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Στρατηγική του προγράμματος: κύριες αναπτυξιακές προκλήσεις και πολιτικά μέτρα1
Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο (α) σημεία i) έως viii) και x) και άρθρο 22
παράγραφος 3) στοιχείο β)
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών (ΠΙΝ) αποτελεί μια νησιωτική περιφέρεια στο δυτικό ανάπτυγμα του
ελλαδικού χώρου, με συνολική έκταση 2.318 τ.χλμ, (1,8% της έκτασης της χώρας). Αποτελείται
από 32 νησιά εκ των οποίων κατοικούνται τα 14.
Η διοικητική της διάρθρωση περιλαμβάνει 5 Περιφερειακές Ενότητες (Κέρκυρας, Λευκάδας,
Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου) και 11 Δήμους. Η έδρα της ΠΙΝ βρίσκεται στην πόλη της
Κέρκυρας.
Βασικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της ΠΙΝ είναι οι ορεινοί όγκοι με σημαντικό για τα
νησιωτικά δεδομένα υψόμετρο, οι λοφοσειρές, οι λιμνοθάλασσες, καθώς και οι παράκτιες κυρίως,
πεδινές εκτάσεις. Η ΠΙΝ διαθέτει μια ιδιαίτερη φυσιο-γεωγραφική ταυτότητα, που αποτυπώνεται
στις επιμέρους νησιωτικές ενότητες. Η δε γεωλογία της την κατατάσσει στις πλέον σεισμογενείς
περιοχές της χώρας.
Ο συνολικός πληθυσμός (απογραφή 2011 - ΕΛΣΤΑΤ) ανέρχεται σε 207.855 κατοίκους και
σημείωσε μικρή μείωση 0,8% περίπου, κυρίως από το 2008. Πρόκειται για μια από τις πλέον
πυκνοκατοικημένες Περιφέρειες της χώρας (101 κατ./km2). Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί
σημαντικό ζήτημα στην ΠΙΝ, καθώς το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 70 ετών είναι υψηλότερο
σε σύγκριση με το ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε ότι αφορά τις επιδόσεις της ΠΙΝ σύμφωνα με το “Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας”
(RCI) κατατάσσεται (2019) στην 256η θέση σε σύνολο 268 ευρωπαϊκών περιφερειών (στην 7η
θέση σε σχέση με τις ελληνικές περιφέρειες), στην 221η θέση σε ότι αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ,
ενώ με βάση το “Δείκτη Κοινωνικής Προόδου” (SPI),. κατατάσσεται (2019) στην 207η θέση σε
σύνολο 240 ευρωπαϊκών περιφερειών (5η θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών).
Β. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο των Στόχων Πολιτικής της περιόδου 2021-2027
Σ.Π.1 Πιο Έξυπνη Ευρώπη
Έρευνα και Καινοτομία
Στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας, η Π.Ι.Ν. βελτιώνει την τρέχουσα περίοδο τη θέση της
σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.
Στον τομέα της Έρευνας, που το 2013 καταλάμβανε την 13η θέση μεταξύ των ελληνικών
Περιφερειών όσον αφορά τους κκ πόρους που επενδύονται σε Έρευνα & Ανάπτυξη, το 2015
βρίσκεται στη 10η θέση. Παρότι οι επιδόσεις της σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των επιχειρήσεων
παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές, εντούτοις καταγράφεται αύξηση κατά την περίοδο της κρίσης, η
οποία είναι ενθαρρυντική.
Στον δε τομέα της καινοτομίας, η Π.Ι.Ν. από την 13η θέση που κατείχε σταθερά (2011-2017),
κατατάσσεται πλέον (2019) στην 9η θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών, και από την 228η
θέση (2015) στην 174η (2019) μεταξύ 239 Περιφερειών της Ε.Ε., σημειώνοντας σταθερή βελτίωση
τα πέντε τελευταία έτη.
Όμως, παρά τη βελτίωση, το επίπεδο της Π.Ι.Ν. στους τομείς της «Έρευνας και Καινοτομίας»
παραμένει σχετικά χαμηλό («Moderate Innovator» σύμφωνα με το Regional Innovation Scoreboard
2019), όπως και η προστιθέμενη αξία σε περιφερειακό επίπεδο.
Επισημαίνεται ο,τι κατά την ππ 2014-2020, πραγματοποιήθηκε η πλέον ουσιαστική προσπάθεια
σύζευξης τοπικής ζήτησης (ΜΜΕ) - προσφοράς (ΑΕΙ) στο πλαίσιο της RIS, με την ενθάρρυνση
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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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της έρευνας σε τομείς προτεραιότητας για την ΠΙΝ, ενώ η λειτουργία του Περιφερειακού
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) δημιουργεί θετικές προοπτικές.
Περιφερειακή οικονομία - Παραγωγικό Σύστημα
Η ΠΙΝ παράγει σχεδόν το 2% του εθνικού ΑΕΠ και αποτελεί τη 12η περιφερειακή οικονομία στην
Ελλάδα. Το επίπεδο ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι σχετικά ικανοποιητικό σε σύγκριση
με τον εθνικό μ.ό (93%), αλλά χαμηλό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μ.ό. (62%). Τόσο το ΑΕΠ
όσο και το κ.κ. ΑΕΠ μειώθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία κατά 4,2% και 4,1% αντίστοιχα,
παρουσιάζοντας μία από τις υψηλότερες πτώσεις στα επίπεδα ευημερίας (ΟΟΣΑ).
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της περιφερειακής οικονομίας αποτελεί η υψηλή συγκέντρωση
δραστηριοτήτων στον τριτογενή τομέα (87,8% της Α.Π.Α., μερίδιο κατά 9 μονάδες υψηλότερο
εκείνου της χώρας -2016), η φθίνουσα πορεία του δευτερογενή (8,0%) και η περιορισμένη
συμμετοχή του πρωτογενή τομέα (4,1%).
Ο τομέας της επιχειρηματικότητας καταγράφει περί τις 38 χιλ.επιχειρήσεις με 3,5 δις€ κύκλο
εργασιών (το 1,2% της χώρας) και 91,6 χιλ. απασχολούμενους (το 2,7% της χώρας). Ξεχωρίζουν οι
κλάδοι του «τουρισμού» και του «εμπορίου» (2018).
Ειδικότερα:
Ο πρωτογενής τομέας διατηρεί τις διαρθρωτικές του αδυναμίες (πολυτεμαχισμός και το μικρό
μέγεθος του κλήρου, δυσμενής ηλικιακή διάρθρωση κ.ά.), ενώ η νησιωτικότητα και η τουριστική
επέκταση του ασκούν σημαντικές πιέσεις και περιορισμούς. Τα τελευταία χρόνια (2008-2016) η
ανοδική εξέλιξη της ΑΠΑ συμβαδίζει με πτωτική πορεία του δείκτη των Ακαθάριστων
Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου και της Απασχόλησης, ενώ καταγράφεται σειρά τοπικών
προϊόντων με Ονομασία Προέλευσης.
Όσον αφορά στον δευτερογενή τομέα, η επιχειρηματική δραστηριότητα συγκεντρώνεται ιδιαίτερα
στους κλάδους των «κατασκευών» και της «μεταποίησης», ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων που
απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα είναι μικρός. Σημειώνεται ότι οι Ακαθάριστες Επενδύσεις
Παγίου Κεφαλαίου αυξάνονται σημαντικά μετά το 2012.
Ο τριτογενής τομέας κυριαρχείται από τουρισμό και εμπόριο.Τις τελευταίες δεκαετίες, ο
τουρισμός αναδείχθηκε κυρίαρχη μορφή της τριτογενούς δραστηριότητας στην ΠΙΝ (~71,0% της
ΑΠΑ-εκτίμηση 2018), που έχει κατακτήσει μια εξέχουσα θέση στην ελληνική τουριστική αγορά
(με το 8,3% των επισκέψεων, το 10,2% των διανυκτερεύσεων, τo 10,8% των εισπράξεων και το
28,1% των επιβατών κρουαζιέρας, ΤτΕ-2019). Η δε απασχόληση στον τομέα σημειώνει ανοδική
πορεία, φθάνοντας το 25,1% (2019). Παρόλα αυτά, ορισμένοι δείκτες τουριστικής ανάπτυξης της
ΠΙΝ εμφανίζουν σχετική υστέρηση κυρίως έναντι άλλων νησιωτικών τουριστικών προορισμών,
αλλά και σε σύγκριση με τους αντίστοιχους της χώρας.
Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για ένα είδος τυποποιημένου τουρισμού (μαζικός τουρισμός), με
έντονα τα στοιχεία της εποχικότητας, της εξωστρεφούς εξάρτησης και της χωρικής ανισότητας.
Σε ότι δε, αφορά την εμπορική δραστηριότητα, αυτή αντλεί την σημαντικότητά της από τους
αυξημένους τζίρους και την απασχόληση. Οι περιορισμένες εξαγωγικές της επιδόσεις
επικεντρώνονται στους κλάδους των «τροφίμων» (ιχθυηρά, έλαια κλπ) και των «χημικών &
πλαστικών»
Τέλος, όσον αφορά την αγορά εργασίας, η αναλογία των απασχολούμενων με εξειδίκευση
μειώνεται σταθερά σε όλη τη διάρκεια της κρίσης (39,9% το 2018), σημαντικά κάτω από το
επίπεδο της χώρας, ενώ αντίθετα το ποσοστό των ανέργων “υψηλής εξειδίκευσης” αυξάνεται
διαρκώς και εντείνεται με την κρίση στο επίπεδο του 16,9% (2018)
Το παραγωγικό σύστημα της ΠΙΝ συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από απουσία δια-τομεακών
συνεργασιών, ανεπαρκή υποστήριξη του παραγωγικού δυναμικού σε θέματα καινοτομίας,
ελλείψεις οργανωμένων επιχειρηματικών υποδομών και την αυξανόμενη προσφορά μη
εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.
Μετά από την εκτεταμένη οικονομική κρίση από το 2018 διαφαίνονται σημάδια ανάκαψης. Όμως,
η έξοδος από την οικονομική κρίση συνέπεσε χρονικά με την εμφάνιση της υγειονομικής φύσεως
κρίσης (Covid-19), με συνέπειες που επηρέασαν δυσμενώς την οικονομική και κοινωνική
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πραγματικότητα. Αλλά εάν στην οικονομική κρίση, ο τουρισμός λειτούργησε ως μοχλός
αντίστασης στις αρνητικές εξελίξεις, στην κρίση ως συνέπεια της πανδημίας, ο τομέας των
υπηρεσιών αποδεικνύεται ο πλέον ευάλωτος και ασταθής. Τα Ιόνια Νησιά, όπως και κάθε περιοχή
που στηρίζεται μονομερώς στην τουριστική δραστηριότητα, υφίσταται σημαντικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες (μεγάλη μείωση της τουριστικής ζήτησης και κατά συνέπεια του κύκλου
εργασιών των τουριστικών κυρίως επιχειρήσεων, μείωση της διεθνούς επιβατικής κίνησης των
αεροδρομίων, μηδενικός τουρισμός κρουαζιέρας, αύξηση εγγεγραμμένων ανέργων, κλπ, Τμ.Τουρισμού Ι.Π., 2020).
Κατά την π.π. 2014-2020 στήριχθηκαν επιχειρήσεις της ΠΙΝ για την ενίσχυση της
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους με έμφαση στην τουριστική επιχειρηματικότητα
και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.
ΤΠΕ – Ψηφιακή Συνδεσιμότητα
Σε ότι αφορά την ψηφιακή εποχή, η ΠIN ακολουθεί σε γενικές γραμμές τις τάσεις της χώρας,
εικόνα που συνεχώς βελτιώνεται, τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο η
απόσταση της χώρας από τα υπόλοιπα Κράτη - Μέλη της ΕΕ28 παραμένει σημαντική. Σύμφωνα με
το δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2020 η Ελλάδα κατατάσεται 27η σε
σύνολο 28 κρατών μελών.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ό,τι η υγειονομική κρίση (COVID-19) επέφερε πολύ έντονη πίεση
στην ψηφιακή υποδομή και σε ψηφιακές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα (δημόσιες υπηρεσίες,
οικονομία, κοινωνία). Παράλληλα, όμως ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω χρήσης των ΤΠΕ και την
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς (πχ τηλεργασία, τηλεκπαίδευση,
τηλειατρική, κλπ).
Ωστόσο στο πλαίσιο της π.π. 2014-2020 οι πόροι του ΠΕΠ κατευθύνθηκαν σε αντικείμενα
περισσότερο προσαρμοσμένα σε τοπικές ανάγκες & ιδιαιτερότητες, όπως η προβολή των
τουριστικών, πολιτιστικών και φυσικών πορων των νησιών.
Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη
Ενεργειακή εξοικονόμηση & ΑΠΕ
Η ΠΙΝ καταναλώνει περίπου το 2% της εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας, με την «εμπορική» και
«οικιακή» χρήση να καλύπτουν αθροιστικά το 84,4% της συνολικής κατανάλωσης. Μικρή είναι η
αναλογία (5,0%) των νοικοκυριών που καταναλώνουν άλλες μορφές ενέργειας (ηλιακή, βιομάζα,
φυσικό αέριο), ενώ το 55,9% των κατοικούμενων κατοικιών δεν έχουν ιδιαίτερη μόνωση.
Όσον δε αφορά στις ΑΠΕ, εκτός από το Αιολικό Πάρκο Κεφαλονιάς, λειτουργούν αρκετά
φωτοβολταϊκά συστήματα (εγκατεστημένη ισχύς 27 MW). Επιπλέον, η προωθούμενη έρευνα και η
πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στον θαλάσσιο χώρο της ΠΙΝ, θέτει νέα δεδομένα.
Στο πλαίσιο της π.π. 2014-2020 υλοποιήθηκαν δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες
και δημόσιες υποδομές, οι οποίες ωστόσο καλύπτουν μικρό τμήμα των ενεργειακών αναγκών της
ΠΙΝ.
Κλιματική αλλαγή & Φυσικοί Κίνδυνοι
Η ΠΙΝ παρότι έχει ελάχιστο μερίδιο επίδρασης στην κλιματική αλλαγή, είναι ευάλωτη στις
επιπτώσεις της, ιδίως στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο, με ιδιαίτερα σημαντικές απειλές αυτές
των πυρκαγιών, των πλημμυρών και της διάβρωσης των ακτών. Πέραν αυτών, μεγάλη πρόκληση
αποτελεί η πρόληψη και αντιμετώπιση λοιπών κινδύνων, όπως οι κίνδυνοι από τους σεισμούς (το
Ιόνιο αποτελεί περιοχή υψηλής σεισμικότητας) και από μια ενδεχόμενη μόλυνση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος (πχ. από τη σχεδιαζόμενη εξορυκτική δραστηριότητα στο θαλάσσιο χώρο κλπ).
Παρόλα αυτά, υστερεί στην υλοποίηση μιας συνεκτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση φυσικών
& ανθρωπογενών καταστροφών και περιστασιακών κινδύνων.
Ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, σήμερα εξυπηρετείται από εθνικά δίκτυα και
υποδομές, ενώ τα Περιφερειακά Σχέδια για για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή , τη
Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας και των Λεκανών Απορροής, διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο
και συμπαγές πλαίσιο.
Κατά την π.π. 2014-2020 ξεκίνησε μια ολιστική και συντονισμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης
κινδύνων (κλιματικής αλλαγής και φυσικών) στο χερσαίο χώρο, που περιλαμβάνει τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό της διαχείρισης/απόκρισης, σε συνδυασμό με τον αναγκαίο ειδικό
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εξοπλισμό και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια.
Υδάτινοι Πόροι
Σε ότι αφορά τους υδάτινους πόρους, παρά το πλεονασματικό υδρολογικό ισοζύγιο των νησιών, η
κατάσταση (ποιοτικής) υδροδότησης της ΠΙΝ είναι δυσχερής, και ιδιαίτερα προβληματική την
θερινή-τουριστική περίοδο (Κέρκυρα κ.ά.). Τόσο τα υπόγεια, όσο και τα επιφανειακά ύδατα,
δέχονται διάχυτες και σημειακές πιέσεις, που σε συνδυασμό με την υπεράντληση, δημιουργούν
κινδύνους υποβάθμισής τους. Αξίζει δε να σημειωθεί ό,τι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν
αξιοποιηθεί οι δυνατότητες που δημιουργούνται από τις αυξημένες βροχοπτώσεις.
Στο πλαίσιο των π.π. έχουν προωθηθεί αρκετές παρεμβάσεις στις υποδομές υδροδότησης των
νησιών, τη μείωση των διαρροών, καθώς και την περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Διαχείριση Αποβλήτων - “κυκλική οικονομία”
Η παραγόμενη ποσότητα Στερών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην ΠΙΝ εκτιμάται σε 130-140 χιλ.
τόνους/έτος, το 50% των οποίων «παράγεται» την Κέρκυρα. Σε ότι δε αφορά τη βιώσιμη
διαχείρισή τους, αυτή παραμένει ζητούμενο (ιδιαίτερα σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο κ.ά.).
Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων συμβαδίζει με την Κοινοτική Οδηγία 91/271, ωστόσο
παρατηρούνται προβλήματα συμπλήρωσης εγκαταστάσεων (σε τουριστικούς οικισμούς κ.ά.), αλλά
και παλαιότητας υποδομών γενικότερα.
Στο πλαίσιο της π.π. 2014-2020 και όσον αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, κυρίως
μέσω του Τομεακού ΕΠ υλοποιούνται δράσεις προτεραιότητας που περιλαμβάνονται στον ΠΕΣΔΑ
(διαλογή στην πηγή, πράσινα σημεία, μονάδες κομποστοποίησης και συμμείκτων, ΣΜΑ, ΧΥΤΑ
κλπ).
Βιοποικιλότητα & πράσινες υποδομές
Η ΠΙΝ χαρακτηρίζεται από συγκριτικά υψηλό απόθεμα περιβαλλοντικών πόρων, με πλούσια
βιοποικιλότητα, διαθέτοντας 19 περιοχές «Natura» (με συνολική έκταση 189,8 χιλ.εκτ., το 74%
της οποίας αφορά σε θαλάσσιες περιοχές), 51 μικρο-νησιωτικούς υγροτόπους, 11 καταφύγια
άγριας ζωής, σημαντικούς γεωμορφολογικούς σχηματισμούς κλπ πόρους.
Οι αναγνωρισμένης βιοποικιλότητας περιοχές εκτείνονται σε μεγάλο βαθμό στον παράκτιο και
θαλάσσιο χώρο, ωστόσο υφίστανται πιέσεις από την οικονομική δραστηριότητα.
Στο πλαίσιο των διαδοχικών π.π. προωθήθηκαν παρεμβάσεις βελτίωσης περιβαλλοντικών
υποδομών και προστασίας των οικοσυστημάτων. Όμως, ακόμα δεν έχει επιτευχθεί μια ολιστική
αντιμετώπιση της βιοποικιλότητας.
Αστική Κινητικότητα
Σημαντικό τμήμα της κυκλοφορίας και της διακίνησης συντελείται μέσα από τα 4 αστικά κέντρα,
τα οποία αποτελούν πύλες εισόδου-εξόδου της ΠΙΝ και ταυτόχρονα συγκεντρώνουν σε
καθημερινή βάση το μεγαλύτερο τμήμα της εσωτερικής διακίνησης κάθε νησιού. Πρόκεται
ουσιαστικά για πόλεις- λιμάνια, αναπτυγμένες στην παράκτια ζώνη των αντίστοιχων νησιών, που
συνδυάζουν σε διαφορετική ένταση και κλίμακα, προβλήματα παραδοσιακής και σύγχρονης
αστικής πολεοδόμησης και λειτουργίας, με το πρόβλημα της αστικής κυκλοφορίας να
αναδεικνύεται ως ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα.
Στις προηγούμενες π.π. υλοποιήθηκαν ορισμένα έργα βελτίωσης της αστικής κινητικότητας ιδίως
των πεζών (πεζόδρομοι) στο πλαίσιο αστικών αναπλάσεων, χωρίς ωστόσο να καλυφθεί το σύνολο
των σχετικών αναγκών.
Σ.Π. 3 Συνδεδεμένη Ευρώπη
Υποδομές διασύνδεσης
Στον τομέα των μεταφορών καταγράφεται βελτιούμενη “εξωτερική διασύνδεση” των πυλών
εισόδου-εξόδου με τα ΔΕΔ-Μ, αλλά παραμένει ένα σημαντικό έλλειμμα στην “εσωτερική” διασυνδεσιμότητα μικρών και μεγάλων νησιών.
Σε ότι αφορά τις μεταφορικές υποδομές, αξιοσημείωτη είναι η λειτουργία 3 αεροδρομίων
(Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος) και 89 μικρών και μεγάλων λιμανιών διαφόρων τύπων και
χαρακτήρα (εξυπηρετούν διακίνηση επιβατών, τουριστική & αλιευτική δραστηριότητα), ενώ ένα
αρχικό δίκτυο υδατοδρομίων είναι ήδη υπό ανάπτυξη ( Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών,
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2019).
Το δε βασικό οδικό δίκτυο της ΠΙΝ (5.233 Km) χαρακτηρίζεται από την μη ολοκλήρωσή κύριων
αξόνων, από τις πόλεις προς απομονωμένες και τουριστικές περιοχές και έχει περίπου τα ίδια
χαρακτηριστικά - προβλήματα σε όλους τους νομούς. Αναφορικά με την οδική ασφάλεια,
καταγράφεται τάση μείωσης (με αυξομειώσεις) των οδικών ατυχημάτων (μεσοσταθμικά -8,4%
2012-2019), ενώ η αναλογία σε σχέση με τη χώρα διαμορφώνεται στο 1,8% (2019, ΕΛΣΤΑΤ).
Το μεγαλύτερο μέρος των νησιών της ΠΙΝ καλύπτεται επαρκώς από ευρυζωνικές υπηρεσίες, αλλά
οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ευρυζωνικότητας δημιουργούν συνεχώς νέες ανάγκες.
Σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που έχουν κατά καιρούς υλοποιηθεί για την αναβάθμιση των
οδών, των αεροδρομίων και των λιμένων. Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
χρηματοδοτήθηκαν λιμενικές υποδομές στα Μικρά Νησιά της ΠΙΝ, ενώ η υλοποίηση σημαντικών
έργων διασύνδεσης με τα ΔΔΜ αναμένεται να ολοκληρωθεί την ΠΠ2021-2027.
Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη
Αγορά Εργασίας
Σε ότι φορά την αγορά εργασίας, η συμμετοχή του «οικονομικά ενεργού πληθυσμού» της Π.Ι.Ν.
(93,1 χιλ. άτομα-2018, ΕΛΣΤΑΤ) παραμένει έστω και οριακά υψηλότερη από εκείνη της χώρας.
Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών ανέρχεται σε 64,5% (2018, Eurostat),
επίδοση άνω του μ.ο σε επίπεδο χώρας αλλά χαμηλοτερη σε επίπεδο Ε.Ε..
Η αγορά εργασίας στην ΠΙΝ που παρουσίασε ανθεκτικότητα στην οικονομική κρίση λόγω του
τουρισμού, χαρακτηρίζεται από άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου, έντονη στροφή στον τριτογενή
τομέα, εποχικότητα και σημαντικό βαθμό αυτό-απασχόλησης, αλλά και θέσεις εργασίας χαμηλής
εξειδίκευσης σε αντίθεση με τα επίπεδα δεξιοτήτων των ανέργων. Ειδικότερα, η ανεργία (15,9% το
2018, ΕΛΣΤΑΤ) είναι σταθερά χαμηλότερη από το μ.ό. της χώρας, με τάση αποκλιμάκωσης της
μακροχρόνιας ανεργίας, αλλά και της ανεργίας των νέων (17,2% 2018, ΕΛΣΤΑΤ) και των
γυναικών (19,9% το 2018, ΕΛΣΤΑΤ), ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται αυξητική τάση ανέργων
υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (21,2% πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΕΛΣΤΑ-2018) και «υψηλής
εξειδίκευσης»(16,9%).
Σημειώνεται ωστόσο ότι εικόνα της αγοράς εργασίας στην Π.Ι.Ν. αναμένεται να επιδεινωθεί λόγω
των συνεπειών της πανδημίας.
Κοινωνική Ένταξη
Η ΠΙΝ αντιμετωπίζει σημαντικά κοινωνικά προβλήματα (ΟΟΣΑ 2020), καθώς σχεδόν το 8% του
πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, το 54% των ανέργων είναι μακροχρόνια
άνεργοι και το 19,5% των νέων στην ηλικιακή ομάδα 15-24 αποκλείονται από την εκπαίδευση ή
την αγορά εργασίας (πιο ψηλά από εθνικό μ.ο). Σημειώνεται επίσης, ότι το 9,4% του πληθυσμού
της ΠΙΝ αντιμετωπίζει σοβαρή αναπηρία και το 17,5% μέτριους περιορισμούς (Ε.Σ.Α.μεΑ., 2019).
Στην ΠΙΝ καταγράφεται πληθυσμός Ρομά (περί τα 650 άτομα, Υπ.Εργασίας-2017), ενώ ο
πληθυσμός των μεταναστών ανέρχεται περί τα 14,2χιλ. άτομα (Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής2018).
Εντούτοις, το διαρκώς εκτεινόμενο δίκτυο των 25 κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, ΚΔΗΦ
ΑμεΑ, Κέντρα Συμβουλευτικής γυναικών, ΚΗΦΗ κλπ.) και συναφών δράσεων (π.χ. Εναρμόνισης
οικογεν-επαγγ.ζωής, εκπαιδευτική στήριξη μαθητών ΑμεΑ, προγράμματα για την πρόσβαση σε
υπηρεσίες Υγείας,κλπ), που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πόρους της π.π.2014-20, συνέβαλε
ώστε η ΠΙΝ το 2018 να καταγράψει το χαμηλότερο ποσοστό ατόμων που κινδυνεύουν από
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στη χώρα (28%, ΟΟΣΑ 2020), παρότι μια σειρά από
προβλήματα παραμένουν. Σημειώνεται,, ό,τι οι δράσεις της π.π. 2014-2020 βασίζονται σε
σημαντικό βαθμό στην Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ).
Εκπαίδευση
Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού της ΠΙΝ, παρότι σημειώνεται βελτίωση
ορισμένων βασικών εκπαιδευτικών δεικτών (σημαντική άνοδος των αποφοίτων λυκειακής (39,3%,
2018-ΕΛΣΤΑΤ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (17,6% 2018) και αντίστοιχη μείωση των
αποφοίτων «υποχρεωτικής εκπαίδευσης», μεταξύ 2009 και 2018, βελτιωμένες επιδόσεις στην
επαγγελματική κατάρτιση (4,0%, 2018) γενικά η ΠΙΝ συνεχίζει να υστερεί έναντι της χώρας
(ενδεικτικά μόνο 20,1% του πληθυσμού ηλικίας 25-64 ετών είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας
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εκπαίδευσης – ΟΟΣΑ 2020).
Στην ΠΙΝ λειτουργούν 270 σχολεία α’θμιας εκπαίδευσης (με 16.618 μαθητές – 2017/2018,
ΕΛΣΤΑΤ), 90 σχολεία β’θμιας εκπαίδευσης (με 13.223 μαθητές – 2017/2018) και το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο (με 5 Σχολές και 12 Τμήματα), καθώς και 4 δημόσια ΙΕΚ και 3 Κέντρα Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
Στο πλαίσιο των διαδοχικών π.π. έχει ανανεωθεί και συμπληρωθεί σε ένα βαθμό η κτιριακή
υποδομή και ο ειδικός εξοπλισμός των εκπαιδευτηρίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ενώ
(μέσω των τομεακών ΕΠ) έχουν στηριχθεί δράσεις για την ενίσχυση της διδασκαλίας, την
προώθηση της δια βίου μάθησης, την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, κλπ.).
Υγεία-πρόνοια
Παρότι η ΠΙΝ καταλαμβάνει βελτιωμένη θέση στην κλίμακα των ευρωπαϊκών Περιφερειών στο
πεδίο της υγείας, εμφανίζει αδυναμίες, όπως καταδεικνύει η 11η θέση στη χώρα σε σχέση με τον
αριθμό των νοσοκομειακών κλινών ανά κάτοικο, που σχετίζεται εν μέρει με το γεγονός ότι κατά
την περίοδο της κρίσης παρουσίασε την υψηλότερη μείωση αυτού του δείκτη (ΟΟΣΑ
2020).Λειτουργούν 6 Νοσοκομεία, 8 Κέντρα Υγείας και 53 Περιφερειακά Ιατρεία που καλύπτουν
την υγειονομική περίθαλψη των κατοίκων της.
Η δε προνοιακές υπηρεσίες παρέχονται από σχετικά περιορισμένο αριθμό (δημόσιων και
ιδιωτικών) δομών (φροντίδας παιδιών, φιλοξενίας ατόμων τρίτης ηλικίας, στήριξης ΑμεΑ κλπ), με
συνέπεια η γεωγραφική κάλυψη των αναγκών των νησιών να μην είναι ισομερής.
Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και την αυξημένη
εποχική ζήτηση υπηρεσιών υγείας, καταγράφονται ελλείψεις, τόσο σε υποδομές/εξοπλισμό, όσο
και σε προσωπικό, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και την πρόνοια.
Στο πλαίσιο των πρόσφατων π.π. υλοποιήθηκε και υλοποιείται ριζικός εκσυγχρονισμός βασικών
νοσοκομειακών μονάδων (Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας).
Σ.Π. 5 Ευρώπη κοντά στους πολίτες
Σε ότι αφορά τη χωρική διάσταση, η νησιωτικότητα προκαλεί άνιση ανάπτυξη, ανισότητες στη
χωρική κατανομή των πόρων και των συνθηκών διαβίωσης και διαφοροποιημένα παραγωγικά
πρότυπα στα νησιά, παράλληλα με τις έντονες εποχικές διακυμάνσεις στις ανθρώπινες
δραστηριότητες. Η ΠΙΝ αναδεικνύεται ως η λιγότερο αστικοποιημένη Περιφέρεια (το ποσοστό
αστικοποίησης είναι 36,5%, τιμή που είναι σχεδόν το μισό του εθνικού μ.ο - ΟΟΣΑ).
Το πλούσιο οικιστικό δίκτυο της ΠΙΝ κατανέμεται στο χώρο, σε 4 βασικές ομαδοποιήσεις
περιοχών: αστικές περιοχές, ενδοχώρα, μικρά νησιά, παράκτιος χώρος. Στις οικιστικές αυτές
ενότητες και στον περίγυρό τους συναντώνται στοιχεία από το κοινό ιστορικό και πολιτιστικό
απόθεμα των νησιών (φρούρια, αρχαιολογικοί χώροι, εκκλησίες κ.ά.), ενώ η σύγχρονη πολιτιστική
δημιουργία (μουσική, εικαστικά, θέατρο, χορός, λαϊκή κληρονομιά κλπ.) είναι επίσης παρούσα.
Η τελευταία ενότητα, η παράκτια ζώνη (που εκτός από τις πόλεις-λιμάνια, φιλοξενεί σημαντικές
τουριστικές υποδομές -μαρίνες, αγκυροβόλια- και προορισμούς), λειτουργεί ως επικαλυπτόμενος
χώρος του χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος, προσθέτοντας τη «θαλάσσια οπτική» με
ποικιλία νέων δραστηριοτήτων και δυνητικά αξιοποιήσιμων πόρων (θαλάσσια ενέργεια,
υδατοκαλλιέργεια, ενέργεια, βιοτεχνολογία, νέα είδη αλίευσης και πολιτισμού-αναψυχής
κλπ),ευεργετικών οικοσυστημάτων (βιοποικιλότητα, επιρροή στο κλίμα και την ατμόσφαιρα), αλλά
και κινδύνων (θαλάσσια σεισμικότητα κλπ)
Κατά την π.π. 2014-2020 επιχειρούνται στην ΠΙΝ στρατηγικές ΟΧΕ με εστίαση κυρίως σε
προτεραιότητες της στρατηγικής RIS.
Γ. Κυριότερα ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

