ αλαδσνγόλεζε 

θαη ηελ απνιύκαλζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηβαιινληηθά 

εθηάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνο αλαζπγθξόηεζε 

πεξηνρώλ), ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη ηελ 

πξνώζεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ζνξύβνπ 

06.5.1 (28) - Οινθιεξσκέλεο πνιενδνκηθέο/αζηηθέο παξεµβάζεηο 

εµβιεµαηηθνύ ραξαθηήξα γηα ηε Βηώζηµε Αζηηθή Αλάπηπμε θαη ηελ 

πξνώζεζε ηεο επξύηεξεο  αζηηθήο αλαδσνγόλεζεο 
    

  06.5.2 - Βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο κε έκθαζε ζηηο πεξηνρέο 

νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο 
    

 6.6 (6f) - Πξνώζεζε θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο απνδνηηθόηεξεο ρξήζεο 

ησλ πόξσλ ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ, ησλ πδάησλ, θαη ζε 

ζρέζε κε ην έδαθνο, ή γηα ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξύπαλζεο· 

06.6.1 (1.8) - Μείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ξύπαλζεο από ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 

    

 6.7 (6g) - ηήξημε ηεο βηνκεραληθήο κεηάβαζεο πξνο κηα 

νηθνλνκία κε απνδνηηθή ρξήζε ησλ πόξσλ, πξνώζεζε ηεο 

πξάζηλεο αλάπηπμεο, ηεο νηθνινγηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ ζην δεκόζην θαη ηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα 

 

06.7.1 (3.6) - Βειηίσζε ηεο δπλαηόηεηαο αλάθηεζεο βηνκεραληθώλ 

απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ θαη αύμεζε ηεο επαλαμηνπνίεζήο ηνπο 
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ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΕΠ ΠΔΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

 6.8 Ενίζσςζη ζημανηικών πολιηιζηικών θεζμών και 

θεζμοθεηημένων πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηων – ηήπιξη 

ηηρ πνεςμαηικήρ και καλλιηεσνικήρ δημιοςπγίαρ 

06.8.1 (Δλίζρπζε κε επηιέμηκσλ ζηα ππόινηπα πξνγξάκκαηα ΠΔΠ, ΔΑΑ 

θιπ)     

07 - Πξνώζεζε ησλ βηώζηκσλ 

κεηαθνξώλ θαη απνκάθξπλζε ησλ 

ζεκείσλ ζπκθόξεζεο ζε ζεκαληηθά 

δίθηπα ππνδνκώλ 

7.1 (7a) - ηήξημε πνιπηξνπηθνύ Δληαίνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ 

Μεηαθνξώλ επελδύνληαο ζην δίθηπν ηνπ ∆ηεπξσπατθνύ ∆ηθηύνπ 

Μεηαθνξώλ (∆Δ∆- Μ) 

07.1.1 (7a.1) - Πξνώζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ βαζηθνύ (core) 

ζηδεξνδξνκηθνύ ∆Δ∆- Μ ηεο ρώξαο σο βαζηθνύ, αμηόπηζηνπ, ζύγρξνλνπ 

θαη δηαιεηηνπξγηθνύ δηθηύνπ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο κεηαθνξώλ 
    

  07.1.2 (7a.2) - Καηά πξνηεξαηόηεηα πινπνίεζε ζεκαληηθώλ ηµεµάησλ ηνπ 

αλαιπηηθνύ νδηθνύ ∆Δ∆- Μ θαη πξνώζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ βαζηθνύ 

(core) νδηθνύ ∆Δ∆- Μ 

    

  07.1.3 (7a.3) - Βειηίσζε ησλ επηπέδσλ νδηθήο αζθάιεηαο ηνπ αλαιπηηθνύ 

∆Ο∆  γηα αληίζηνηρε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ 
    

  07.1.4 - Βειηίσζε ησλ κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ πνπ ζπλδένπλ ηελ 

Πεξηθέξεηα κε ην ΓΔΓ-Μ 
    

 7.2 (7b) - Δλίζρπζε πεξηθεξεηαθήο θηλεηηθόηεηαο µέζσ ηεο 

ζύλδεζεο δεπηεξεπόλησλ θαη ηξηηεπόλησλ θόµβσλ µε ηηο 

ππνδνµέο ∆Δ∆- Μ πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ δηαηξνπηθώλ θόµβσλ 

07.2.1 (7b.1) - Δλίζρπζε ηεο ζπλδεζηκόηεηαο δπζπξόζηησλ /λεζησηηθώλ 

πεξηνρώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θνηλσληθώλ /αλαπηπμηαθώλ πξνβιεκάησλ     