Στρατηγική Προσέγγιση: η υστέρηση αρμόδιων περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά
στην ανταπόκριση, υιοθέτηση και ενσωμάτωση στη θεσμοθετημένη λειτουργία τους, της
αναγκαίας για την επιτυχία της συνολικής Περιφερειακής Στρατηγικής και του Π.Π., στρατηγικής
προσέγγισης., καθιστά απαραίτητες αντίστοιχες οργανωτικές και θεσμικές βελτιώσεις.
Προγραμματισμός Πολλαπλών επιπέδων: το γεγονός ότι ο θεσμοθετημένος για την
Αυτοδιοίκηση 4ετής Επιχειρησιακός Προγραμματισμός δεν συμβαδίζει πάντοτε χρονικά και
λειτουργικά, με τις στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες που συνοδεύουν το Π.Π./ΕΣΠΑ,
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καθιστά αναγκαία την ανάληψη θεσμικών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της συνέργιας και
συμπληρωματικότητας

Κανονιστικό πλαίσιο και Πλαίσιο Διαχείρισης: η πολυπλοκότητα και οι συνεχώς
αυξανόμενες απαιτήσεις διαχείρισης (π.χ. συχνές αλλαγές θεσμικού πλαισίου, λειτουργία νέων
Αρχών κλπ) που καλούνται να αντιμετωπίσουν κυρίως οι Δικαιούχοι, οδηγεί στην ανάγκη για
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ απλούστευση διαδικασιών.

Ικανότητα Δικαιούχων: οι αυξημένες απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης του ΕΣΠΑ σε
συνδυασμό με την οργανωτική αποδυνάμωση των Δικαιούχων, συντελούν στην αδυναμία
ανταπόκρισής τους και καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων «BUILDING CAPACITY”, πέραν
των “κλασσικών” και δοκιμασμένων (εκπαίδευση, χρήση ψηφιακών κ.ά. εργαλείων, κατά
περίπτωση “εξωτερική” υποστήριξη κλπ).
Επιμέρους πτυχές:
-το «κενό» όσον αφορά στην ανάληψη πρωτοβουλίας και το συντονισμό στην προώθηση της
καινοτομίας, καθιστά αναγκαία τη λήψη θεσμικών (θεσμοθέτηση αρμοδιότητας) και οργανωτικών
μέτρων (π.χ. δημιουργία υποστηρικτικής δομής)
-οι πολλαπλών επιπέδων (τοπικό, περιφερειακό, κεντρικό) αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα και
πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, εξασθενίζει την επίτευξη ολιστικής & ικανοποιητικής
αντιμετώπισης των ζητημάτων, καθιστώντας αναγκαία τη μεγαλύτερη διακριτότητα ρόλων.
-το αναγκαίο «άνοιγμα» της κοινωνικής πολιτικής σε πολλά νέα πεδία, δημιουργεί ανάγκη
τόνωσης των ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών για μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση σε
περιφερειακό επίπεδο.
- η ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση σε ολοκληρωμένες τοπικές στρατηγικές καθιστά αναγκαία την
ενίσχυση των ικανοτήτων στρατηγικής προσέγγισης και συνεργασίας σε επίπεδο τοπικών αρχών
και φορέων
Δ.ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ και ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, οι κυριότερες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ /ανάγκες που
καταγράφονται για την Π.Ι.Ν. (πέραν της «δημογραφικής» που αφορά το σύνολο της χώρας)
αφορούν τα εξής:
ΠΡΟΚΛΗΣΗ-1. ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Το υφιστάμενο παραγωγικό πρότυπο που εδραιώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, στην ΠΙΝ
αντιμετωπίζει επιμέρους προκλήσεις για:
Πρόκληση 1.1. ανάγκη για Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του περιφερειακού
παραγωγικού ιστού & προτύπου
Προκύπτει από:
- τη σχετικά χαμηλή, ανταγωνιστικότητά της ΠΙΝ (RCI-2019) που ερμηνεύεται από σειρά
παραγόντων, όπως ο σχεδόν μονομερής προσανατολισμός στον τριτογενή τομέα (με τη μη
ικανοποιητική ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προτύπου), σε συνδυασμό με
-την απουσία ισχυρών δια-τομεακών συνδέσεων και δικτυώσεων,
-τη συνεχιζόμενη υστέρηση σε καινοτομίες και (ψηφιακές κ.ά.) τεχνολογίες και
-τη σταθερά «μειούμενη εξειδίκευσή» των απασχολουμένων.
Μέτρα Πολιτικής
 ενθάρρυνση της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας (επιχειρηματικότητα) με βάση κυρίως τις
τομεακές παραγωγικές προτεραιότητες της RIS,
 δημιουργία και ενσωμάτωση στο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα της γνώσης, της
καινοτομίας & των τεχνολογικών (και ψηφιακών) εξελίξεων,
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 ενίσχυση «ενδο» & «δια-τομεακών»ι συνεργασιών , καθώς και συστημάτων-δομών στήριξης
της (νεοφυούς ιδίως) επιχειρηματικότητας,
 δημιουργία συνθηκών νέας, βιώσιμης απασχόλησης, μέσω της παραγωγικής εξειδίκευσης
του ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικών για την επιτόπου συγκράτηση των νέων και
των ταλέντων (ΟΟΣΑ).
με Στρατηγικό ΣΤΟΧΟ τον Εμπλουτισμό του παραγωγικού συστήματος & προτύπου στην
κατεύθυνση της «έξυπνης εξειδίκευσης» (ΣΣ1)
Για την προώθηση των παραπάνω, εκτός από το Π.Π.Ι.Ν. αξιοποιείται:
-Το αντίστοιχο Τομεακό Πρόγραμμα: ψηφιοποίηση ευρύτερα της RIS,επιχειρηματικότητα
ευρύτερα της RIS & ανάπτυξη δεξιοτήτων-κατά προτεραιότητα σε RIS
-Το ΕΣΑΑ:στοχευμένη βασική & εφαρμοσμένη έρευνα, συμπράξεις RIS,επιχειρηματικά πάρκα,
μετασχηματισμός αγροδιατροφικού τομέα & υδατοκαλλιεργειών
Πρόκληση 1.2. ανάγκη για Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής του παραγωγικού
συστήματος
Προκύπτει από:
-τη συχνότητα των απρόβλεπτων καταστάσεων με εκτεταμένες αρνητικές συνέπειες στην
οικονομία (που κατά περίπτωση ενισχύονται από τη «μονόπλευρα» εξωστρεφή τουριστική
εξειδίκευση),
-τη σχετική υστέρηση σε ψηφιακές λειτουργίες και δεξιότητες (μειώνει τους βαθμούς ευελιξίας και
προσαρμογής),
-την τάση για θέσεις απασχόλησης χαμηλής εξειδίκευσης (λειτουργεί αμφίσημα).
Μέτρα Πολιτικής
 ταχύτερη ενσωμάτωση «οριζόντιων» στοιχείων της ψηφιακής οικονομίας στην παραγωγική
δραστηριότητα (π.χ. ηλεκτρονικές πωλήσεις κλπ),
 ενίσχυση των ψηφιακών προσόντων του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
 διατήρηση της απασχόλησης & της επιχειρηματικής δραστηριότητας με μοχλό την τόνωση
των ικανοτήτων (επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων)
 δημιουργία ευέλικτων συνθηκών χρηματο-οικονομικής ενίσχυσης.
με Στρατηγικό ΣΤΟΧΟ τη Διαμόρφωση συνθηκών Ανθεκτικότητας του παραγωγικού
συστήματος (ΣΣ2)
Για την προώθηση των παραπάνω εκτός από το Π.Π. Ι.Ν.αξιοποιείται:
Το αντίστοιχο Τομεακό Πρόγραμμα: ψηφιοποίηση στη βάση της Ψηφιακής Ατζέντας ή ευρύτερα
της RIS,ενίσχυση επιχειρηματικότητας σε συνθήκες κρίσης & ανάπτυξη δεξιοτήτων ευρύτερα της
RIS,ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιου τομέα
Το ΕΣΑΑ: ενεργειακή εξοικονόμηση ΜΜΕ,ψηφιακός μετασχηματισμός κράτους, ψηφιακός
μετασχηματισμός ΜΜΕ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ-2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΩΝ ΤΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η «νησιωτικότητα» διαγράφει ένα ιδιόμορφο πλαίσιο παραγόντων «χωροκοινωνικής» τρωτότητας
των νησιών (σχετική απομόνωση και στενότητα πόρων, πλούσιο-εύθραυστο περιβάλλον κ.ά.), που
λειτουργούν ως πλεονεκτήματα και περιορισμοί.
Πρόκληση 2.1. ανάγκη για Βελτιστοποίηση της διαβίωσης υπό τους περιορισμούς της
νησιωτικότητας
Προκύπτει από το γεγονός ότι:
-παρά τη βελτιούμενη «εξωτερική» διασύνδεση, παραμένει προβληματική ιδιαίτερα η «εσωτερική»
προσπελασιμότητα
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-οι εξελίξεις στις τεχνολογίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες ψηφιακής
«πράσινης» διασυνδεσιμότητας

και

Μέτρα Πολιτικής
 ταχύτερη (θαλάσσιας και χερσαίας) διασύνδεση με τους γειτνιάζοντες κόμβους του ΔΕΔ- Μ
και της ασφαλούς ενδοπεριφερειακής κυκλοφορίας ιδιαίτερα στο εσωτερικό των νησιών
(στοχευμένη συμπλήρωση κρίσιμων οδικών υποδομών)
 διασφάλιση γενικευμένης πρόσβασης σε αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες (ενίσχυση
ψηφιακών υποδομών, δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ),
 αναβάθμιση της αστικής κινητικότητας, με την προώθηση ολοκληρωμένων «έξυπνων»,
«πράσινων» και «περιεκτικών» (inclusive) παρεμβάσεων στο πλαίσιο Σχεδίων Βελτίωσης
Αστικής Κινητικότητας.
με Στρατηγικό ΣΤΟΧΟ τη Διασφάλιση
επισκεπτών (ΣΣ3)

βασικών προϋποθέσεων διαβίωσης κατοίκων &

Για την προώθηση των παραπάνω εκτός από το Π.Π. Ι.Ν. αξιοποιείται:
-Το αντίστοιχο Τομεακό Πρόγραμμα: υποδομές ευρυζωνικότητας & ΤΠΑ -ΨΜ,συνδέσεις με ΔΕΔΜ, λιμάνια άγονης γραμμής, «πράσινες» αστικές μεταφορές κλπ.
-Το ΕΣΑΑ: υποδομή ηλεκτροκίνησης/ΣΦ, Οδική ασφάλεια, αναβάθμιση περιφερειακών
αεροδρομίων.
Πρόσκληση 2.2. ανάγκη για Διαχείριση της «τρωτότητας1» του νησιωτικού «οικοσυστήματος»
Με δεδομένο ότι:
- η φυσική ποικιλομορφία, δέχεται τις τελευταίες δεκαετίες ισχυρές πιέσεις από το αναπτυξιακό
πρότυπο, που χρήζουν περεταίρω αντιμετώπισης
- οι περιορισμοί σε ενεργειακούς και ποιοτικούς υδάτινους πόρους είναι διαπιστωμένοι και
ιδιαίτερα εμφανείς εποχιακά, με την αυξανόμενη λόγω τουρισμού, ζήτηση
-οι εκκρεμότητες στα ζητήματα της διαχείρισης των αποβλήτων, που καθιστούν επιτακτική την
υλοποίηση βιώσιμων και αποδεκτών λύσεων
- η εντεινόμενη κλιματική αλλαγή, η θέση και η γεωμορφολογία των νησιών τα καθιστούν
ευάλωτα σε φυσικούς & ανθρωπογενείς κινδύνους με δυσμενείς επιπτώσεις
Μέτρα Πολιτικής
 βιώσιμη αξιοποίηση (προστασία, διατήρηση και ανάδειξη) του χερσαίου και θαλάσσιου
φυσικού-περιβαλλοντικού πλούτου (είδη, οικοσυστήματα & τοπία),
 περιορισμός των ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον με την αειφόρο αντιμετώπιση του
προβλήματος διαχείρισης των υγρών και ιδιαίτερα των στερεών αποβλήτων, στην
κατεύθυνση της ανακύκλωσης και της επανάχρησης («κυκλική οικονομία»),
 αντιμετώπιση των περιορισμών που θέτει η νησιωτικότητα σε πόρους, με την ορθολογική
διαχείριση & εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και την ενεργειακή εξοικονόμηση και
την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας («πράσινη οικονομία, δημ. υποδομές &
κατοικία»),
 μετριασμός των συνεπειών από φαινόμενα και κινδύνους συνδεόμενων (και) με την
κλιματική αλλαγή, μέσω της ολοκλήρωσης ενός πλαισίου προληπτικών και διαχειριστικών
μέτρων με έμφαση στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο & έργων μικρής κλίμακας
 προώθηση των απαιτούμενων χωρικών ρυθμίσεων (χωρικός σχεδιασμός) για τη διευθέτηση
«συγκρούσεων» και πιέσεων ιδιαίτερα στο παράκτιο περιβάλλον.
με Στρατηγικό ΣΤΟΧΟ τη Βιώσιμη αντιμετώπιση φυσικών & ανθρωπογενών πιέσεων στο
νησιωτικό οικοσύστημα (ΣΣ4)
Για την προώθηση των παραπάνω εκτός από το Π.Π. Ι.Ν. αξιοποιείται:
Το αντίστοιχο Τομεακό Πρόγραμμα: νησιά Z-energy, ΑΠΕ, ενεργειακή απόδοση κατοικιών,
1

Υπό την ευρεία έννοια της ευαισθησίας έναντι των πιέσεων και της προσαρμοστικότητας ενός τόπου
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οριζόντια μέτρα για Κλιματική Αλλαγή κλπ, ανακύκλωση, κυκλική οικονομία,
Ύδατα,(Βιοποικιλότητα/Natura, ειδικός εξοπλισμός και υποδομές Π.Π. δράσεις πόσιμου νερού
μεγάλης κλίμακας κλπ προστατευόμενες περιοχές, «πράσινες υποδομές» κλπ
Το ΕΣΑΑ: υπογειοποίηση δικτύων πόλεων, ενεργειακή εξοικονόμηση κατοικιών, ΑΠΕ,
πολεοδομικός & θαλάσσιος χωρικός σχεδιασμός, αναβάθμιση ύδρευσης Κέρκυρας, επεξεργασία
αστικών λυμάτων, προστασία βιοποικιλότητας, αντιπλημμυρική/πυρική προστασία, Κέντρα
Πολιτικής Προστασίας
ΠΡΟΚΛΗΣΗ-3. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στα παραπάνω, μάλλον διαρθρωτικού χαρακτήρα, προβλήματα, προστίθενται τα τελευταία χρόνια
οι προκλήσεις των αλληλο-διαδεχόμενων κρίσεων, που θέτουν ζητήματα ικανοποιητικής
ανταπόκρισης και προσαρμογής σε νέες και ενίοτε απρόβλεπτες καταστάσεις για το σύνολο του
πληθυσμού και τις ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα.
Πρόκληση 3.1.ανάγκη για Αποκλιμάκωση των διαρθρωτικού τύπου προβλημάτων και
αδυναμιών στην αγορά εργασίας
Με δεδομένο ότι:
-η ανεργία, που παρότι αποκλιμακώνεται σταθερά μετά την κορύφωση του 2014, διατηρεί έντονα
χαρακτηριστικά υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και εξειδίκευσης, ενώ αυξάνεται εκ νέου
(βραχυπρόθεσμα), ως συνέπεια της νέας, εξελισσόμενης διεθνούς υγειονομικής κρίσης.
Μέτρα Πολιτικής
 αξιοποίηση του υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και της εξειδίκευσης μεγάλου τμήματος
των ανέργων με τη διευκόλυνση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης & αυτόαπασχόλησης κυρίως στο πλαίσιο της «έξυπνης εξειδίκευσης» και την ανάπτυξης της
κοινωνικής οικονομίας
 ενίσχυση δεξιοτήτων λοιπών ανέργων, καλύτερη αντιστοίχιση προσφερόμενων &
ζητούμενων δεξιοτήτων
με Στρατηγικό ΣΤΟΧΟ την Αξιοποίηση του πλεονάσματος δεξιοτήτων για αναβάθμιση της
Αγοράς Εργασίας(ΣΣ5)
Για την προώθηση των παραπάνω εκτός του Π.Π. Ι.Ν. αξιοποιείται:
-Το αντίστοιχο Τομεακό Πρόγραμμα: πολιτικές προώθησης στην απασχόληση, &ψηφιακές
δεξιότητες για τον πληθυσμό κλπ
-Το ΕΣΑΑ: Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης, δεξιότητες σε τουρισμό & πολιτισμό
Πρόκληση 3.2. ανάγκη για Εξασφάλιση βιωσιμότητας και ανταπόκρισης των κοινωνικών
συστημάτων
Προκύπτει από τις επιμέρους ανάγκες:
-διασφάλισης της μελλοντικής λειτουργίας ενός στοχευμένου περιφερειακού δικτύου κοινωνικών
δομών που έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση των επιπτώσεων της φτώχειας και των κρίσεων.
-εξασφάλισης της συνολική ανθεκτικότητας των συστημάτων και υποδομών υγείας και πρόνοιας,
που σηματοδοτεί νέες προκλήσεις σε θέματα οργάνωσης, εξοπλισμού, στελέχωσης.
- στον τομέα της εκπαίδευσης (οργάνωση συστημάτων εξ αποστάσεως κ.ά.), που προστίθενται στις
χρόνιες ελλείψεις υποδομών και εξοπλισμού (σε όλες τις βαθμίδες, με έμφαση στην προσχολική
και τη γ’θμια), και στην υστέρηση έναντι του εκπαιδευτικού επιπέδου της χώρας,
-για τη βιώσιμη θωράκιση των κοινωνικών (υπο)συστημάτων της ΠΙΝ, γενικότερα.
Μέτρα Πολιτικής
 διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση με την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων όπως,
της δια βίου μάθησης, της συνεχιζόμενης κάλυψης επειγουσών αναγκών στέγασης &
εξοπλισμού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (προσχολική, γ’θμια εκπαίδευση, σύγχρονα
ψηφιακά συστήματα κλπ),
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 περεταίρω θωράκιση (με στελεχιακό δυναμικό και υποδομές και οργανωτικές προσαρμογές)
των συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας, για την αδιάλειπτη παροχή ποιοτικών
κοινωνικών υπηρεσιών (α΄θμια φροντίδα υγείας, πρόνοιας, ψυχική υγεία, εξαρτήσεις κλπ)
και την αποτελεσματική ανταπόκριση σε καταστάσεις αυξημένης πίεσης (β’θμια φροντίδα
υγείας, κινητές μονάδες, εξ αποστάσεως φροντίδα κλπ)
 διατήρηση και επέκταση της κοινωνικής ένταξης και παροχής στήριξης ευπαθών και
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που πλήττονται ιδιαίτερα από τη φτώχεια και τον
αποκλεισμό (ένταξη στην αγορά εργασίας, εναρμόνιση, υπηρεσίες κοινωνικών δομών,
δράσεις κατά της φτώχειας και των διακρίσεων, υπηρεσίες κατ’ οίκον, απόκτηση βασικών
ψηφιακών γνώσεων για αυτοεξυπηρέτηση κλπ).
Με Στρατηγικό ΣΤΟΧΟ τη Δημιουργία συνθηκών κοινωνικής Ανθεκτικότητας, με γνώμονα την
παροχή «ίσων ευκαιριών»(ΣΣ6)
Για την προώθηση των παραπάνω εκτός του Π.Π. Ι.Ν. αξιοποιείται:
-Το αντίστοιχο Τομεακό Πρόγραμμα: πρόωρη εγκατάλειψη, προγράμματα σπουδών, ισότιμη
πρόσβαση στην εκπαίδευση, δια Βίου Μάθηση, γενικά μέτρα στήριξης της εκπαίδευσης
εξαιρουμένων των υποδομών
-Το ΕΣΑΑ: Αριστεία σε ΑΕΙ, ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης, αναβάθμιση
Επαγγελματικής εκπαίδευσης, στοχευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας & κατ’οίκον νοσηλείας,
εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων, παιδική προστασία, ΚΕ ΑμεΑ & Ευάλωτων Ομάδων
ΠΡΟΚΛΗΣΗ-4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΗΣ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ιδιαίτερες προκλήσεις αποτελούν:
-η διασπορά και ποικιλία πόρων (πολιτιστικών, φυσικών) και υποδομών (τουριστικών κ.ά.) που
συμβάλει στη διαφοροποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων
-ο πλούσιος οικιστικός ιστός που συμπληρώνεται από το διάσπαρτο απόθεμα στοιχείων της κοινής
πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και σύγχρονης δημιουργίας των νησιωτών
- ο θαλάσσιος χώρος-πόρος και η πρόκληση της συνεκτικής λειτουργίας του με τον παράκτιο
χερσαίο χώρο.
-η επανερχόμενη από την ιστορία, περιφερειακή συνύπαρξη στο πλαίσιο της «Μακροπεριφέρειας» Αδριατικής-Ιονίου, που προκαλεί για καινοτομίες και συνεργασία, για καλύτερη
αντιμετώπιση κοινών αναγκών και προκλήσεων
Μέτρα Πολιτικής
Οι παραπάνω Προκλήσεις επιχειρείται να αντιμετωπιστούν με μέτρα πολιτικής κυρίως
ολοκληρωμένου χαρακτήρα, με κοινή συνισταμένη την αξιοποίηση τουριστικού, πολιτιστικού και
φυσικού κεφαλαίου:
 που εστιάζουν στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη με την αξιοποίηση των τοπικών
πλεονεκτημάτων με βάση το ειδικότερο προφίλ κάθε αστικής οντότητας («έξυπνες»,
«όμορφες», «βιώσιμες» και «ανθεκτικές» πόλεις),
 που επενδύουν στη συνδυασμένη αξιοποίηση χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, στην
κατεύθυνση της δημιουργίας ενός «έξυπνου», «ανθεκτικού» («τρωτότητα»),
«λειτουργικού» («διασύνδεση»), «βιώσιμου» («χρήσεις») και «εξωστρεφούς» (AIR)
θαλάσσιου, παράκτιου και μικρο-νησιωτικού χώρου της ΠΙΝ
 που επιδιώκουν την αναζωογόνηση της οικιστικής ιεραρχίας- ιστού της ενδοχώρας, με βάση
το ειδικότερο προφίλ κάθε χωρικής ενότητας («έξυπνες», «όμορφες», «βιώσιμες» και
«ανθεκτικές» κοινότητες)
Σημειώνεται ότι αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων, κληρονομιάς και σύγχρονου πολιτισμού (λόγω
της μεγάλης διασποράς τους στο χώρο) μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό και εκτός των
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων (Σ.Π. 4)
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Με Στρατηγικό ΣΤΟΧΟ την Προώθηση ολοκληρωμένων χωρικών πολιτικών ενδογενούς
ανάπτυξης, μέσω τοπικών στρατηγικών(ΣΣ7):
Για την προώθηση των παραπάνω εκτός του Π.Π. Ι.Ν.αξιοποιείται:
-Το αντίστοιχο Τομεακό Πρόγραμμα: αστική αναζωογόνηση
-Το ΠΑΑ και το Πρόγραμμα για τη Θάλασσα: Δράσεις ΤΑΠΤΟΚ κλπ
-Το ΕΣΑΑ: αστική ανάπλαση, ψηφιακός τουριστικός/πολιτιστικός χάρτης, «έξυπνες πόλεις»,
πολιτισμός-μοχλός ανάπτυξης κλπ, διαφοροποίηση τουρισμού
Δ.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ για την περίοδο 2021-2027
Για την στρατηγική στόχευση της ΠΙΝ την περίοδο 2021-2027 αξιοποιούνται τόσο οι κατευθύνσεις
και τα κείμενα/πλαίσια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων του
Συμβουλίου), καθώς και όλες οι εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές και εργαλεία (Σχέδιο Ανάπτυξης
της Ελληνικής Οικονομίας, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, τομεακά ΕΠ, κλπ). Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η ΠΙΝ συμμετέχει στην
Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής Ιονίου – EUSAIR.
Με βάση τα παραπάνω, ορίζεται το αναπτυξιακό όραμα της ΠΙΝ, που είναι να καταστούν τα
«Ιόνια Νησιά: Ελκυστικός Προορισμός, Βιώσιμος Τόπος, Ανθεκτική Περιφέρεια».
Για την προσέγγισή του, ορίζονται σχετικοί Στρατηγικοί Στόχοι (ΣΣ), μέσω των οποίων
επιδιώκεται μια προσέγγιση στις Προκλήσεις που ήδη αναφέρθηκαν και εστιάζουν στα ακόλουθα:
Πρόκληση-1 (διασύνδεση με Σ.Π. 1)
 ΣΣ1.Εμπλουτισμός του παραγωγικού συστήματος & προτύπου στην κατεύθυνση της
«έξυπνης εξειδίκευσης.
 ΣΣ2.Διαμόρφωση συνθηκών Ανθεκτικότητας του παραγωγικού συστήματος.
Πρόκληση-2 (Σ.Π. 2 & 3)
 ΣΣ3. Διασφάλιση βασικών προϋποθέσεων διαβίωσης κατοίκων & επισκεπτών.
 ΣΣ4. Βιώσιμη αντιμετώπιση φυσικών & ανθρωπογενών πιέσεων στο νησιωτικό
οικοσύστημα.
Πρόκληση-3 (Σ.Π. 4)
 ΣΣ5.Αξιοποίηση του πλεονάσματος δεξιοτήτων για αναβάθμιση της Αγοράς Εργασίας.
 ΣΣ6.Δημιουργία συνθηκών κοινωνικής Ανθεκτικότητας.
Πρόκληση-4 (Σ.Π. 5 & Σ.Π. 4 για δράσεις πολιτισμού)
 ΣΣ7. Προώθηση ολοκληρωμένων χωρικών πολιτικών ενδογενούς ανάπτυξης.
Η προσέγγιση της παραπάνω στοχοθεσίας προϋποθέτει τη συνδυασμένη αξιοποίηση
δυνατοτήτων και πόρων που προσφέρουν τόσο η περιφερειακή όσο και οι τομεακές πολιτικές,
συμπεριλαμβανομένου του Ε.Σ.Α.Α.
Η δε συνεισφορά του ΠΕΠ, αποτυπώνεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.
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Για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»:
Πίνακας 1
Στόχος πολιτικής ή
ειδικός στόχος του
ΤΔΜ
ΣΠ1: Μια πιο
ανταγωνιστική και
εξυπνότερη Ευρώπη
μέσω της προώθησης
του καινοτόμου και
έξυπνου οικονομικού
μετασχηματισμού και
της περιφερειακής
ψηφιακής
συνδεσιμότητας

Ειδικός στόχος ή ειδική
προτεραιότητα*

Αιτιολόγηση (συνοπτικά)

(i) Ανάπτυξη και ενίσχυση
των ικανοτήτων έρευνας και
καινοτομίας και αξιοποίηση
των προηγμένων
τεχνολογιών

 Στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, η
Περιφερέρεια παρά τη βελτίωση της θέσης της με το
πέρασμα των ετών, παρεμένει σε χαμηλό επίπεδο
(«Moderate Innovator», Regional Innovation
Scoreboard 2019), όπως και η προστιθέμενη αξία
αυτής σε περιφερειακό επίπεδο.
 Οι δαπάνες Ε&Α στην Περιφέρεια παραμένουν κάτω
του εθνικού μ.ο., ενώ ιδιαίτερα χαμηλές είναι και οι
επιδόσεις της σε ότι αφορά τις δαπάνες των
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πεδίο αυτό.
 Υπάρχει ανάγκη ενθάρρυνσης της δημιουργίας νέας
γνώσης συμβατής με τις τομεακές προτεραιότητες
της RIS
 Υπάρχει ανάγκη αύξησης των δαπανών των
επιχειρήσεων της ΠΙΝ για Ε&Α, αλλά παράλληλα
και αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας για
τη βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών τους.
 Η ΠΙΝ θα πρέπει να συμβάλλει στην εθνική
δέσμευση για αύξηση της δαπάνης για Έρευνα και
Ανάπτυξη στο 1,81% του ΑΕΠ (έναντι 1,18% το
2018) μέχρι το 2030.
 Η
συνεργασία
τοπικών
ΑΕΙ,
επιχειρήσεων/παραγωγών (και δημόσιου τομέα)
εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της γνώσης στην
παραγωγική διαδικασία
 Η ΠΙΝ θα πρέπει να στηριχθεί στην έρευνα και
καινοτομία για να εξελίξει και διαφοροποιήσει την
οικονομία της σύμφωνα και με την Περιφερειακή
διάσταση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης ενισχύοντας μέσω του Προγράμματος
το τοπικό επιστημονικό/ερευνητικό δυναμικό (δομές
και ερευνητικό δυναμικό), και ενθαρρύνοντας τις
ερευνητικές συμπράξεις και συνεργασίες .