  07.2.2 - Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ελδνπεξηθεξεηαθώλ κεηαθηλήζεσλ 

κέζσ ηεο ζύλδεζεο αζηηθώλ θέληξσλ θαη πεξηνρώλ ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο κε ηνπο θάζεηνπο άμνλεο θαη ηελ Δγλαηία νδό 

    

 7.3 (7c) - Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θηιηθώλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ραµεινύ 

ζνξύβνπ) µε ραµειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ εζσηεξηθώλ πισηώλ νδώλ θαη ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ, ησλ ιηµέλσλ, ησλ πνιπηξνπηθώλ 

ζπλδέζεσλ θαηησλ ππνδνµώλ αεξνιηµέλσλ, µε ζθνπό ηελ 

πξναγσγή ηεο βηώζηµεο πεξηθεξεηαθήο/ηνπηθήο θηλεηηθόηεηαο 

07.3.1 (7c.1) - Πξνώζεζε ησλ ζπλδπαζµέλσλ κεηαθνξώλ (επηβαηώλ θαη 

εµπνξεπµάησλ), ησλ ζπλδέζεσλ µε ζεµαληηθά  ιηµάληα, θαη ηνπ 

εθζπγρξνληζµνύ ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ 

    

 7.4 (7d) - Αλάπηπμε ζπλεθηηθνύ θαη δηαιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 

ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ πςειήο πνηόηεηαο 

07.4.1 (7d.1) - Δμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο νµνηνγέλεηαο ηνπ βαζηθνύ 

ζηδεξνδξνµηθνύ ∆Δ∆- Μ θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζεµαληηθνύο 

θιάδνπο ηνπ. 

    

 7.5 (7e) - Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ηεο αζθάιεηαο 

ηνπ εθνδηαζκνύ κέζσ ηεο αλάπηπμεο έμππλσλ ζπζηεκάησλ 

δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη κέζσ 

ηεο ελζσκάησζεο ζε απηά ηεο δηαλεκόκελεο ελέξγεηαο από 

αλαλεώζηκεο πεγέο 

 

07.5.1 (3.8) - Αύμεζε ηεο εθαξκνγήο έμππλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζεο ηεο δηαλνκήο ελέξγεηαο 
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ΕΠ ΠΔΜ 2015- 
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08 - Πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο 

απαζρόιεζεο πςειήο πνηόηεηαο θαη 

ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

8.1 (8i) - Πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε γηα αλαδεηνύληεο ζέζε 

εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθά κε ελεξγά άηνκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ θαη ησλ 

αηόκσλ πνπ έρνπλ απνθνπεί επί καθξόλ από ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, κέζσ επίζεο ηνπηθώλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ 

απαζρόιεζε θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

08.1.1  (i) - Δλίζρπζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ απαζρόιεζε ησλ αηόκσλ πνπ 

πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν από ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηδίσο 

ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ θαη ησλ αλέξγσλ πνπ αλήθνπλ ζε λνηθνθπξηά 

αλέξγσλ 
    

  08.1.2 (ii) - Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αλέξγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ηδίσο ζε ηνκείο αηρκήο 

 

    

 8.2 (8ii) - Bηώζηκε έληαμε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (EKT), 

ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη εθηόο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή 

θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη ησλ 

λέσλ από πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλόηεηεο, κεηαμύ άιισλ κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ηεο «εγγύεζεο γηα ηε λενιαία» ("Youth 

Guarantee") (+ ρξεκαηνδόηεζε YEI) 

08.2.1 (i) - Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απηναπαζρόιεζεο θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ έσο 29 εηώλ 

    

 8.3 (8iii) - Πξνώζεζε ηεο απηναπαζρόιεζεο, ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

εηδηθά θαηλνηόκσλ πνιύ κηθξώλ, κηθξώλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ 

08.3.1 - Δλίζρπζε ηεο απηναπαζρόιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε 

έκθαζε ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
    

  08.3.2 (2.1) - Αύμεζε απαζρόιεζεο κέζσ ελίζρπζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο απηναπαζρόιεζεο 
    

 8.4 (8iv) - Ιζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε όινπο ηνπο 

ηνκείο, κεηαμύ άιισλ όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζηελ 

απαζρόιεζε, ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ηελ 

ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ 

πξνώζεζε ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία 

08.4.1 (i) - Δλίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 

ησλ γπλαηθώλ 

    

  08.4.2 (ii)- Πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ 

απαζρόιεζε θαη ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 
    

 8.5 (8v) - Πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ επηρεηξεκαηηώλ ζηηο αιιαγέο 

08.5.1 (2.2) - Πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδόκελσλ ηνπο 

ζηηο λέεο αλαπηπμηαθέο απαηηήζεηο, εηδηθόηεξα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δηαζέηνπλ ηα δεηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνύ 

ππνδείγκαηνο ηεο ρώξαο 

    

 8.6 (8vii) Δθζπγρξνληζκόο ησλ ζεζκηθώλ θνξέσλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, όπσο είλαη νη δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο ππεξεζίεο 

απαζρόιεζεο, κε θαιύηεξε αληηζηνίρεζε ησλ δεμηνηήησλ πξνο 

08.6.1 (i) - Δλδπλάκσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλόηεηαο θνξέσλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ     
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ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κεηαμύ άιισλ κέζσ δξάζεσλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθξαηηθήο θηλεηηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

κέζσ πξνγξακκάησλ θηλεηηθόηεηαο θαη θαιύηεξεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ησλ ζεζκηθώλ θνξέσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξώλ 

09 - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο, θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηώρεηαο θαη θάζε κνξθήο 

δηαθξίζεσλ 

9.1 (9i) - Δλεξγόο έληαμε, κε ζθνπό, κεηαμύ άιισλ, ηεο 

πξνώζεζεο ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ, θαη ηεο ελεξγνύ 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο (ΔΚΣ)  

09.1.1 - Δλίζρπζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ απαζρόιεζε γηα κεηνλεθηνύληα 

άηνκα πνπ βξίζθνληαη εθηόο αγνξάο εξγαζίαο  
    

 9.2 (9iii) - Καηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ θαη 

πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ (ΔΚΣ) 

09.2.1 - Καηαπνιέκεζε ησλ άκεζσλ, έκκεζσλ θαη πνιιαπιώλ δηαθξίζεσλ 

θαη εκπνδίσλ ιόγσ αλαπεξίαο ή ςπρηθήο αζζέλεηαο 
    

 9.3 (9iv) - Βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο, 

βηώζηκεο θαη πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ 

θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ γεληθνύ ζπκθέξνληνο (ΔΚΣ) 

09.3.1 - Βειηίσζε πξνζβαζηκόηεηαο θαη ζπκκεηνρή κεηνλεθηνύλησλ  

αηόκσλ ζηα αγαζά ηεο πγείαο θαη ηεο πξόλνηαο 
    

 9.4 (9v) - Πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο έληαμεο ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαζώο θαη 

πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αιιειεγγύεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πξόζβαζε ζηελ 

απαζρόιεζε 

09.4.1 - Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο επάισησλ νκάδσλ κέζσ πξνώζεζεο 

ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ (i - Δλίζρπζε 

ηεο ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο βηώζηκσλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ)     

 9.5 (9a) - Δπελδύζεηο ζηηο ππνδνκέο πγείαο θαη ηηο θνηλσληθέο 

ππνδνκέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή 

αλάπηπμε, κεηώλνληαο ηηο αληζόηεηεο όζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε 

ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, πξνσζώληαο ηελ θνηλσληθή έληαμε κέζσ βειηίσζεο ηεο 

πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο θνηλσληθνύ, πνιηηηζηηθνύ ραξαθηήξα 

θαη ππεξεζίεο αλαςπρήο θαη ηε κεηάβαζε από ηελ ηδξπκαηηθή 

θξνληίδα ζηε θξνληίδα ηεο θνηλόηεηαο (ΔΣΠΑ)  

09.5.1 - Βειηίσζε - νινθιήξσζε ππνδνκώλ Α'ζκηαο θαη Β'ζκηαο πγείαο θαη 

πξόλνηαο 

    

10 - Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, 

θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε γηα ηελ απόθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε 

10.1 (10i) - Μείσζε θαη απνηξνπή ηεο πξόσξεο εγθαηάιεηςεο 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ πξναγσγή ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο ζε 

θαιήο πνηόηεηαο πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δπλαηνηήησλ ηππηθήο, 

άηππεο θαη κε ηππηθήο κάζεζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

10.1.1 (1) - Μείσζε θαη απνηξνπή ηεο πξόσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη πξναγσγή ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο ζε θαιήο πνηόηεηαο πξνζρνιηθή, 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

δπλαηνηήησλ ηππηθήο, άηππεο, κε ηππηθήο κάζεζεο γηα ηελ επαλέληαμε 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

    

  10.1.2 (2) - Δλίζρπζε ησλ δνκώλ θαη ηεο πνηόηεηαο ηεο α’βάζκηαο θαη 

β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο – Αύμεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ ΜΕΣΡΑ ΣΟΧΟΙ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΕΠ ΠΔΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