(ii) Αξιοποίηση των
οφελειών της ψηφιοποίησης
για τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις, τους
ερευνητικούς οργανισμούς
και τις δημόσιες αρχές

 Η ΠIN ακολουθεί σε γενικές γραμμές τις τάσεις της
χώρας σε ότι αφορά τις χαμηλές επιδόσεις στο πεδίο
των ΤΠΕ. Σύμφωνα με το δείκτη ψηφιακής
οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2020 η
Ελλάδα κατατάσεται 27η σε σύνολο 28 κρατών
μελών, ενώ σε ό,τι αφορά στην ενσωμάτωση
ψηφιακών τεχνολογιών στο σύνολο της οικονομίας,
η Ελλάδα κατατάσσεται 24η (2020).
 Η κρίση της νόσου COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη
περαιτέρω χρήσης των ΤΠΕ και την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε διάφορος τομείς.
 Η ΠΙΝ θα πρέπει να μεταβεί σε μια νέα ψηφιακή
εποχή, η οποία περιλαμβάνει
τον ψηφιακό
μετασχηματισμό τόσο των δημοσίων υπηρεσιών, όσο
και
της
περιφερειακής
οικονομίας
και
επιχειρηματικότητας.
 Η συνεργασία περιφερειακών και τοπικών αρχών,
ΑΕΙ, παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων θα
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(iii) Ενίσχυση της βιώσιμης
ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ και δημιουργία
θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ,
μεταξύ άλλων μέσω
παραγωγικών επενδύσεων

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 πρόληψης και

(i) Προώθηση της
ενεργειακής αποδοτικότητας
και μείωση των εκπομπών
των αερίων του
θερμοκηπίου

προσφέρει βελτιωμένα αποτελέσματα.
 Η ΠΙΝ αξιοποιώντας τις ταχύτατα εξελισσόμενες
δυνατότητες τις ψηφιακής τεχνολογίας ενισχύει μέσω
του Προγράμματος τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο
(π.χ. «έξυπνες πόλεις»), αλλά και του περιφερειακού
παραγωγικού συστήματος (π.χ. ευφυής τουρισμός),
κατά προτεραιότητα σε τομείς και πεδία της RIS.
 Η περιφερειακή οικονομία χαρακτηρίζεται από
υψηλή
συγκέντρωση
δραστηριοτήτων
στον
τριτογενή τομέα με κυρίαρχη μορφή τον τουρισμό.
Το παραγωγικό πρότυπο χαρακτηρίζεται από
μαζικότητα, εποχικότητα, απουσία τομεακών
διασυνδέσων και περιορισμένη ανταγωνιστικότητα.
 Η ΠΙΝ υφίσταται ήδη τις πρώτες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της κρίσης λόγω Covid-19
κυρίως στους τομείς του τουρισμού και του εμπορίου
(μείωση διανυκτερέυσεων και κατ΄επέτκαση
εισπράξεων στην ΠΙΝ, μείωσης της διεθνούς
επιβατικής κίνησης των αεροδρομίων, μηδενική
κίνηση
τουρισμού
κρουαζιέρας,
αύξηση
εγγεγραμμένων ανέργων, κλπ).
 Υπάρχει ανάγκη αξιοποίησης τοπικών συγκριτικών
πλεονεκτημάτων,
για
την
ενίσχυση
και
διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας και
της παραγωγής νέων προϊόντων & υπηρεσιών σε
τομείς προτεραιότητας (στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης).
 Καταγράφεται ανάγκη ενίσχυσης παραγωγικών
δικτύων συνεργασίας στους τομείς περιφερειακής
εξειδίκευσης.
 Υπάρχει
ανάγκη
στήριξης
της
νέας
επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση της «έξυπνης
εξειδίκευσης»
 Η ενεργοποίηση του ΠΣΕΚ και η συνεργασία με
τοπικούς παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις θα
διαδραμματίσει θετικό ρόλο
 Το Πρόγραμμα ενισχύει τις καινοτόμες τοπικές
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που ενσωματώνουν
γνώση, καινοτομία, (ψηφιακές κ.ά.) τεχνολογίες και
τις τοπικές αλυσίδες αξίας και διαμορφώνει
υποστηρικτικά
συστήματα
οργανωμένης
επιχειρηματικότητας και δομές υποστήριξης της
καινοτομίας, με βάση τη RIS.
 Οι ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας
δημιουργούν περιορισμούς στη διαθεσιμότητα
ενεργειακών πόρων. Στην ΠΙΝ είναι εξαιρετικά
περιορισμένη η κατανάλωση λοιπών μορφών
ενέργειας (ΑΠΕ) πλην ηλεκτρισμού & πετρελαίου.
 Σημαντικό τμήμα του κτιριακού αποθέματος της
Περιφέρειας έχει κατασκευαστεί έως το 1980.
Πρόκειται για κτίρια που είναι θερμικά
απροστάτευτα.
 Απαιτείται η συμβολή στους στόχους της χώρας στο
πλαίσιο του ΕΣΕΚ, η οποία έχει θέσει ως
προτεραιότητα τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά
ποσοστό τουλάχιστον στο 38% μέχρι το έτος 2030
 Υπάρχει ανάγκη ενεργειακής εξοικονόμησης εκτός
των άλλων, σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά
δημόσιες υποδομές και δίκτυα, για τη συνολική
μείωση της εξάρτησης και του λειτουργικού
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διαχείρισης των
κινδύνων, και της
βιώσιμης αστικής
κινητικότητας




(ii) Προώθηση των
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σύμφωνα με την
οδηγία για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΕΕ)
2018/2001,
συμπεριλαμβανομένων των
κριτηρίων βιωσιμότητας
που ορίζονται σε αυτήν·









(iv) Προώθηση της
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, και της
ανθεκτικότητας στην
πρόληψη κινδύνων
καταστροφών, λαμβάνοντας
υπόψη τις προσεγγίσεις που
βασίζονται στο οικοσύστημα
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κόστους. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην
ενεργειακή αυτονομία των Μικρών Νησιών.
.Η συνεργασία των βαθμών αυτοδιοίκησης και
τοπικής διοίκησης θέτει τις προτεραιότητες, όσον
αφορά στην εξοικονόμηση στο δημόσιο τομέα
Το
Πρόγραμμα
ενισχύει
την
ενεργειακή
εξοικονόμηση σε κτιριακές υποδομές και δίκτυα του
δημόσιου τομέα, μέσω της ενεργειακής τους
αναβάθμισης
Στην ΠΙΝ είναι εξαιρετικά περιορισμένη η
κατανάλωση λοιπών μορφών ενέργειας (ΑΠΕ) πλην
ηλεκτρισμού & πετρελαίου. Η αξιοποίηση των ΑΠΕ
για την ηλεκτροδότηση των νησιών (και κυρίως των
μικρών νησιών) παρέχει ασφάλεια και αυτονομία
(δεν εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα), ενώ
παράλληλα τα μετατρέπει σε «πράσινα» νησιά.
Μέσω του περιφερειακού Προγράμματος θα
στηριχθεί η Πρωτοβουλία "Grecoislands", στο
πλαίσιο της οποίας τα Ιόνια Νησιά έχουν τη
δυνατότητα να επιτύχουν μια ολοκληρωμένη
μετάβαση των μικρών νησιών προς μία κυκλική και
κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
Eπίσης, το Περιφερειακό Πρόγραμμα θα στηρίξει
και τη σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων (σύμφωνα
και με το Νόμο 4513/2018) στα Ιόνια Νησιά, για την
ανάπτυξη έργων ΑΠΕ.
Οι δράσεις συμβάλλουν στο Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο έχει θέσει
ως στόχο το μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας να
ανέλθει τουλάχιστον στο 30%. Επίσης στο ΕΣΕΚ
προβλέπεται η αξιοποίηση των ενεργειακών
κοινοτήτων για την ανάπτυξη ενεργειακών έργων
ΑΠΕ.
Τα Ιόνια Νησιά είναι ευάλωτα στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής, ιδίως στον (τουριστικά και
αστικά αναπτυγμένο) παράκτιο, αλλά και το
θαλάσσιο χώρο (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.ά.).
Επίσης,
λόγω θέσης
και
γεωμορφολογίας
αντιμετωπίζουν ορισμένους ιδιαίτερα σημαντικούς
κινδύνους και απειλές, όπως είναι η σεισμική
δραστηριότητα και η ρύπανση/μόλυνση του
θαλάσσιου χώρου.
Ανάγκη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που
προκύπτουν από το Περιφερειακό Σχέδιο για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και τα
Σχέδια Διαχείρισης και Αξιολόγησης Κινδύνου
Πλημμύρας
Κρίνεται αναγκαία η ενεργοποίηση μέτρων
πρόληψης και μετριασμού
των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής αλλά και λοιπών κινδύνων που
συνδέονται άμεσα με άλλους παράγοντες (φυσικούς,
ανθρωπογενείς κλπ.).
Η συνεργασία κεντρικής διοίκησης, τοπικών αρχών,
εθελοντικών
οργανώσεων
και
φορέων
γνώσης/έρευνας υπό την αρμόδια καθοδήγηση και
συντονισμό θα επιφέρει το προσδοκώμενο
αποτέλεσμα
Το Πρόγραμμα ενισχύει την υλοποίηση και
ενεργοποίηση
ολιστικών
τοπικών
πολιτικών
πρόληψης & μετριασμού στο χερσαίο και κυρίως στο
θαλάσσιο-παράκτιο χώρο, ολοκληρώνοντας και



(v) Προώθηση της
πρόσβασης στο νερό και της
βιώσιμης διαχείρισης των
υδάτων














(vi) Προώθηση της
μετάβασης σε μια κυκλική
και αποδοτική ως προς τους
πόρους οικονομία








(vii) Ενίσχυση της
προστασίας και της
διατήρησης της φύσης, της
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θέτοντας σε λειτουργία αντίστοιχα συστήματα, που
συμπληρώνονται από ειδικό εξοπλισμό τοπικών
μονάδων και από μικρής κλίμακας έργα (π.χ.
αντιπλημμυρικά)
Οι δράσεις συμβάλλουν στους στόχους της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) για
προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής.
Παρά το πλεονασματικό υδρολογικό ισοζύγιο που
καταγράφεται στα νησιά της Περιφέρειας, η
κατάσταση υδροδότησής τους παραμένει δυσχερής,
όσον αφορά στην ποιότητα του πόσιμου νερού, που
εντείνονται από την εποχική αύξηση της
κατανάλωσης
Έχουν εντοπιστεί στοιχεία υποβάθμισης των
υδατικών πόρων στην ΠΙΝ, τόσο των πόσιμων, όσο
και των επιφανειακών, υπογείων και θαλάσσιων
υδάτων, λόγω της μη ορθολογικής προώθησης των
παραγωγικών δραστηριοτήτων και της έλλειψης
αειφορικού σχεδιασμού διαχείρισης.
Όσον αφορά στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων,
εντοπίζονται κενά σε περιορισμένες περιπτώσεις της
Οδηγίας, σε τουριστικούς οικισμούς, καθώς και
προβλήματα παλαιότητα ΕΕΛ και δικτύων συλλογής.
Ανάγκη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που
προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής και το Σχέδιο Διαχείρισης Υγρών
Αποβλήτων
Υπάρχει ανάγκη λήψης μέτρων που αφορούν κυρίως
στο πόσιμο νερό (ορθή διαχείριση των πόρων,
μείωση των απωλειών στα δίκτυα πόσιμου ύδατος
κλπ), καθώς και στη διαχείριση/επεξεργασία των
υγρών αποβλήτων
Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και των ΔΕΥΑ είναι
σημαντικός, όσον αφορά στον προσδιορισμό?? των
αναγκών
Το Πρόγραμμα ενισχύει τον εκσυγχρονισμό των
δικτύων ύδρευσης και συλλογής και όπου απαιτείται
τη συμπλήρωσή τους, με γνώμονα την εξοικονόμηση
και τη βελτίωση της ποιότητας, καθώς και την
συμπλήρωση/αναβάθμιση υποδομών ΕΕΛ
Η διαχείριση των αποβλήτων (με βάση τις
προβλέψεις του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ όσον
αφορά στα ΑΣΑ), αποτελεί σημαντικό τομέα της
«κυκλικής οικονομίας» που στηρίζεται στην
“επανάχρηση” (Εθνική Στρατηγική για την κυκλική
οικονομία).
Η «κυκλική οικονομία» δεν είναι ιδιαίτερα
αναπτυγμένη στη χώρα (κατ’ επέκταση και σε
περιφερειακό επίπεδο).
Είναι αναγκαία η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση
της ανάγκης ολοκληρωμένης διαχείρισης στη βάση
της επανάχρησης των στερεών αποβλήτων, με
έμφαση στα Μικρά Νησιά.
Μέσω
του
Πρόγραμμα
προωθούνται
συμπληρωματικές
δράσεις
ΠΕΣΔΑ
τοπικής
κλίμακας, όπως τα Πράσινα Σημεία, δράσεις
ευαισθητοποίησης και δράσεις για τα Μικρά νησιά .
Η περιοχή της ΠΙΝ χαρακτηρίζεται από συγκριτικά
υψηλό απόθεμα περιβαλλοντικών πόρων, με πλούσια
βιοποικιλότητα σε επίπεδο ειδών, οικοσυστημάτων,

βιοποικιλότητας και των
πράσινων υποδομών,
περιλαμβάνοντας και τις
αστικές περιοχές, και της
μείωσης όλων των μορφών
ρύπανσης









(viii) Προώθηση της
βιώσιμης πολυτροπικής
αστικής κινητικότητας, στο
πλαίσιο της μετάβασης σε
μια καθαρή οικονομία
μηδενικών εκπομπών
άνθρακα











ΣΠ3: Μια πιο
διασυνδεδεμένη
Ευρώπη μέσω της
ενίσχυσης της
κινητικότητας

(ii) Ανάπτυξη και ενίσχυση
της βιώσιμης, ανθεκτικής
στην κλιματική αλλαγή,
έξυπνης και διατροπικής
εθνικής, περιφερειακής και
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τοπίων και θεωρείται ως μια εκ των 13 περιοχών της
Μεσογείου Θάλασσας που χρήζουν ιδιαίτερης
προστασίας.
Οι περιοχές αναγνωρισμένης βιοποικιλότητας, που
εκτείνονται σε μεγάλο βαθμό στον παράκτιο και
θαλάσσιο χώρο, υφίστανται πιέσεις από την
οικονομική δραστηριότητα (τουρισμό), ενώ η
έλλειψη επαρκούς χωρικού σχεδιασμού δεν βοηθάει
στην λελογισμένη επέκταση και στην αντιμετώπιση
των πιέσεων του ανθρωπογενούς επί του φυσικού
περιβάλλοντος.
Υπάρχει ανάγκη επίτευξης μιας ολιστικής
αντιμετώπισης (γνώση, διατήρηση, διαχείριση,
μείωση επιπτώσεων, ευαισθητοποίηση και ήπια
αξιοποίηση) της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα
(ειδών, οικοσυστημάτων, τοπίων), προκειμένου να
διασφαλίζεται η προστασία τους, αλλά και να
παραχθεί η προσδοκώμενη προστιθέμενη αξία από
την ήπια αξιοποίησή τους.
Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος και της ενεργειακής αποδοτικότητας
των αστικών κέντρων της Περιφέρειας, λαμβάνοντας
υπόψη τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης
Βιώσιμης Ενέργειας.
Το
Πρόγραμμα
ενισχύει
τη
διαχείριση
οικοσυστημάτων (πλην NATURA), τις αστικές
αναπλάσεις, αλλά και τη δικτύωση πράσινων χώρωνυποδομών, καθώς και δράσεις που περιλαμβάνονται
σε ΣΔΒΕ
Τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας επωμίζονται
αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, δεν διαθέτουν
εναλλακτικά και ευέλικτα μέσα μετακίνησης και
επαρκώς αναπτυγμένο δίκτυο πεζοδιαδρόμων,
αντιμετωπίζουν προβλήματα στάθμευσης των
οχημάτων, ενώ οι υποδομές πρόσβασης ΑμεΑ είναι
περιορισμένες.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τοπικής
αυτοδιοίκησης εκπονούνται Σχέδια Βέλτιστης
Αστικής Κινητικότητας
Αναγκαία κρίνεται η ολοκληρωμένη αναβάθμιση των
συνθηκών αστικής κινητικότητας στις 4 πόλεις της
ΠΙΝ
Οι τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία (και) με
αρμόδιους φορείς υλοποίηση συγκοινωνιακού έργου
στον αστικό και περιαστικό χώρο, έχει πρωτεύοντα
ρόλο
Το Πρόγραμμα ενισχύει ολοκληρωμένες (“έξυπνες”,
“πράσινες”
και
«περιεκτικές»-inclusive)
παρεμβάσεις βελτίωσης της αστικής κινητικότητας
στο
πλαίσιο
Σχεδίων
Βελτίωσης
Αστικής
Κινητικότητας.
Οι δράσεις συμβάλλουν στους στόχους της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) για
μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου (κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990).
Παρά το γεγονός ότι στην Περιφέρεια καταγράφεται
βελτιούμενη “εξωτερική διασύνδεση” μέσω πυλών
εισόδου-εξόδου με τα ΔΕΔ-Μ, παραμένει σημαντικό
έλλειμμα στην “εσωτερική” δια-συνδεσιμότητα
μικρών και μεγάλων νησιών.
Επίσης, το δίκτυο μεταφορών της Περιφέρειας

τοπικής κινητικότητας,
συμπεριλαμβανομένης της
βελτιωμένης πρόσβασης στο
ΔΕΔ-Μ και της
διασυνοριακής
κινητικότητας








ΣΠ4: Μια πιο
κοινωνική, και χωρίς
αποκλεισμούς Ευρώπη
μέσω της υλοποίησης
του Ευρωπαϊκού
Πυλώνα Κοινωνικών
Δικαιωμάτων (ΕΤΠΑ)

(ii) Βελτίωση της ισότιμης
πρόσβασης χωρίς
αποκλεισμούς σε ποιοτικές
υπηρεσίες στην εκπαίδευση,
την κατάρτιση και τη διά
βίου μάθηση μέσω της
ανάπτυξης προσβάσιμων
υποδομών, μεταξύ άλλων με
την προώθηση της
ανθεκτικότητας για εξ
αποστάσεως και on-line
εκπαίδευση και κατάρτιση














(iii) Προώθηση της
κοινωνικοοικονομικής
ένταξης των
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, των χαμηλού