ζην πιαίζην ηνπ Νένπ ρνιείνπ 

10 - Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, 

θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε γηα ηελ απόθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε 

 10.1.3 (3) - Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκόο ησλ γλώζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
    

  10.1.4 (4) - Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ 4-6 ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε 
    

 10.2 (10ii) - Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

θαη ηεο πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα θαη ηζνδύλακε κε απηήλ 

εθπαίδεπζε, κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ θνίηεζεο θαη 

επηηπρίαο, εηδηθά γηα κεηνλεθηνύληα άηνκα 

10.2.1 (1 )- Αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ θαη ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ ΑΜΔΑ θαη 

αηόκσλ από ΔΚΟ θαη ρακειέο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

    

  10.2.2 (2) - Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξώπηλνπ εξεπλεηηθνύ δπλακηθνύ     

  10.2.3 (3) - Αύμεζε ησλ ζπλεξγαζηώλ ησλ Ιδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν 
    

 10.3 (10iii) - Βειηίσζε ηεο ίζεο πξόζβαζεο ζηε δηά βίνπ κάζεζε 

γηα όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζε ηππηθή, άηππε θαη κε ηππηθή 

κνξθή, ηελ αλαβάζκηζε ησλ γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ηελ πξνώζεζε 

επέιηθησλ δπλαηνηήησλ κάζεζεο, κεηαμύ άιισλ κέζσ ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο αλαγλώξηζεο ησλ 

απνθηώκελσλ ηθαλνηήησλ 

10.3.1 (1) - Αύμεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθόηεηαο ηεο δηά βίνπ 

κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ ηνπ πιεζπζκνύ (16-66+ εηώλ), κε 

πηζηνπνίεζε πξνζόλησλ θαη δηαζύλδεζε ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο 

κάζεζεο     

 10.4 (10iv) - Βειηίσζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, δηεπθόιπλζε 

ηεο κεηάβαζεο από ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εξγαζία θαη βειηίσζε 

ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηεο πνηόηεηάο 

ηνπο, κεηαμύ άιισλ κέζσ κεραληζκώλ πξόβιεςεο ησλ αλαγθώλ 

ζε δεμηόηεηεο, ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ 

θαη ηελ θαζηέξσζε θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κάζεζεο κε βάζε 

ηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηηηώλ ζπζηεκάησλ 

κάζεζεο θαη καζεηείαο 

 10.4.1 (2.3) - Δλίζρπζε ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ζηνπο κεραληζκνύο πξόβιεςεο ζε 

δεμηόηεηεο 

    

  10.4.2 (1) - Αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο – Αύμεζε ησλ καζεηώλ / ζπνπδαζηώλ / 

απνθνίησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα καζεηείαο 

    

 10.5 (10a) - Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηά 

βίνπ κάζεζε  

10.5.1 - Γεκηνπξγία ζύγρξνλσλ ππνδνκώλ Γ'ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

βειηίσζε - νινθιήξσζε ππνδνκώλ Α'ζκηαο θαη Β'ζκηαο εθπαίδεπζεο 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΧΟ ΜΕΣΡΑ ΣΟΧΟΙ 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

ΕΠ ΠΔΜ 2015- 
2019 (*) 

1 2 3 4 

11 - Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο 

επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκόζηαο δηνίθεζεο 

11.1 (11i) - Δπέλδπζε ζηε ζεζκηθή ηθαλόηεηα θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηώλ ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν κε ζηόρν 

ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ηελ θαιύηεξε θαλνληζηηθή ξύζκηζε θαη ηελ 

νξζή δηαθπβέξλεζε 

 11.1.1 (2.4) - Αλαβάζκηζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο λα 

ππνζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα 

    

  11.1.2 (11i.1) - Δλίζρπζε ησλ θνξέσλ θαη ζπζηεκάησλ ηεο Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ επηηειηθνύ ηεο ραξαθηήξα 
    

  11.1.3 (11i.2) - Πξνώζεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο αλαδηνξγάλσζεο ησλ Φνξέσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 
    

  11.1.4 (11i.3) - Αύμεζε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα πνπ εθαξκόδνπλ 

ζπζηήκαηα ζηνρνζεζίαο, αμηνιόγεζεο θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηε δεκόζηα 

δηνίθεζε 

    

  11.1.5 (11i.4) - Αύμεζε ησλ θνξέσλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο όπνπ 

εθαξκόδνληαη λέα ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο θαη νξζνινγηθήο δηνίθεζεο 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

    

  11.1.6 (11i.5) - Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ζηειερώλ / ππαιιήισλ ηεο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο κε πηζηνπνηεκέλεο δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο 
    