υστερεί σε όρους ασφάλειας. Η παράμετρος αυτή
δημιουργεί την ανάγκη βελτιώσεων, προκειμένου να
διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφαλούς μετακίνησης
ανθρώπων και διακίνησης φορτίων προς την
ενδοχώρα.
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και η
εξειδίκευση αυτού για την ΠΙΝ (Περιφερειακό
Σχέδιο
Μεταφορών)
θέτει
το
πλαίσιο
προτεραιοτήτων της περιφερειακής πολιτικής.
Οι αυξημένες ροές προϊόντων και επιβατών
(περιλαμβανομένων των τουριστών), καθιστούν
αναγκαία την άμεση, ταχεία και ασφαλή χερσαία &
θαλάσσια πρόσβαση προς και από τις πύλες
εισόδου/εξόδου της Περιφέρειας (λιμάνια και
αεροδόμια) και τουριστικές περιοχές
Η αυτοδιοίκηση και οι οργανισμοί λιμένων, ενίοτε σε
συνεργασία με τη κεντρική διοίκηση συνεργάζονται
στην κατεύθυνση του μετριασμού των αναγκών
Το Πρόγαμμα ενισχύει αφενός την υλοποίηση
κρίσιμων διασυνδέσεων εντός των νησιών με τα
ΔΕΔ-Μ (λιμάνια αεροδρόμια), καθώς και βελτίωση
ορισμένων λιμενικών υποδομών (πλην άγονης
γραμμής) και αφετέρου παρεμβάσεις στην ασφάλεια
των μετακινήσεων
Στο τομέα της εκπαίδευσης, παρά τη βελτίωση των
τελευταίων ετών, η ΠΙΝ συνεχίζει να υστερεί έναντι
της χώρας, όσον αφορά στο γενικό εκπαιδευτικό
επίπεδο του πληθυσμού. Οι υποδομές αποτελούν
έναν επιπλέον παράγοντα με επιρροή στο επίπεδο
εκπαίδευσης των κατοίκων.
Η χαρτογράφηση των Αναγκών προσδιορίζει τις
προτεραιότητες σε όλες τις βαθμίδες
Οι ανάγκες σε εκπαιδευτικές υποδομές παραμένουν
πιεστικές λόγω της παλαιότητας αρκετών σχολικών
υποδομών,
αλλά
και
των
συνεχών
«αναδιαρθρώσεων» σε όλες τις βαθμίδες.
Ιδιαίτερες είναι οι ανάγκες στην προσχολική
εκπαίδευση, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν
λαμβάνοντας υπόψη κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Πρωτοβουλίας «Εγγύηση για το παιδί» (Child
Guarantee).
Αυξημένες είναι οι ανάγκες στέγασης και
εκπαιδευτικού
εξοπλισμού
του
Ιονίου
Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα μετά την ενσωμάτωση του
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάζεται με το
περιφερειακό
σύστημα
εκπαίδευσης
στην
αποτύπωση των αναγκών και υλοποίηση σχετικών
παρεμβάσεων, ενώ σημαντικός είμναι ο ρόλος του
Ι.Π.
Το Πρόγραμμα ενισχύει τη βελτίωση των σχολικών
υποδομών (με έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση)
με βάση σχετική χαρτογράφηση, και αντιμετωπίζει
επείγουσες κτιριακές και εξοπλιστικές ανάγκες του
Ιονίου Πανεπιστημίου και της ΑΕΝ

 Τα τελετυαία έτη, με τη συμβολή και των κοινοτικών
πόρων, έχει αναπτυχθεί ένα ικανοποιητικό δίκτυ
προστασίας (κοινωνικές δομές, υπηρεσίες κλπ) στην
ΠΙΝ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
 Ωστόσο, οι προνοιακές ανάγκες σε υποδομές

19

εισοδήματος νοικοκυριών
και των μειονεκτουσών
ομάδων,
συμπεριλαμβανομένων των
ατόμων με ειδικές ανάγκες,
μέσω ολοκληρωμένων
δράσεων,
συμπεριλαμβανομένης της
στέγασης και των
κοινωνικών υπηρεσιών

ευπαθών ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.ά.)
παραμένουν αυξημένες
 Η συνεργασία ΟΤΑ και αρμόδιων Ν.Π. είναι
αναγκαία στον προνοιακό τόμέα.
 Το Πρόγραμμα ενισχύει τη στοχευμένη κάλυψη
προνοιακών
αναγκών
(κυρίως
παιδιών
&
ηλικιωμένων) σε υποδομές-εξοπλισμό

(v) Εξασφάλιση ίσης
πρόσβασης στην
υγειονομική περίθαλψη και
προώθηση της
ανθεκτικότητας των
συστημάτων υγείας,
συμπεριλαμβανομένης της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης,
και προώθηση της
μετάβασης από τη θεσμική
στην οικογενειακή και
κοινοτική περίθαλψη

 Η ΠΙΝ υφίσταται τα γενικότερα δομικά προβλήματα,
που χαρακτηρίζουν το σύστημα υγείας στη χώρα.
Πέραν από τη σημαντική βελτίωση των
περισσότερων
νοσοκομειακών
υποδομών,
η
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υστερεί, όπως και η
πρόνοια , όσον αφορά υποδομές, εξοπλισμό και
ανθρώπινο δυναμικό,
 Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στις απομακρυσμένες
περιοχές, ενώ οι δημογραφικές κ.ά. συνθήκες
δημιουργούν ιδιαίτερες ανάγκες για την επαρκή
κάλυψη των αναγκών ευπαθών και ευάλωτων
ομάδων (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.ά.).
 Σχεδόν το 8% του πληθυσμού της ΠΙΝ δεν έχει
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (ΟΟΣΑ).
 Ιδιαίτερη ανάγκη αποτελεί η ενίσχυση της αθμιας
φροντίδας υγείας και η ολοκλήρωση του
εκσυγχρονισμού των υποδομών βθμιας φ.υ. (π.χ.
Κεφαλονιά). Η αξιοποίηση της τχνολογίας μπορεί να
συμβάλλει
στην
υγειονομική
κάλυψη
απομακρυσμένων περιοχών
 Η συνεργασία ΔΥΠΕ και Νοσοκομείων εξασφαλίζει
τη στοχευμένη αντιμετώπιση αναγκών υγειονομικής
περίθαλψης,
 Το Πρόγραμμα ενισχύει αφενός την ολοκλήρωση
του εκσυγχρονισμού των νοσοκομειακών υποδομών
και αφετέρου την αναβάθμιση των υποδομών
πρωτοβάθμιας
περίθαλψης
(περιλαμβανομένου
ειδικού εξοπλισμού)
 Τα Ιόνια Νησιά αποτελούν αποτελούν διάσημο
τουριστικό
προορισμό
εντός
και
εκτός
Ελλάδας.Παράλληλα διαθέτουν πλούσιο πολιτιστικό
απόθεμα. Σε όλο το χώρο συναντώνται στοιχεία από
την
κοινή
πολιτιστική
κληρονομιά,
που
αντικατοπτρίζεται στο μεγάλο αριθμό μνημείων
πολιτιστικής κληρονομιάς (φρούρια, αρχαιολογικοί
χώροι, εκκλησίες κ.ά.) Τα χαρακτηριστικά αυτά της
Περιφέρειας μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την
οικονομική ανάπτυξη, όσο και για τη διασφάλιση της
κοινωνικής συνοχής των νησιών.
 Οι ανάγκες προστασία και ήπιας αξιοποίησης
παραμένουν σημαντικές λόγω και της μεγάλης
διασποράς.
 Το Υπουργείο Πολιτιμού με τις αποκεντρωμένες
υπηρεσίες του σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση
και άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Εκκλησία κ.ά.)
αναπτύσσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά στην
προστασία.
 Το Πρόγραμμα ενισχύει στοχευμένα τμήματα της
πολιτιστικής κληρονομιάς, κυρίως εκείνα που είναι
διάσπαρτα στην ενδοχώρα (ενώ δράσεις πολιτισμού
υλοποιούνται και στο πλαίσιο των ΟΧΕ)

(vi) Ενίσχυση του ρόλου του
πολιτισμού και του
βιώσιμου τουρισμού στην
οικονομική ανάπτυξη, την
κοινωνική ένταξη και την
κοινωνική καινοτομία
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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 της Εγγύησης
για τη Νεολαία, τους
μακροχρόνια ανέργους και
τις μειονεκτούσες ομάδες
στην αγορά εργασίας, και
για τα οικονομικά μη ενεργά
άτομα, καθώς και μέσω της
προώθησης της
αυτοαπασχόλησης και της
κοινωνικής οικονομίας·

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•
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 αγορά εργασίας στην ΠΙΝ κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης παρουσίασε ανθεκτικότητα λόγω
του τουρισμού. Ωστόσο η κρίση που δημιούργησε η
πανδημία της νόσου COVID 19, επιδείνωσε την
κατάσταση δεδομένου ότι ο τουρισμός όπως και
γενικότερα ο τομέας των υπηρεσιών, επλήγησαν σε
σημαντικό βαθμό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με
βάση στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, για τον μήνα
Δεκ. 2020 οι άνεργοι στην ΠΙΝ που αναζητούαν
εργασία, αυξήθηκαν κατά 8,0% έναντι του
αντίστοιχου μήνα το 2019.
 Γενικά η αγορά εργασίας
χαρακτηρίζεται από
έντονη εποχικότητα στην απασχόληση και θέσεις
εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης, ενώ καταγράφεται
αυξητική τάση ανέργων υψηλού εκπαιδευτικού
επιπέδου, με παράλληλη αύξηση μεριδίου ανέργων
«υψηλής εξειδίκευσης».
 Στο πλαίσιο αυτό μέσω ενεργητικών δράσεων
απασχόλησης, επιδιώκεται
η υποστήριξη των
ανέργων της Περιφέρειας με έμφαση στη
συμπληρωματικότητα των δράσεων αυτών με
Τοπικές Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής
Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ/Π.Π. και ΤΑΠΟΤΟΚ/ΠΑΑ).
 Ο Πυλώνας Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων (αρχή 1)
προβλέπει το γενικό δικαίωμα σε εκπαίδευση και
κατάρτιση σε όλη τη διάρκεια του βίου ενός ατόμου.
 Σε ότι αφορά τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με
αναπηρίες ή των ατόμων από μειονεκτούντα
περιβάλλοντα, όπως αναφέρεται στον Πυλώνα, θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η πρόσβασή τους σε ισότιμη βάση.
Καίριας σημασίας είναι η παρέμβαση σε πρώιμο
στάδιο και η εξατομικευμένη βοήθεια και στήριξη.
 Επίσης, το δικαίωμα στην εκπαίδευση για κάθε παιδί
προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί,
καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα
δικαιώματα του Παιδιού. Επιπλέον θα ληφθεί υπόψη
και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Άτομα με
Αναπηρία.
 Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα για την Περιφέρεια
αποτελεί
η
υποστήριξη
των
παιδιών
συμπεριλαμβανομενων αυτών με αναπηρία ή/ και με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη
προσβασή τους στην εκπαίδευση.
 Στα Ιόνια Νησιά το 54% των ανέργων είναι
μακροχρόνια άνεργοι και το 19,5% των νέων στην
ηλικιακή ομάδα 15-24 αποκλείονται από την
εκπαίδευση ή την αγορά εργασίας (ΟΟΣΑ).
Επιπλέον, το τμήμα του πληθυσμού που κινδυνεύει
από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό
ανέρχεται στο 28%.
 Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Ευρωπαϊκού
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, το 78% των
ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών πρέπει να εργάζονται
(στόχος ΕΕ έως το 2030).
 Η ένταξη στην αγορά εργασίας, η βελτίωση της
απασχολησιμότητας και η πρόσβαση στην
απασχόληση», αποτελεί βασική στόχευση της
Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 20212027.
 Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα για την Περιφέρεια
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ι) προώθηση της
κοινωνικοοικονομικής
ένταξης των
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά







αποτελεί η εφαρμογή ενεργητικών δράσεων για την
προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική
ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Η ένταξη των Ρομά σε κοινωνικό και οικονομικό
επίπεδο αποτελεί βασικό στόχο της Εθνικής
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, όπως
και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη 2021-2027.
Σε περιοχές της ΠΙΝ υπάρχουν ομάδες Ρομά
(εκτιμώμενος συνολικός πληθυσμός περί τα 650
άτομα, στοιχεία 2017/ Υπουργείο Εργασίας) που
χαρακτηρίζονται από περιορισμένη κοινωνική
ένταξη
Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ανάγκη ανάληψης
κατάλληλων μέτρων για την υποστήριξη της εν λόγω
κοινότητας προκειμένου να ενταχθεί στην κοινωνία
και την οικονομία της περιοχής.
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας ζει κυρίως σε μικρές
πόλεις (το ποσοστό αστικοποίησης είναι 36,5%, που
είναι σχεδόν το μισό του εθνικού μέσου όρου). Η
γήρανση αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς το
μερίδιο του πληθυσμού στην ΠΙΝ άνω των 70 ετών
είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τα ελληνικά
επίπεδα ή/και τα επίπεδα της ΕΕ (ο δείκτης
εξάρτησης ηλικιωμένων το 2019 ήταν στο 37%, που
είναι πάνω από τον εθνικό μ.ο.). Το 8% του
πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας,
ενώ το 28% του πληθυσμού κινδυνεύει από τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. (ΟΟΣΑ).
Επίσης, το 9,4% του πληθυσμού της Περιφέρειας
αντιμετωπίζει σοβαρή αναπηρία και το 17,5%
μέτριους περιορισμούς (Ε.Σ.Α.μεΑ., 2019).
Μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την πρόσβαση σε
δομές και υπηρεσίες, επιμέρους ομάδων του
πληθυσμού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες
(όπως ΑμεΑ, γυναίκες θύματα βίας, μετανάστες και
υπήκοοι τρίτων χωρών κλπ.).
Στο πλαίσιο αυτό, βασική προτεραιότητα της
Περιφέρειας αποτελεί η διασφάλιση της πρόσβασης
των κατοίκων και ειδικά των ευάλωτων ομάδων, σε
κοινωνικές υπηρεσίες/ υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας, καθώς και σε υπηρεσίες υγείας
(λαμβάνοντας υπόψη βασικές Εθνικές Στρατηγικές
όπως η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, η
Εθνική Στρατηγική για την Αποϊδρυματοποίηση, το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων,
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία
2021-2025).

ια) ενίσχυση της ισότιμης
και έγκαιρης πρόσβασης σε
ποιοτικές, βιώσιμες και
οικονομικά προσιτές
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων
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 ιδιαίτερη 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·



ιβ) προώθηση της
κοινωνικής ένταξης των
ατόμων που αντιμετωπίζουν
κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού,
συμπεριλαμβανομένων των
απόρων και των παιδιών•

 Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Ευρωπαϊκού
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ο αριθμός των
ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να μειωθεί κατά
τουλάχιστον 15 εκατομμύρια (στόχος ΕΕ έως το
2030).
 Η καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας και του
προβλήματος έλλειψης στέγης ή πρόσβασης σε
προσιτή στέγη, αποτελεί βασικό στόχο της Εθνικής
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 2021-2027.
 Με βάση στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 28% του
πληθυσμού κινδυνεύει από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό.
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 Με βάση στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (2019), η παιδική
φτώχεια (παιδιά ηλικίας 0-17 ετών) σε επίπεδο
χώρας ανέρχεται σε 21,1%, τιμή υψηλότερη του
ευρωπαϊκού μ.ο.. Η φροντίδα και στήριξη των
παιδιών αποτελεί βασική αρχή του Ευρωπαϊκού
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της Ευρωπαϊκής
Εγγύησης για το Παιδί, καθώς και του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού.
 Στο πλαίσιο αυτό βασική προτεραιότητα της
Περιφέρειας αποτελεί η στήριξη κατάλληλων μέτρων
για την κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και την
ενεργό ένταξη ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας (έμφαση σε παιδιά και αστέγους).
ΣΠ5: Μια Ευρώπη πιο
κοντά στους πολίτες
της μέσω της
προώθησης της
βιώσιμης και
ολοκληρωμένης
ανάπτυξης όλων των
εδαφικών τύπων και
των τοπικών
πρωτοβουλιών

(i) Προώθηση της
ολοκληρωμένης και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνικής,
οικονομικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης,
του πολιτισμού, της φυσικής
κληρονομιάς, του βιώσιμου
τουρισμού και της
ασφάλειας στις αστικές
περιοχές

Α.Στον αστικό χώρο οι προκλήσεις αφορούν στην
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των
πόλεων, τη διασφάλιση της αστικής αειφορίας και στην
αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων
 Στις αστικές περιοχές της ΠΙΝ κυριαρχεί η
συγκέντρωση διοικητικών υπηρεσιών, ανθρώπινου
δυναμικού και σημαντικού μέρους της οικονομικής
δραστηριότητας. Ανάλογα δε με το βαθμό
συγκέντρωσης στοιχείων έλξης (πολιτιστικά και
τουριστικά τοπόσημα), αυτές αποτελούν εν δυνάμει
πόλους περαιτέρω ανάπτυξης.
 Προκειμένου να διαδραματίσουν το ρόλο ενός
τοπικού/περιφερειακού πόλου ανάπτυξης είναι
ανάγκη να προωθηθεί μια ολιστική στρατηγική
παρεμβάσεων
προσαρμοσμένη
στα
τοπικά
συγκριτικά πλεονεκτήματα και συνθήκες. Η RiS
προδιαγράφει ένα πλαίσιο που μπορεί να επεκταθεί
στην κατεύθυνση των «έξυπνων» «όμορφων» και
«ανθεκτικών» πόλεων με βάση την αστική αειφορία.
 Οι εγκεκριμένες από την π.π. 2014-2020 περιοχές
παρέμβασης και Τοπικές Στρατηγικές (ΟΧΕ-ΒΑΑ)
προδιαγράφουν το πλαίσιο των μέτρων πολιτικής,
κατά περίπτωση και είναι «ανοικτές» στην αναγκαία
επικαιροποίηση/αξιοποίηση.
 Η Αστικές Αρχές έχουν την αρμοδιότητα του
σχεδιασμού και της υλοποίησης των ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων
 Το Πρόγαμμα ενισχύει την βιώσιμη αστική
ανασυγκρότηση της Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο των
«έξυπνων», «όμορφων/βιώσιμων» και «ανθεκτικών»
πόλεων, με κατά προτεραιότητα ενίσχυση της
εγκεκριμένης ΒΑΑ που ήδη υλοποιείται από την π.π.
2014-2020 και προωθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα
του πολιτισμού.

(ii) Προώθηση της
ολοκληρωμένης και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνικής,
οικονομικής και
περιβαλλοντικής τοπικής
ανάπτυξης, του πολιτισμού,
της φυσικής κληρονομιάς,
του βιώσιμου τουρισμού και
της ασφάλειας σε περιοχές
εκτός των αστικών
περιοχών

Β.Ο θαλάσσιος χώρος (θάλασσα, Μικρά νησιά, παράκτιος
χώρος)., πολλαπλασιάζει τη συνολική δυναμική.
 Στο λειτουργικό αυτό χώρο συναντώνται σημαντικοί
πληθυσμοί, διάσπαρτοι φυσικοί, πολιτιστικοί και
τουριστικοί πόροι, οικιστικές συγκεντρώσεις, οι
«πύλες» των νησιών, ποικίλες ανθρώπινες και
οικονομικές δραστηριότητες (τουρισμός, αλιεία κλπ).
Ταυτόχρονα, ο χώρος δέχεται ισχυρές «πιέσεις».
 Προκειμένου ο χώρος αυτός να διαδραματίσει το
ρόλο ενός τοπικού/περιφερειακού συμπλέγματος
ανάπτυξης και παράλληλα να τονώσει την
ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα είναι ανάγκη να
προωθηθεί μια ολιστική στρατηγική παρεμβάσεων
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προσαρμοσμένη
στα
τοπικά
συγκριτικά
πλεονεκτήματα και συνθήκες. Η RiS προδιαγράφει
ένα πλαίσιο («γαλάζια οικονομία» κλπ) που μπορεί
να
συμπληρωθεί
στην
κατεύθυνση
της
αντιμετώπισης
της
«τρωτότητας»,
της
«καiνοτομίας»,
της
«δικτύωσης»
και
της
«εξωστρέφειας» (και στο πλαίσιο της EUSAIR) στη
βάση της «αειφορίας».
 Για τον παραπάνω λειτουργικό χώρο είναι αναγκαία
η εκπόνηση ενιαίας Τοπικής Στρατηγικής
 Η σύμπραξη αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων έχει
την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης
της ολοκληρωμένης παρέμβασης
 Το Πρόγαμμα ενισχύει την εκπόνηση/ υλοποίηση
ενιαίας
Τοπικής
Στρατηγικής
για
τον
θαλάσσιο/παράκτιο χώρο και τα Μικρά νησιά, στην
κατεύθυνση αξιοποίησης τοπικών συγκριτικών
πλεονεκτημάτων (θάλασσα, τουρισμός, πολιτισμός).
Σημειώνεται ότι η ενδοχώρα της Π.Ι.Ν. με κυρίαρχο
χαρακτηριστικό τις ορεινές ζώνες στα μεγάλα νησιά και
έναν αγροτικό ενδιάμεσο χώρο σε πεδινές περιοχές,
χαρακτηρίζεται από διαφοροποιημένα επίπεδα ανάπτυξης,
έχοντας ισχυρή εξάρτηση από την εσωτερική μορφολογία,
η οποία διαμορφώνει το βαθμό μειονεκτικότητας.
 Σημαντική είναι κατά περίπτωση η παρουσία του
πρωτογενούς τομέα, ενώ ένα δίκτυο από
κεφαλοχώρια και χωριά, συνθέτουν τον οικιστικό
ιστό.
 Στην ενδοχώρα, ως προκλήσεις αναδεικνύονται, η
παραγωγική ανασυγκρότηση, η βελτίωση του
αγροτικού χώρου, η ορθή διαχείριση των φυσικών
πόρων, η διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας
και η αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου
κεφαλαίου.
 Οι Τοπικές Στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ αναδεικνύουν
αυτές τις προκλήσεις,
 Η σύμπραξη και συνεργασία αυτοδιοίκησης και
λοιπών τοπικών φορέων εξασφαλίζει την «εκ των
κάτω» πρωτοβουλία τοπικής ανάπτυξης,
 Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά και
ενισχύει τις Τοπικές Στρατηγικές του ΠΑΑ με
δράσεις
επιχειρηματικότητας
(μέσω
ΣΠ1),
ενδεχομένως μικρής κλίμακας υποδομών και κυρίως
ανθρώπινου δυναμικού (ΣΠ4) στη βάση «έξυπνης»,
«βιώσιμης», «ανθεκτικής» τοπικής ανάπτυξης.

*

Ειδικές προτεραιότητες σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ+
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2.

Προτεραιότητες

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 στοιχείο γ)
2.1.

Προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας

2.1.1.

Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της
προώθησης

της

επιχειρηματικότητας,

της

καινοτομίας

&

του

ψηφιακού

μετασχηματισμού
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: (i) Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και 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+:
Ο Ειδικός Στόχος (i) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 1.(i).1: Στήριξη ερευνητικών φορέων για την προαγωγή της ερευνητικής
δραστηριότητας και της καινοτομίας στην Περιφέρεια
Μέσω του παρόντος τύπου δράσης επιδιώκεται η υποστήριξη ερευνητικών/ ακαδημαϊκών φορέων
της Περιφέρειας για την ανάπτυξη ικανοτήτων και υλοποίηση έργων, με σκοπό την αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων τους στην κατεύθυνση κάλυψης της περιφερειακής διάστασης της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
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+.
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Ενδεικτικά προβλέπεται να ενισχυθούν:
 Ερευνητικά έργα δημόσιου χαρακτήρα των ακαδημαϊκών φορέων & ερευνητικών
κέντρων της Περιφέρειας σε τομείς RIS (ενδεικτικά: «αγροδιατροφή», «γαλάζια
οικονομία», «βιομηχανία της εμπειρίας», κλπ).
 Ερευνητικές υποδομές/εξοπλισμός ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας, που δεν
περιλαμβάνονται στον «Οδικό Χάρτη», με δραστηριοποίηση σε τομείς RIS
Τύπος Δράσης 1.(i).2: Κινητοποίηση επιχειρήσεων για επενδύσεις στην Ε&Α
Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και
ανάπτυξη από τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια, οι επιδόσεις των οποίων παραμένουν χαμηλές.
Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση της ερευνητική δραστηριότητας σε τομείς RIS. Επίσης θα
στηριχθεί η έρευνα και καινοτομία για προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
κρίσεων στο τομέα της υγείας (πχ covid-19).
Ενδεικτικά προβλέπεται να ενισχυθούν:
 Δράσεις συνεργασίας επιχειρήσεων της Περιφέρειας και ερευνητικών φορέων σε θέματα
έρευνας και καινοτομίας (υλοποίηση κοινών Ε&Α έργων, έργα μεταφοράς τεχνολογίας
προς τις επιχειρήσεις κλπ.).
Τύπος Δράσης 1.(i).3: Δημιουργία δομής για προώθηση της καινοτομίας στην Περιφέρεια
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης επιδιώκει την υποστήριξη του περιφερειακού συστήματος
καινοτομίας της ΠΙΝ, που παρά τη βελτίωση παραμένει αδύναμο.
Ενδεικτικά προβλέπεται να ενισχυθεί:
 Η δημιουργία δομής για την υποστήριξη της καινοτομίας στην Περιφέρεια. Βασική
δραστηριότητα της Περιφερειακής Δομής Καινοτομίας θα είναι: η υποστήριξη του
περιφερειακού συστήματος διακυβέρνησης της RIS και της διαδικασίας «επιχειρηματικής
ανακάλυψης», η διάχυση των αποτελεσμάτων, η παρακίνηση για έρευνα και καινοτομία
(π.χ. διαγωνισμοί, βραβεία κλπ).
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
Τύπος Δράσης 1.(i).1:
• Ακαδημαϊκοί / ερευνητικοί φορείς της ΠΙΝ.
• Επιστήμονες/ ερευνητές.
Τύπος Δράσης 1.(i).2:
• ΜΜΕ της Περιφέρειας με έμφαση σε αυτές που δραστηριοποιούνται σε παραγωγικούς
τομείς εξειδίκευσης της Περιφέρειας.
• Ακαδημαϊκοί / ερευνητικοί φορείς
• Επιστήμονες/ ερευνητές.
Τύπος Δράσης 1.(i).3:
• Ερευνητικό και παραγωγικό σύστημα 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 διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης
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Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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
ανεπτυγμένες

1.i

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

1.575.000,00

1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.i

12.

3.675.000,00

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.i

1

ΕΤΠΑ

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)
28. Μεταφορά
τεχνολογίας και
συνεργασία μεταξύ των
επιχειρήσεων, των
ερευνητικών κέντρων
και του τομέα της
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

4.000.000,00

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας
1

Ταμείο
ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
1.i
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Κωδικός
01
Επιχορήγηση

Ποσό (EUR)
9.250.000,00

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
1

Ταμείο
ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
1.i

Κωδικός

Ποσό (EUR)

33 Καμία 9.250.000,00
εδαφική
στόχευση

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

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: (ii) Αξιοποίηση των ωφελειών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες,
τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς 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+:
Ο Ειδικός Στόχος (ii) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 1.(ii).1: Ψηφιακές εφαρμογές στην επιχειρηματική δραστηριότητα
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της περιφερειακής διάστασης της RIS
ή/ και στο πλαίσιο των χωρικών επενδύσεων. Μέσω αυτού επιδιώκεται η ταχύτερη ενσωμάτωση
στοιχείων της ψηφιακής οικονομίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφέρεια.
Επισημαίνεται, ό,τι η αναγκαιότητα χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών αναδείχθηκε έντονα στο
πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19.
Ενδεικτικά, προβλέπεται να ενισχυθούν:
 Έργα στοχευμένων ψηφιακών εφαρμογών με χρήση ΤΠΕ με βάση τη RIS (π.χ. «ευφυής
τουρισμός»/επιχειρηματικότητα).
 Επενδύσεις για καινοτόμο ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, για τεχνολογική
αναβάθμιση και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Τύπος Δράσης 1.(ii).2: Παροχή Ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αφορά την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της
παροχής δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες & επισκέπτες προς όφελος της οικονομίας και
της κοινωνίας, κυρίως με βάση τη RIS. Επίσης, ο εν λόγω τύπος δράσης συμβάλλει στην
εξυπηρέτηση στόχων της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού),
Ενδεικτικά προβλέπεται να ενισχυθούν:
 Έργα ολοκληρωμένου χαρακτήρα για τη διεύρυνση και συμπλήρωση παρεχόμενων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (π.χ. «έξυπνες
πόλεις», κλπ).
 Έργα («έξυπνα» συστήματα) ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών σε επιμέρους τομείς όπως περιβάλλον, κοινωνικές υπηρεσίες, τουρισμός, κλπ
(π.χ. «έξυπνος προορισμός», «Digital Coastline»)
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
Τύπος Δράσης 1.(ii).1:
• Επιχειρήσεις της Περιφέρειας.
Τύπος Δράσης 1.(ii).2:
• Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας.
• Παραγωγικό σύστημα 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 διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με
Αναπηρία. Επίσης, στις ψηφιακές εφαρμογές μέριμνα θα ληφθεί ως προς την προσβασιμότητα των
ΑμεΑ σε αυτές.
Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης χρήσης
των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο v) του ΚΚΔ
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου δύναται να στηριχθούν έργα στο πλαίσιο των
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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης
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Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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
ανεπτυγμένες

1.ii

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)

2.844.153,00

1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.ii

16. Λύσεις ΤΠΕ,
ηλεκτρονικές υπηρεσίες
και εφαρμογές για
κυβερνήσεις

3.000.000

1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.ii

19. Υπηρεσίες και
1.926.527,00
εφαρμογές
ηλεκτρονικής υγείας
(συμπεριλαμβάνονται η
ηλεκτρονική
περίθαλψη, το
διαδίκτυο των
πραγμάτων για τη
φυσική δραστηριότητα
και η υποβοηθούμενη
από το περιβάλλον
αυτόνομη διαβίωση)

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
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Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

1

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος

Κωδικός

1.ii

Ποσό (EUR)

01
7.770.680,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
1

1

1

Ταμείο
ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.ii

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.ii

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.ii

Κωδικός

Ποσό (EUR)

02.
Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις |
Πόλεις,
κωμοπόλεις και
προάστια
06.
Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις |
Νησιωτικές και
παράκτιες
περιοχές
33 Καμία εδαφική
στόχευση

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

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: (iii) Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω
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+:
Ο Ειδικός Στόχος (iii) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 1.(iii).1: Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ για την προαγωγή της
περιφερειακής οικονομίας
Μέσω του παρόντος τύπου δράσης επιδιώκεται η στήριξη ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην
Περιφέρεια για την προαγωγή τομέων που συνδέονται με την περιφερειακή «έξυπνη εξειδίκευση»
(αγροδιατροφή & γαστρονομία, γαλάζια οικονομία, τουρισμός εμπειρίας/πολιτισμός κλπ). Επίσης,
δύναται να ενισχυθούν και επενδυτικά σχέδια ΜΜΕ στο πλαίσιο των χωρικών επενδύσεων, για
την στήριξη και ανάπτυξη της οικονομίας - RIS σε τοπικό επίπεδο.
Ενδεικτικά προβλέπεται να ενισχυθούν:
 Επενδυτικά σχέδια ΜΜΕ (λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της διαδικασίας της
επιχειρηματικής ανακάλυψης).
 Επενδυτικά σχέδια ΜΜΕ για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων π.π. 20142020.
 Επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ -ΠΜΕ) στο πλαίσιο της
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης (ΟΧΕ, ΒΑ,ΤΑΠΤΟΚ).
Δυνητικά, μπορεί να υποστηριχθεί η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την κάλυψη των
αναγκών σε συνθήκες κρίσης (Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης σε πληγείσες ΜΜΕ ).
Τύπος Δράσης 1.(iii).2: Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τους τομείς της έξυπνης
εξειδίκευσης
Στο πλαίσιο του παρόντος τύπου δράσης επιδιώκεται η ενθάρρυνση των παραγωγικών, διακλαδικών επιχειρηματικών συνεργασιών μέσω της δημιουργίας παραγωγικών δικτύων, ιδιαίτερα
εντός ή/και μεταξύ των τομέων της περιφερειακής οικονομίας που εμφανίζουν συγκριτικό
πλεονέκτημα (τουρισμός, αγροδιατροφή κλπ). Η πολλαπλή συνεργασία αναμένεται να
δημιουργήσει πρόσθετη αξία και οφέλη για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Ενδεικτικά προβλέπεται να ενισχυθούν:
 Δράσεις για ανάπτυξη κοινών υποδομών & υπηρεσιών, κοινή προβολή και προώθηση
προϊόντων, συμβουλευτική & υποστήριξη κλπ. στο πλαίσιο συνεργασιών-δικτυώσεων και
τοπικών αλυσίδων αξίας.
Τύπος Δράσης 1.(iii).3: Δημιουργία εκκολαπτηρίου/ων καινοτόμων επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο του παρόντος (πιλοτικού) τύπου δράσης επιδιώκεται η δημιουργία περιβάλλοντος
στήριξης και εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας με βάση την περιφερειακή
διάσταση της RIS.
Ενδεικτικά προβλέπεται να ενισχυθούν:
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 Εκκολαπτήριο/α καινοτόμων επιχειρήσεων που θα παρέχει/ουν α) το απαιτούμενο
περιβάλλον (κατάλληλα διαμορφωμένοι & εξοπλισμένοι χώροι) προκειμένου οι
επιχειρηματικές ιδέες να υλοποιηθούν και να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες και
β) ολοκληρωμένη υποστήριξη (συμβουλευτική, προώθηση σε αγορές, κλπ) των
νεοσύστατων επιχειρήσεων με στόχο να προσελκύσουν χρηματοδότηση για την
περαιτέρω ανάπτυξη τους και να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ό,τι η δράση μπορεί να ενταχθεί και σε ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις.
Τύπος Δράσης 1.(iii).4: Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στη δημιουργία υποδομών στήριξης της
επιχειρηματικότητας και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Π.Ι.Ν.
Ειδικότερα, προβλέπεται:
 η παροχή ενισχύσεων για τη δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων στη βάση του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να εγκατασταθούν επιχειρήσεις.
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
• Επιχειρήσεις της Περιφέρειας.
• Νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις
Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – άρθρο 22
παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του ΚΚΔ
Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 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
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου δύναται να στηριχθούν έργα στο πλαίσιο των
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+
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Πίνακας 1: Δείκτες εκροών
Προτεραιότητα

Ειδικός
στόχος

Ταμείο

Κατηγορία ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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
1

1

Ταμείο
ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.iii

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.iii

Κωδικός
21.

Ποσό (EUR)
8.000.000,00

Επιχειρηματική ανάπτυξη
και διεθνοποίηση ΜΜΕ,
συμπεριλαμβανομένων
παραγωγικών
επενδύσεων
31.
Χρηματοδότηση
κεφαλαίου κίνησης σε
ΜΜΕ με τη μορφή
επιχορηγήσεων για την
αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης
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2.000.000,00

ανάγκης
1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.iii

26. Υποστήριξη
συνεργατικών
σχηματισμών
καινοτομίας, μεταξύ
άλλων μεταξύ
επιχειρήσεων,
ερευνητικών οργανισμών
και δημόσιων αρχών και
επιχειρηματικών δικτύων
που ωφελούν κατά κύριο
λόγο τις ΜΜΕ

1.000.000,00

1

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.iii

25.

1.500.000,00

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.iii

1

ΕΤΠΑ

Εκκολαπτήριο
επιχειρήσεων,
υποστήριξη
τεχνοβλαστών,
παράγωγων επιχειρήσεων
(spin outs) και
νεοσύστατων
επιχειρήσεων
20.

2.000.000,00

Επιχειρηματική υποδομή
για ΜΜΕ
(συμπεριλαμβάνονται
βιομηχανικά πάρκα και
βιομηχανικοί χώροι)

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

1

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
1.iii

Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
14.500.000,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

1

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
1.iii

Κωδικός
02.
Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις |
Πόλεις,
κωμοπόλεις και
προάστια
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Ποσό (EUR)

ΕΤΠΑ

1

ΕΤΠΑ

1

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.iii

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

1.iii

06.
Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις |
Νησιωτικές και
παράκτιες
περιοχές
33 Καμία
εδαφική
στόχευση

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

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

2:

Προστασία

του

Περιβάλλοντος,

Αειφόρος

Ανάπτυξη,

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+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
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+.
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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: (i) Προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωση των
εκπομπών των 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+:
Ο Ειδικός Στόχος (i) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράση 2.(i).1: Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές
Μέσω του παρόντος τύπου δράσης επιδιώκεται ο περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας και
γενικότερα η βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δημοσίων υποδομών στην
Περιφέρεια, σε συνδυασμό (όπου είναι εφικτό) με τη χρήση ΑΠΕ. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν
αναμένεται να συμβάλλουν στην προτεραιότητα του ΕΣΕΚ για τη «Βελτίωση ενεργειακής
απόδοσης δημοσίων κτιρίων».
Ενδεικτικές δράσεις που θα στηριχθούν:
 Ενεργειακή θωράκιση δημόσιων υποδομών (δημόσια κτίρια και δίκτυα)
περιφερειακής/τοπικής κλίμακας μέσω παρεμβάσεων στο «κέλυφος», αναβάθμισης
εξοπλισμού, εγκατάστασης «έξυπνων συστημάτων» και ΑΠΕ μικρής κλίμακας, καθώς και
προώθησης βιοκλιματικού σχεδιασμού τους (περιλαμβάνεται και μεταφορά πράξεων από
π.π. 2014-2020).
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
• Δημόσιοι φορείς της Περιφέρειας.
• Χρήστες των δημοσίων υποδομών (εργαζόμενοι, 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 διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων.
Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης χρήσης
των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο v) του ΚΚΔ
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου δύναται να στηριχθούν έργα στο πλαίσιο των
ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων.
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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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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.

Ταμείο

Κατηγορία

Ειδικός στόχος

40

Κωδικός

Ποσό (EUR)

προτεραιότητας
2

περιφέρειας
ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.i

44.