 

 

Ο παξαπάλσ Πίλαθαο ζα ζπκπιεξσζεί θαηά ηε Β΄ θάζε (Δπηρεηξεζηαθόο Σρεδηαζκόο) κε κέηξα/ζηόρνπο α) ηνπ Δηδηθνύ Αλαπηπμηαθνύ 

Ξξνγξάκκαηνο (Δ.Α.Ξ.) 2012-2016 γηα ηελ ΞΓΚ (ΞΔ Θνδάλεο & Φιώξηλαο) ζην πιαίζην ηνπ Ρέινπο Αλάπηπμεο πνπ απηή ηε ζηηγκή δε 

κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθό Σηόρν (π.ρ. Βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ηερληθώλ θαη θνηλσληθώλ ππνδνκώλ, Μειέηεο θαη ππεξεζίεο 

γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ, Σηήξημε κεηεγθαηαζηάζεσλ νηθηζκώλ, Υπνζηήξημε ηεο πεξηνρήο γηα ηε κεηάβαζε ζηε κεηαιηγληηηθή 

πεξίνδν) θαη β) ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

 

 

 

(*):  (Α.Ξ. 1): ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ 
        (Α.Ξ. 2): ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΚΔΟΗΚΛΑ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ & ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ 
        (Α.Ξ. 3): ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ & ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 
        (Α.Ξ. 4): ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ & ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ 
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3.5 Πηγές χρημαηοδόηηζης 

Η Πεξηθέξεηα ζα αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν όιεο ηηο δπλαηέο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο, 

αλάινγα κε ηε θύζε θαη ην αληηθείκελν ησλ δξάζεσλ. 

Βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ζα απνηειέζνπλ: 

 ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 ΔΠ «Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, Καηλνηνκία» (ΕΠΑνΕΚ) 

 ΔΠ Υπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινληνο & Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

 ΔΠ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

 ΔΠ Μεηαξξύζκηζεο Γεκόζηνπ Τνκέα 

 ΔΠ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

 INTERREG 

 CREATIVE EUROPE 

 Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα (Δ.Α.Π.) 2012-2016  

 ΚΑΠ 

 Λνηπέο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο (π.ρ. ΣΑΝΑ (022/8 Καζηνξηάο & 026/8 Κνδάλεο), 

ΔΠΑΓΥΜ, ΠΙΝΓΟΣ θιπ) 

Δπίζεο, ζα αλαδεηεζεί ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ινηπώλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ (π.ρ. 

Μόριεπζε, Γάλεην από ELENA) θαη ηερληθώλ (π.ρ. ΣΓΙΤ). 

Σπλνςίδνληαο, ε αξιοποίηζη όλων ηων διαθέζιμων σπημαηοδοηικών πόπων, 

εςπωπαϊκήρ ή εθνικήρ πποέλεςζηρ, απνηειεί γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηξαηεγηθή πξνηεξαηόηεηα. Σηελ θαηεύζπλζε απηή, ν βέιηηζηνο 

δπλαηόο  ζπληνληζκόο ηωλ πξνζθιήζεωλ ρξεκαηνδόηεζεο, ηόζν θαηά ηε θάζε 

ππνβνιήο ησλ αληαγσληζηηθώλ πξνηάζεσλ όζν θαη θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ,  

αλαδεηθλύεηαη ζε θξίζηκε παξάκεηξν επηηπρίαο. 

Η ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε έξγα επξσπατθνύ 

ελδηαθέξνληνο θαη δηα-πεξηθεξεηαθώλ ζπλεξγαζηώλ ζα γίλεηαη κε γλώκνλα ηηο 

πξαγκαηηθέο θαη νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ ηζόξξνπε ζπκκεηνρή 
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θαη απόδνζε -ζε νηθνλνκηθό θαη θνηλωληθό επίπεδν- ηωλ ηεζζάξωλ 

Ξεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ, ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο ζπλείδεζεο πνπ 

δηέπεη ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή.  

Βάζεη ησλ αξρώλ απηώλ, ε Πεξηθέξεηα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ησλ αληαγσληζηηθώλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο, κε γλώκνλα ηελ 

ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ μεθάζαξε θαη  νπζηαζηηθή 

πξνζηηζέκελε αμία  γηα ηελ πεξηνρή θαη επζπγξακκίδνληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

επηρεηξεζηαθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Η ζρεηηθή δηαδηθαζία 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα ξνήο.  

Διάγπαμμα 21. Γηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο, αμηνιόγεζεο θαη ππνβνιήο πξνηάζεσλ 
γηα  ρξεκαηνδόηεζε 

 
Πηγή: Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας 

 

 

 

 