10.000.000,00

Ανακαίνιση
για
ενεργειακή
απόδοση ή
μέτρα
ενεργειακής
απόδοσης σε
δημόσια
υποδομή, έργα
επίδειξης και
υποστηρικτικά
μέτρα

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

2

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος

Κωδικός

2.i

Ποσό (EUR)

01
10.000.000,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
2

2

Ταμείο
ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.i

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.i

Κωδικός

Ποσό (EUR)

02.
Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις |
Πόλεις,
κωμοπόλεις και
προάστια
33 Καμία εδαφική
στόχευση

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

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: (ii) Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την
οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων
των κριτηρίων βιωσιμότητας που ορίζονται 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+:
Ο Ειδικός Στόχος (ii) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράση 2.(ii).1: Συμβολή στην Πρωτοβουλία "Grecoislands"
Μέσω του παρόντος τύπου δράσης θα υποστηριχθεί η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
GRecoIslands, στόχος της οποίας είναι η ολοκληρωμένη μετάβαση μικρών (κατά βάση) νησιών
προς μία κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
Ενδεικτικές δράσεις που θα στηριχθούν:
 Έργα και δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και αυτονομίας, κυρίως στα Μικρά Νησιά
της ΠΙΝ.
Συνδυάζεται με τον Τύπο Δράσης 2.(vi).1 και δύναται να ενσωματωθεί σε προβλεπόμενο τύπο
ΟΧΕ
Τύπος Δράση 2.(ii).2: Ενεργειακές Κοινότητες
Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης θα υποστηριχθεί η δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων
(Ε.Κοιν.) στην Περιφέρεια, σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4513/2018). Σημειώνεται
ότι η υποστήριξη ανάπτυξης ενεργειακών έργων ΑΠΕ από ενεργειακές κοινότητες προβλέπεται
και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Προώθηση διεσπαρμένων συστημάτων
ΑΠΕ και ενδυνάμωση συμμετοχικού ρόλου τοπικών κοινωνιών – καταναλωτών).
Ενδεικτικές δράσεις που θα στηριχθούν:
 Δημιουργία και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων στην ΠΙΝ (πιλοτική δράση)
Δύναται να στηριχθούν παρεμβάσεις στο πλαίσιο και Τοπικών Στρατηγικών.
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
• Πληθυσμός της Περιφέρειας.
• Παραγωγικό σύστημα 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 διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 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
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου δύναται να στηριχθούν έργα στο πλαίσιο των
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 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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης
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Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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

2

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.ii

2

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.ii

Κωδικός
47.
Ανανεώσιμη
πηγή
ενέργειας:
αιολική
48.
Ανανεώσιμη
πηγή
ενέργειας:
ηλιακή

Ποσό (EUR)
1.000.000,00

1.000.000,00

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

2

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
2.ii

Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
2.000.000,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

2

ΕΤΠΑ

2

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.ii

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.ii

Κωδικός
02.
Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις |
Πόλεις,
κωμοπόλεις και
προάστια
06.
Ολοκληρωμένες
Χωρικές
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Ποσό (EUR)

Επενδύσεις |
Νησιωτικές και
παράκτιες
περιοχές
2

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

33 Καμία
εδαφική
στόχευση

2.ii

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

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: (iv) Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της
ανθεκτικότητας στην πρόληψη κινδύνων καταστροφών, λαμβάνοντας υπόψη τις
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+:
Ο Ειδικός Στόχος (iv) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 2.(iv).1: Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης επικεντρώνεται στην πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που
συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, φαινόμενα που έχουν καταστρεπτικές συνέπειες στο
αστικό και το φυσικό περιβάλλον, επηρεάζοντας παράλληλα αρνητικά και το επίπεδο διαβίωσης
των κατοίκων. Επ’ αυτού αναφέρεται ότι ιδιαίτερα σημαντικοί κίνδυνοι και απειλές για την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αποτελούν πρωτίστως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες και ακολούθως η
διάβρωση των ακτών/ΑΣΘ, η ξηρασία κλπ Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν λειτουργούν
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υποστηρικτικά στις αντίστοιχες της π.π. 2014-2020 και είναι σε άμεση συνάφεια με τους στόχους
του περιφερειακού σχεδιασμού (Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή, Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας κλπ).
Ενδεικτικά θα στηριχθούν:
 Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης και ολιστικής αντιμετώπισης για την αξιολόγηση
κινδύνων το σχεδιασμό & οργάνωση, παρακολούθηση, διαχείριση & μετριασμό
επιπτώσεων και ευαισθητοποίηση σε τομείς διαγνωσμένης επικινδυνότητας στα Ιόνια
Νησιά (μεταφορά από π.π. 2014-2020).
 Δράσεις για την πρόληψη & προστασία (π.χ. τοπικής κλίμακας αντιπλημμυρικά και
αντιδιαβρωτικά έργα, αντιμετώπιση κατολισθήσεων, ειδικός εξοπλισμός για φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης).
Τύπος Δράσης 2.(iv).2: Διαχείριση κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων που δεν συνδέονται άμεσα ή
εξολοκλήρου με την κλιματική αλλαγή, αλλά με άλλους φυσικούς ή/ και ανθρωπογενείς
παράγοντες. Επ’ αυτού αναφέρεται ότι ιδιαίτερα σημαντικοί κίνδυνοι και απειλές για την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αποτελούν πρωτίστως η σεισμική δραστηριότητα και ακολούθως η
ρύπανση/μόλυνση ιδιαίτερα του θαλάσσιου χώρου και των παράκτιων περιοχών.
Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέργεια με αντίστοιχες δράσεις της π.π. 2014-2020 στο χερσαίο χώρο,
θα στηριχθούν:
 Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης και ολιστικής αντιμετώπισης για την αξιολόγηση
κινδύνων, το σχεδιασμό & οργάνωση, παρακολούθηση, διαχείριση & μετριασμό
επιπτώσεων και ευαισθητοποίηση σε τομείς διαγνωσμένης επικινδυνότητας στο
θαλάσσιο/παράκτιο χώρο των Ιονίων Νήσων.
 Δράσεις για την πρόληψη & προστασία στο θαλάσσιο χώρο (π.χ. ειδικός διασωστικός και
αντιρρυπαντικός εξοπλισμός).
 Δράσεις για την αποτύπωση της τρωτότητας του δημόσιου κτιριακού αποθέματος έναντι
του σεισμικού κινδύνου, ιδίως σε κεντρικό και νότιο Ιόνιο
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι για ορισμένα από τα παραπάνω θέματα που άπτονται του θαλάσσιου
χώρου θα επιδιωχθούν συνεργασίες και στο πλαίσιο της Στρατηγικής της EUSAIR
(Μακροπεριφέρειας).
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
• Πληθυσμός της Περιφέρειας.
• Επισκέπτες της Περιφέρειας.
• Παραγωγικό σύστημα 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 διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 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
Δύναται να στηριχθούν συνεργασίες και στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΜακροΠεριφέρειας
(Eusair).
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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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
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Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.iv

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.iv

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.iv

2

2

2

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Ειδικός στόχος

Κωδικός
58.

Ποσό (EUR)
2.800.000,00

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)
59.

2.700.000,00

Προσαρμογή στα μέτρα
για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής
και πρόληψη και
διαχείριση των
κινδύνων που
συνδέονται με το
κλίμα: πυρκαγιές
(συμπεριλαμβανομένων
των δραστηριοτήτων
ευαισθητοποίησης, της
πολιτικής προστασίας
και των συστημάτων
διαχείρισης
καταστροφών, των
υποδομών και των
προσεγγίσεων με βάση
το 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),
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10.000.000,00

συμπεριλαμβανομένων
των δραστηριοτήτων
ευαισθητοποίησης, της
πολιτικής προστασίας
και των συστημάτων
διαχείρισης
καταστροφών, των
υποδομών και των
προσεγγίσεων με βάση
το οικοσύστημα

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

2

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
2.iv

Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
15.500.000,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
2

Ταμείο
ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
2.iv

Κωδικός

Ποσό (EUR)

33 Καμία
εδαφική
στόχευση

15.500.000,00

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

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

*

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: (v) Προώθηση της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης
των υδάτων
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+:
Ο Ειδικός Στόχος (v) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 2.(v).1: Δράσεις στον τομέα των Υδάτων
Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η διασφάλιση της ποιοτικής και ποσοτικής
επάρκειας πόσιμου νερού με έμφαση στη μείωση των διαρροών λόγω της παλαιότητας των
δικτύων της Περιφέρειας. Επίσης, περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση των υδάτων και η
αντιμετώπιση της ρύπανσης.
Στο πλαίσιο αυτό θα στηριχθούν ενδεικτικά:
 Έργα υδροδότησης, αντικατάστασης παλαιωμένων δικτύων ύδρευσης, προμήθεια και
εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων εντοπισμού των διαρροών στα δίκτυα, προμήθεια
εξοπλισμού των κεντρικών υδραγωγείων.
 Έργα παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού από τις υφιστάμενες πηγές.
 Έργα παρακολούθησης των υδάτων.
Για τις δράσεις που θα στηριχθούν από το Πρόγραμμα, θα ληφθεί υπόψη και το Εθνικό
Επιχειρησιακό Σχέδιο Πόσιμου Νερού.
Τύπος Δράσης 2.(v).2: Διαχείριση λυμάτων
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης επιδιώκει την αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των
υγρών αποβλήτων (λύματα, αποχέτευση) για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράσεις όπως:
 Κατασκευή / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων (ΕΕΛ και δίκτυα συλλογής).
Για τις δράσεις που θα στηριχθούν από το Πρόγραμμα, θα ληφθεί υπόψη η σχετική Κοινοτική
Οδηγία, οι τουριστικές περιοχές και υποδομές στην Περιφέρεια που καταγράφουν περιβαλλοντικά
προβλήματα, καθώς και το Σχέδιο Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων.
Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση των αναγκών σε μικρότερους οικισμούς με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά (σε τουριστικές και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές με έμφαση σε μικρά
νησιά) θα υλοποιηθεί στη βάση εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
• Πληθυσμός της Περιφέρειας.
• Επισκέπτες 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 διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης
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Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

2

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.v

2

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.v

2

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.v

Κωδικός

Ποσό (EUR)

62.
9.000.000,00
Παροχή νερού για
ανθρώπινη
κατανάλωση
(άντληση,
επεξεργασία,
υποδομές
αποθήκευσης και
διανομής, μέτρα
αύξησης της
απόδοσης, παροχή
πόσιμου νερού)
64.
2.062.685,00
Διαχείριση υδάτων
και διατήρηση
υδάτινων πόρων
(συμπεριλαμβάνονται
η διαχείριση λεκάνης
απορροής ποταμού,
ειδικά μέτρα για την
προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή,
επαναχρησιμοποίηση,
μείωση των
διαρροών)
65.
5.000.000,00
Συλλογή και
επεξεργασία υγρών
αποβλήτων

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας
2

Ταμείο
ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
2.v
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Κωδικός
01
Επιχορήγηση

Ποσό (EUR)
16.062.685,00

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
2

Ταμείο
ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος

Κωδικός
33 Καμία
εδαφική
στόχευση

2.v

Ποσό (EUR)
16.062.685,00

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

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: (vi) Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική και 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+:
Ο Ειδικός Στόχος (vi) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 2.(vi).1: Δράσεις στον τομέα των στερεών αποβλήτων
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης στοχεύει στην βελτίωση του συστήματος διαχείρισης στερεών
αποβλήτων στην Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Έμφαση θα
δοθεί στα Μικρά Νησιά και σε Περιφερειακές ενότητες που καταγράφουν πιο έντονο το
πρόβλημα διαχείρισης.
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Στο πλαίσιο αυτό θα στηριχθούν ενδεικτικά:
 Συμπληρωματικές δράσεις που προβλέπονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) με
έμφαση στα πράσινα σημεία και την ευαισθητοποίηση.
 Συμβολή στην Πρωτοβουλία "Grecoislands" (έργα επανάχρησης-κυκλικής οικονομίας
κυρίως στα Μικρά Νησιά της ΠΙΝ)- διασύνδεση με Τύπο Δράσης 2.(ii).1
Σημειώνεται ότι μικρής κλίμακας τοπικές υποδομές και κυρίως προμήθειες τοπικού
χαρακτήρα δύνανται να υλοποιούνται εφόσον συνάδουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την
Περιφέρεια, εξυπηρετούν τους σκοπούς της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής διαχείρισης
και συμβάλλουν τεκμηριωμένα στην επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης
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 διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(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
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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.
Ταμείο
προτεραιότητας
2

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
2.vi

Κωδικός

Ποσό (EUR)

67.
2.000.000,00
Διαχείριση οικιακών
αποβλήτων: μέτρα
πρόληψης,
ελαχιστοποίησης,
διαλογής,
επαναχρησιμοποίησης,
ανακύκλωσης

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

2

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
2.vi
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Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
2.000.000,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
2

Ταμείο
ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
2.vi

Κωδικός
33 Καμία
εδαφική
στόχευση

Ποσό (EUR)
2.000.000,00

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

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: (vii) Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της
βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, περιλαμβάνοντας και τις αστικές
περιοχές, και της μείωσης όλων των μορφών 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+:
Ο Ειδικός Στόχος (vii) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 2.(vii).1: Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης στοχεύει στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και
της ενεργειακής αποδοτικότητας των αστικών κέντρων και της αστικής παράκτιας ζώνης της
Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά θα ενισχυθούν:
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 Δράσεις που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Διαχείρισης Βιώσιμης Ενέργειας.
 «Πράσινες υποδομές» (δίκτυο από φυσικές και ημιφυσικές περιοχές και πράσινους χώρους
που παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες).
 Προστασία και αναβάθμιση ελεύθερων/ κοινόχρηστων αστικών χώρων (όπως αναπλάσεις
όψεων και ανακαίνιση κτιρίων πρωτίστως για την εγκατάσταση δημόσιων λειτουργιών,
αναπλάσεις δημοσίων χώρων).
Υλοποιούνται κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο ΣΔΒΕ καθώς και Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων (ΒΑΑ).
Τύπος Δράσης 2.(vii).2: Δράσεις προστασίας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους
(εκτός NATURA)
Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η προστασία των περιοχών φυσικού κάλλους
της Περιφέρειας (χερσαίου, θαλάσσιου και υπο-θαλάσσιου) εκτός των περιοχών NATURA (η
κάλυψη των περιοχών αυτών αναμένεται να γίνει από το τομεακό Πρόγραμμα για το περιβάλλον).
Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν ενδεικτικά:
 Σχέδια διαχείρισης, προστασίας και ήπιας αξιοποίησης για επιμέρους οικοσυστήματα
(εκτός περιοχών NATURA).
Υλοποιούνται κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
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 διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 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
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου δύναται να στηριχθούν έργα στο πλαίσιο των
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 έχει εφαρμογή.

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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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

2

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
2.vii

Κωδικός
79.
Προστασία της
φύσης και της
βιοποικιλότητας,
φυσική
κληρονομιά και
φυσικοί πόροι,
πράσινες και
γαλάζιες
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Ποσό (EUR)
8.495.832,00

υποδομές

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

2

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
2.vii

Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
8.495.832,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

2

ΕΤΠΑ

2

2

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.vii

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.vii

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.vii

Κωδικός

Ποσό (EUR)

02.
Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις |
Πόλεις,
κωμοπόλεις και
προάστια
06.
Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις |
Νησιωτικές και
παράκτιες
περιοχές
33 Καμία
εδαφική
στόχευση

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

59

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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Προτεραιότητα 2Α: Προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

2.1.1.

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.
Ειδικός

2.1.1.1.

στόχος:

(viii)

Προώθηση

της

βιώσιμης

πολυτροπικής

αστικής

κινητικότητας, στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια καθαρή οικονομία μηδενικών εκπομπών
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+:
Ο Ειδικός Στόχος (viii) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 2Α.(viii).1: Δράσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης στοχεύει στην στήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην
Περιφέρειας για την μείωση των εκπομπών άνθρακα. Έμφαση θα δοθεί σε δράσεις που
περιλαμβάνονται στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά θα στηριχθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής κινητικότητας
οι οποίες θα περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):
 Δράσεις αποσυμφόρησης κυκλοφοριακού φόρτου με «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης της
κυκλοφορίας.
 Δράσεις για την προώθηση ήπιων τρόπων μετακίνησης (πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι κλπ.).
 Δράσεις διασφάλισης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.
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+.
61

 «Έξυπνες» και «Πράσινες» αστικές μεταφορές τοπικής εμβέλειας Υλοποιούνται κατά
προτεραιότητα στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΒΑΑ).
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 διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 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
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου δύναται να στηριχθούν έργα στο πλαίσιο των
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 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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(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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Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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

2Α

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.viii

2Α

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.viii

2Α

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

2.viii

Κωδικός
81.
Υποδομή για
καθαρές
αστικές
μεταφορές
83.
Υποδομές
ποδηλασίας
84.
Ψηφιοποίηση
των αστικών
μεταφορών

Ποσό (EUR)
2.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

2Β

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
2.viii

Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
4.000.000,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

2Α

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο

Ειδικός στόχος
2.viii
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Κωδικός
02.

Ποσό (EUR)

ανεπτυγμένες

Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις |
Πόλεις,
κωμοπόλεις και
προάστια

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

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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Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

2.1.1.

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: (ii) Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην

κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης στο ΔΕΔ-Μ και της
διασυνοριακής κινητικότητας
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+:
Ο Ειδικός Στόχος (ii) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 3.(ii).1: Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με
κόμβους ΔΕΔ-Μ
Μέσω του παρόντος τύπου δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας με
την υλοποίηση και αναβάθμιση δευτερευουσών ή/και τριτευουσών συνδέσεων με τους κόμβους
ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας (λιμάνια, αεροδρόμια). Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ).
Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:
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+.
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 Βασικές οδοί πρόσβασης από την ενδοχώρα και τα αστικά κέντρα προς τις πύλες εισόδουεξόδου (ΔΕΔ-Μ) της Περιφέρειας («έργα γέφυρα» π.π. 2014-2020), σε συνδυασμό με
περιφερειακούς ποδηλατόδρομους
Τύπος Δράσης 3.(ii).2: Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών με έμφαση στην ασφάλεια των
χερσαίων μεταφορών
Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας στο
βασικό οδικό δίκτυο των νησιών της Περιφέρειας. Έμφαση θα δοθεί στις διασυνδέσεις με
απομονωμένες περιοχές και σημαντικά τουριστικά κέντρα. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ) και η περιφερειακή του διάσταση.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:
 Βελτιώσεις βασικών οδικών αξόνων διασύνδεσης αστικών κέντρων & πυλών εισόδου με
απομονωμένες περιοχές, με συμβολή στην οδική ασφάλεια (πχ παρακάμψεις κεντρικών
οικισμών).
 Βελτιώσεις στην ασφάλεια βασικών οδικών αξόνων (εστιασμένες παρεμβάσεις σε
επικίνδυνα τμήματα του βασικού δικτύου).
 Παρεμβάσεις «ενεργητικής» οδικής ασφάλειας επί βασικών οδικών αξόνων και «έξυπνα»
συστήματα παρακολούθησης και προ-ειδοποίησης.
 «Έξυπνες» και «πράσινες» υπεραστικές μεταφορές.
Τύπος Δράσης 3.(ii).3: Βελτίωση & συμπλήρωση λιμενικών υποδομών
Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης, εκδιώκεται η αναβάθμιση και συμπλήρωση των
υποδομών σε λιμένες περιφερειακού ενδιαφέροντος με στόχο τη διασφάλιση της
ενδοπεριφερειακής συνδετικότητας ., Λαμβάνεται υπόψη το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Μεταφορών (ΕΣΣΜ), καθώς και η περιφερειακή του διάσταση. Για κάθε παρέμβαση που αφορά
λιμενικές υποδομές, απαιτείται η εκ των προτέρων εκπόνηση master plan ή προγράμματος
ανάπτυξης λιμένα.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:
 Ανάπτυξη/ βελτίωση λιμενικών υποδομών για την αναβάθμιση της εσωτερικής
περιφερειακής κινητικότητας (με εξαίρεση παραμεθόριες περιοχές).
 Ανάπτυξη υποδομών για τη χρήση ευέλικτων μέσων (υδατοδρόμια).
 Δράσεις («πράσινης» κυρίως) πιστοποίησης & παροχής «έξυπνων» υπηρεσιών λιμένων
Δικτύωση με βασικούς λιμένες της ΜακροΠεριφέρειας
 Δράσεις ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (ειδικός εξοπλισμός κλπ).

Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
• Χρήστες των μεταφορικών υποδομών που συμπληρώνονται/ αναβαθμίζονται
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 διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 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
Δύναται να υποστηριχθούν δράσεις στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τη ΜακροΠεριφέρεια
(Eusair).
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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης
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Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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
3

3

3

Ταμείο
ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

3.ii

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

3.ii

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

3.ii

Κωδικός
89.

Ποσό (EUR)
16.069.622,00

Νέες ή
αναβαθμισμένες
δευτερεύουσες
οδικές συνδέσεις
με το οδικό
δίκτυο και τους
κόμβους ΔΕΔ-Μ
90.

5.000.000,00

Άλλες νέες ή
αναβαθμισμένες
εθνικές και
περιφερειακές
οδοί και οδοί
τοπικής
πρόσβασης
116

5.000.000,00

Εσωτερικές
πλωτές οδοί και
λιμένες
εσωτερικής
ναυσιπλοΐας (σε
περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο)

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

3

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
3.ii

Κωδικός

01
26.069.622,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
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Ποσό (EUR)

Αριθ.
προτεραιότητας
3

Ταμείο
ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
3.ii

Κωδικός
33 Καμία
εδαφική
στόχευση

Ποσό (EUR)
26.069.622,00

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

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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Προτεραιότητα 4Α: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών

2.1.1.

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: (ii) Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς σε

ποιοτικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση μέσω της
ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την προώθηση της ανθεκτικότητας για
εξ αποστάσεως και on-line εκπαίδευση και κατάρτιση
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+:
Ο Ειδικός Στόχος (ii) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 4A.(ii).1: Ανάπτυξη & βελτίωση υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης και
φροντίδας
Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών
νηπιακής – παιδικής φροντίδας στην Περιφέρεια. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν συμβάλλουν
στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Εγγύηση για το παιδί» (Child Guarantee), καθώς
και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας.
Στην κατεύθυνση αυτή, θα στηριχθούν δράσεις όπως:

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+.
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 Δημιουργία νέων ή/και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών προσχολικής εκπαίδευσης και
φροντίδας (παιδικοί/ βρεφονηπιακοί σταθμοί, νηπιαγωγεία).
 Εξοπλισμός νέων ή/ και υφιστάμενων δομών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
συμπεριλαμβανομένης και της στήριξης αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Τύπος Δράσης 4Α.(ii).2: Ανάπτυξη & βελτίωση υποδομών αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις και ευρύτερες
ανάγκες στις υποδομές α’ και β’ βαθμίδων εκαπίδευσης στην Περιφέρια. Ο εν λόγω τύπος
δράσηεις συμβάλλει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και στην προσπάθεια
πρόληψης της διαρροής από την εκπαιδευτική διιαδικασία.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή αποτελούν:
 Η συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών α’θμιας (δημοτικά σχολεία), β’θμιας
(γυμνάσια, λύκεια), περιλαμβανομένου αναγκαίου ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού
(εργαστήρια κλπ). Συμπεριλαμβάνει και η Ειδική Αγωγή.
 Υποδομή/ εξοπλισμός για τη στήριξη αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Τύπος Δράσης 4Α.(ii).3: Ανάπτυξη & βελτίωση υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις και ευρύτερες
ανάγκες στις υποδομές γ’ βάθμιας εκπαίδευσης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΑΕΝ) στην Περιφέρια. Ο εν
λόγω τύπος δράσεων συμβάλλει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή αποτελούν:
 Η συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένου
αναγκαίου ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού (εργαστήρια κλπ). (περιλαμβάνεται και
μεταφορά έργων από την π.π. 2014-2020)
 Η συμπλήρωση και βελτίωση του αναγκαίου ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού (Ι.Π.,
ΑΕΝ).
 Υποδομή/ εξοπλισμός για τη στήριξη αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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:
 Βασικές ομάδες – στόχοι αποτελούν τα παιδιά και οι νέοι.
 Ενήλικος πληθυσμός (στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης)
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 προβλέπονται στον Ειδικό Στόχο έχουν θετική συμβολή στην προώθηση των
αρχών της ισότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης.
Επίσης, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις
κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας,
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της ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία.
Σημειώνεται ότι στις υποδομές που θα αναπτυχθούν / βελτιωθούν μέσω του εν λόγω ΕΣ θα
λαμβάνεται μέριμνα για την 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
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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης
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Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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

4Α

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ii

4Α

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ii

4Α

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ii

Κωδικός
121.
Υποδομή για
προσχολική
εκπαίδευση
και φροντίδα
122.
Υποδομή για
πρωτοβάθμια
και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

123.
Υποδομή για
τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Ποσό (EUR)
2.000.000,00

10.222.917,00

12.000.000,00

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

4Α

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.ii

Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
24.222.917,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
4Α

Ταμείο
ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.ii

Κωδικός
33 Καμία
εδαφική
στόχευση

Ποσό (EUR)
24.222.917,00

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος
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Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

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: (iii) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, των χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριών και των
μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσω
ολοκληρωμένων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και των κοινωνικών
υπηρεσιών
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+:
Ο Ειδικός Στόχος (iii) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 4A.(iii).1: Υποδομές φροντίδας, πρόνοιας & υποδομές για ΑμεΑ
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης στοχεύει στην αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών πρόνοιας, στη
δημιουργία συνθηκών από-ιδρυματοποίησης και στη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ,
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν εξυπηρετούν τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ, καθώς και
την Εθνική Στρατηγική για την αποϊδρυματοποίηση.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:
 Δημιουργία / αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού για δομές φροντίδας και πρόνοιας
για ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κλπ).(περιλαμβάνεται και μεταφορά έργων από
την π.π. 2014-2020)
 Δράσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων
με αναπηρίες σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες.
Τύπος Δράσης 4A.(iii).2: Υποδομές για περιθωριοποιημένες ομάδες
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης στοχεύει στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
περιθωριοποιημένων ομάδων όπως είναι οι Ρομά και οι άστεγοι. Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης
δράσεων, θα ληφθεί υπόψη και η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, ενώ οι
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δράσεις που θα ενεργοποιηθούν τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας (πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη).
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:
 Έργα σε οικισμούς Ρομά για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς διαβίωσης (πχ παρέμβαση
σε ανοικτό χώρο).
 Βελτίωση υφιστάμενων ή ανάπτυξη νέων υποδομών αστέγων.
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
 Βασικές ομάδες – στόχοι αποτελούν οι ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, Ρομά,
Άστεγοι κλπ.
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 προβλέπονται στον Ειδικό Στόχο έχουν θετική συμβολή στην προώθηση των
αρχών της ισότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης.
Επίσης, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις
κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας,
της ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία.
Σημειώνεται ότι στις υποδομές που θα αναπτυχθούν / βελτιωθούν μέσω του εν λόγω ΕΣ θα
λαμβάνεται μέριμνα για την 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
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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(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
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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
ανεπτυγμένες

4.iii

126.
Υποδομές
στον τομέα
της στέγασης
(εκτός από
μετανάστες,
πρόσφυγες
και άτομα
που ζητούν ή
βρίσκονται
υπό διεθνή
προστασία)

300.000,00

4Α

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.iii

127. Άλλες
κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν
στην
κοινωνική
ένταξη στην
κοινότητα

2.600.000,00
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Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

4Α

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.iii

Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
2.900.000,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
4Α

Ταμείο
ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.iii

Κωδικός
33 Καμία
εδαφική
στόχευση

Ποσό (EUR)
2.900.000,00

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

2.1.1.1.

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.

Ειδικός στόχος: (v) Εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και

προώθηση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από τη θεσμική στην οικογενειακή
και κοινοτική περίθαλψη
2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων
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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+:
Ο Ειδικός Στόχος (v) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 4A.(v).1: Βελτίωση των υποδομών υγείας
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, μέσα από την αναβάθμιση σχετικών υποδομών και εξοπλισμού και
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν στον τομέα της υγείας λόγω της πανδημίας
(νόσος Covid-19).
Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:
 Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών α’θμιας και β’θμιας υγείας της Περιφέρειας (με
έμφαση στην πρωτοβάθμια βαθμίδα υγείας και τα Κέντρα Υγείας).
 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του υγειονομικού εξοπλισμού των μονάδων υγείας.
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. Περιλαμβάνεται και μεταφορά έργων από την π.π. 20142020
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
Βασική ομάδα – στόχοι αποτελούν οι ευπαθείς ομάδες. Επίσης αναμένεται να ωφεληθεί το
σύνολο του πληθυσμού 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 δράσεις που προβλέπονται στον Ειδικό Στόχο έχουν θετική συμβολή στην προώθηση των
αρχών της ισότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης.
Επίσης, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις
κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας,
της ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία.
Σημειώνεται ότι στις υποδομές που θα αναπτυχθούν / βελτιωθούν μέσω του εν λόγω ΕΣ θα
λαμβάνεται μέριμνα για την 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
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
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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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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
4Α

4Α

Ταμείο
ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.v

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.v

Κωδικός
128.

Ποσό (EUR)
4.226.329,00

Υποδομές
στον τομέα της
υγείας
129.
Υγειονομικός
εξοπλισμός
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5.000.000,00

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

4Α

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.v

Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
9.226.329,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
4Α

Ταμείο
ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.v

Κωδικός
33 Καμία
εδαφική
στόχευση

Ποσό (EUR)
9.226.329,00

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

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: (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+:
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Ο Ειδικός Στόχος (v) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 4A.(vi).1: Αξιοποίηση του τουριστικού & πολιτιστικού τομέα για την ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος της
περιφέρειας, καθώς και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτει, για την στήριξη της
κοινωνίας παράλληλα με την τοπική οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να στηριχθούν παρεμβάσεις όπως:
 Παρεμβάσεις για πολιτιστική κληρονομιά (αποκαταστάσεις / αναστηλώσεις μνημείων,
κλπ) (μεταφορά από π.π. 2014-2020)
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
Βασική ομάδα – στόχοι αποτελούν οι ευπαθείς ομάδες. Επίσης αναμένεται να ωφεληθεί το σύνολο
του πληθυσμού 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 δράσεις που προβλέπονται στον Ειδικό Στόχο έχουν θετική συμβολή στην προώθηση των
αρχών της ισότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης.
Επίσης, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις
κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας,
της ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(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
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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

4Α

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.vi

Κωδικός

Ποσό (EUR)

166.
5.790.000,00
Προστασία,
ανάπτυξη
και προβολή
της
πολιτισμικής
κληρονομιάς
και των
πολιτιστικών
υπηρεσιών

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

4Α

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.vi
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Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
5.790.000,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
4Α

Ταμείο
ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.vi

Κωδικός
33 Καμία
εδαφική
στόχευση

Ποσό (EUR)
5.790.000,00

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

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.Α.1 Προτεραιότητα 4Β: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη 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: α) βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα

ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως
μέσω της υλοποίησης της Εγγύησης για τη Νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις
μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικά μη ενεργά 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+:
Ο Ειδικός Στόχος (α) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 4Β.(α).1: Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων
εδαφικών επενδύσεων
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης στοχεύει στην ενδυνάμωση και προώθηση στην αγορά εργασίας
των ανέργων της Περιφέρειας, μέσα από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Ο εν λόγω τύπος
δράσης συμπληρώνει τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης που θα
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΣΠ5 του παρόντος Προγράμματος, καθώς και στο πλαίσιο του
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+.
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Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:
 Ενεργητικές Πολιτικές απασχόλησης στον πλαίσιο των ΟΧΕ/ ΒΑΑ ΠΠ Ι.Ν. 2021-2027
 Ενεργητικές Πολιτικές στο πλαίσιο άλλων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (πχ από
ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ 2021-2027) .
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:





Νέοι (ηλικιακά) άνεργοι.
Νέοι άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων.
Άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα.

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 προβλέπονται στον Ειδικό Στόχο έχουν θετική συμβολή στην προώθηση των
αρχών της ισότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης, σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Επίσης, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις
κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας,
της ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Κατά την επιλογή και υλοποίηση των πράξεων
θα λαμβάνεται υπόψη ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και η 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
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου θα στηριχθούν έργα στο πλαίσιο των
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 η 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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(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
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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
4Β

Ταμείο
ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.α

Κωδικός
134.
Μέτρα για τη
βελτίωση της
πρόσβασης
στην
απασχόληση

Ποσό (EUR)
5.910.672,00

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

4Β

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.α
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Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
5.910.672,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

4Β

ΕΚΤ+

4Β

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.α

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.α

Κωδικός

Ποσό (EUR)

02.
Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις |
Πόλεις,
κωμοπόλεις και
προάστια
06.
Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις |
Νησιωτικές και
παράκτιες
περιοχές

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

4Β

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.α

Κωδικός

Ποσό (EUR)

09.

Άνευ
αντικείμενου

Πίνακας 5: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+*, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ
Αριθ.
προτεραιότητας
4Β

4Β

*

Ταμείο
ΕΚΤ+

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.α

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.α

Κωδικός

Ποσό (EUR)

02.

Συνεκτίμηση
της διάστασης
του φύλου
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: 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+:
Ο Ειδικός Στόχος (στ) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 4Β.στ.1: Πρόσβαση στην εκπαίδευση για ΑμεΑ
Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης στηρίζονται τα δικαιώματα των παιδιών ΑμεΑ σε ότι
αφορά την συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. Ο εν λόγω τύπος δράσης συμβάλλει στον
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και την Αρχή 1 «Εκπαίδευση, κατάρτιση και διά
βίου μάθηση», με τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός συστήματος Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης
(inclusive education). Επίσης, συμβάλλει στην «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά» (Child
Guarantee) και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού, ενώ λαμβάνονται
υπόψη και οι ευρωπαϊκές Kατευθυντήριες Γραμμές για την Aποϊδρυματοποίηση.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:

 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για παιδιά με αναπηρίες/μαθησιακές
δυσκολίες .
 Υποστήριξη Δομών (ΚΕΣΥ) για μαθητές ΑμεΑ και Μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Τύπος Δράσης 4Β.στ.2: Στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης θα υποστηριχθεί η προσχολική εκπαίδευση και
φροντίδα (με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες). Ο τύπος δράσης συμβάλλει συμβάλλει στην
«Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά» και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα
του Παιδιού.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:
 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική
εκπαίδευση για παιδιά σε ανάγκη και ιδιάιτερα ευάλωτα παιδιά (Νέα Εναρμόνιση
μετά την περίοδο 2021-2022)
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Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
 Παιδιά με αναπηρίες/μαθησιακές δυσκολίες
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 προβλέπονται στον Ειδικό Στόχο έχουν θετική συμβολή στην προώθηση των
αρχών της ισότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης, σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Επίσης, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις
κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας,
της ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Κατά την επιλογή και υλοποίηση των πράξεων
θα λαμβάνεται υπόψη ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και η 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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι

Ειδι

Ταμ

Κατηγο I

Δείκ

Μονά
89

Γραμ

Έτος

Στό

Πηγή

Παρατηρ

ότητα

κός είο
στόχ
ος

ρία
περιφέ
ρειας

D της
[ [255
5 ]
]

δα
μέτρη
σης

μή
αναφο χος δεδομέ ήσεις
βάσης ράς
(202 νων
[200]
ή τιμή
9)
[200]
αναφο
ράς

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

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.στ

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.στ

Κωδικός

Ποσό (EUR)

149.
Στήριξη της
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
(εξαιρουμένων
των υποδομών)
148.
Στήριξη της
προσχολικής
εκπαίδευσης και
φροντίδας
(εξαιρουμένων
των υποδομών)

13.000.000,00

10.000.000,00

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

4Β

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.στ

Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
23.000.000,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

90

Κωδικός

Ποσό (EUR)

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.στ

33 Καμία
εδαφική
στόχευση

23.000.000,00

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.στ

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.στ

Κωδικός

Ποσό (EUR)

09
Άνευ
αντικείμενου
06
Αντιμετώπιση
της παιδικής
φτώχειας

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

Ταμείο

4Β

ΕΚΤ+

4Β

*

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.στ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.στ

Κωδικός

Ποσό (EUR)

02.
Συνεκτίμηση
της διάστασης
του φύλου
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: 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+:
Ο Ειδικός Στόχος (η) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 4Β.η.1: Επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ΕΚΟ
Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ένταξης στην
αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, άτομα χαμηλού εισοδήματος,
ΑΜΕΑ, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Ρομά, μετανάστες/ ΥΤΧ κλπ.)
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:
 Προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης κλπ..
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις.
Τύπος Δράσης 4Β.η.2: Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότας
για την προώθηση στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:
 Επιχορήγηση νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο, με την παροχή ενισχύσεων για την υλοποίηση του
αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου (χρηματοδότηση Start-Ups) κοινωνικών επιχειρήσεων,
με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, του πολιτισμού, του
περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, μη αποκλειομένων λοιπών τομέων
Τύπος Δράσης 4Β.(η).3: Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας
Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η συστηματική καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης, των τάσεων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, σε δεξιότητες και επαγγέλματα.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:
 η λειτουργία «Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»
Τύπος Δράσης 4Β.(η).4: Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής (κύκλος
2021-2022)
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης προβλέπεται η υλοποίηση ενδεικτικών δράσεων,
όπως:
 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
Πρόκειται για τον εμπροσθοβαρή
κύκλο 2021-2022 της δράσης Εναρμόνιση
Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής
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Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
 Ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
 Μητέρες καθώς και τα παιδιά
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 προβλέπονται στον Ειδικό Στόχο έχουν θετική συμβολή στην προώθηση των
αρχών της ισότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης, σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Επίσης, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις
κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας,
της ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Κατά την επιλογή και υλοποίηση των πράξεων
θα λαμβάνεται υπόψη ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και η 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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(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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Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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
4Β

Ταμείο
ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.η

Κωδικός

Ποσό (EUR)

152. Μέτρα 10.450.000,00
για την
προώθηση
των ίσων
ευκαιριών
και της
ενεργού
συμμετοχής
στην
κοινωνία

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

4Β

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.η

Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
10.450.000,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
4Β

Ταμείο
ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.η
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Κωδικός
33 Καμία
εδαφική
στόχευση

Ποσό (EUR)
10.450.000,00

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
προτεραιότητας
4Β

ΕΚΤ+

4Β

Κατηγορία
περιφέρειας

Ταμείο

ΕΚΤ+

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.η

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.η

Κωδικός

Ποσό (EUR)

05.
Καταπολέμηση
των διακρίσεων
09
Άνευ
αντικείμενου

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

Ταμείο

4Β

ΕΚΤ+

4Β

ΕΚΤ+

*

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.η

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.η

Κωδικός

Ποσό (EUR)

02.
Συνεκτίμηση
της διάστασης
του φύλου
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.

2.1.1.1.

Ειδικός

στόχος:

ι)

προώθηση

της

κοινωνικοοικονομικής

ένταξης

των

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 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+:
Ο Ειδικός Στόχος (ι) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 4Β.ι.1: Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Ρομά
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Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η βελτίωση των όρων ένταξης
περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι ΡΟΜΑ. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα λάβουν
υπόψη και τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:

 Δράσεις υποστήριξης των ΡΟΜΑ για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
(διαχείριση χώρων μετεγκατάστασης, βελτίωση συνθηκών διαβίωσης)..
 Ολοκληρωμένα Προγράμματα για την ενσωμάτωση των ΡΟΜΑ στην αγορά
εργασίας συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού.
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
 Περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως οι Ρομά
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 προβλέπονται στον Ειδικό Στόχο έχουν θετική συμβολή στην προώθηση των
αρχών της ισότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης, σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Επίσης, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις
κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας,
της ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Κατά την επιλογή και υλοποίηση των πράξεων
θα λαμβάνεται υπόψη ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και η 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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(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
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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.
Ταμείο
προτεραιότητας
4Β

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.ι

Κωδικός

Ποσό (EUR)

154.
2.000.000,00
Μέτρα για τη
βελτίωση της
πρόσβασης
περιθωριοποιημένων
ομάδων, όπως οι
Ρομά, στην
εκπαίδευση και την
απασχόληση και για
την προώθηση της
κοινωνικής ένταξής
τους

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

4Β

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.ι
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Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
2.000.000,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
4Β

Ταμείο
ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Κωδικός

4.ι

33 Καμία
εδαφική
στόχευση

Ποσό (EUR)
2.000.000,00

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
προτεραιότητας
4Β

Ταμείο
ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.ι

Κωδικός

Ποσό (EUR)

05
Καταπολέμηση
των διακρίσεων

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

Ταμείο

4Β

ΕΚΤ+

4Β

*

2.1.1.1.

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ι

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ι

Κωδικός

Ποσό (EUR)

02.
Συνεκτίμηση
της διάστασης
του φύλου
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.

Ειδικός στόχος: ια) ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές,

βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 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 ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες·
βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της
98

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+:
Ο Ειδικός Στόχος (ια) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 4Β.ια.1: Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης
σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (με έμφαση σε ΕΚΟ), σύμφωνα και με την Εθνική
Στρατηγική του τομέα της υγείας και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δημόσιας Υγείας 2021-2025.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:
 Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 Ενίσχυση Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
 Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της
εξάρτησης (ΑΛΚΟΟΛ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΛΠ.) – Μονάδες Προστασίας
εξαρτημένων & γονεϊκής στήριξης.
Τύπος Δράσης 4Β.ια.2: Κοινωνικά Κέντρα
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης
σε ποιοτικές υπηρεσίες, των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας (όπως Ρομά,
Μετανάστες, Υπήκοοι Τρίτων Χωρών κλπ.), με απώτερο στόχο την κοινωνικοοικονομική ένταξή
τους. Ο εν λόγω τύπος δράσης συμβάλλει στην Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης &
Μείωσης της Φτώχειας, στην Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, καθώς και στην
Στρατηγική Ένταξης Προσφύγων/ Μεταναστών.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:
 Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, Κινητές Μονάδες.
 Προώθηση Διαπολιτισμικής Διαμεσολάβησης στα Κέντρα Κοινότητας.
 Δομές Παροχής αγαθών.
Τύπος Δράσης 4Β.ια.3: Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης προωθείται η αποϊδρυματοποίηση για ευπαθείς
ομάδες όπως τα Άτομα με Αναπηρία, ηλικιωμένοι κλπ.. Επίσης επιδίωκεται η στήριξη της ενεργού
γήρανσης για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν εξυπηρετούν τους
στόχους της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, της Εθνικής Στρατηγικής για την
Αποϊδρυματοποίηση, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:
 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για ΑμεΑ (συμπεριλαμβανομένων των
προσφύγων ΑμεΑ).
 Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ).
 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).
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Τύπος Δράσης 4Β.ια.4: Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η στήριξη θυμάτων βίας. Οι
παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν εξυπηρετούν και την Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:

 Λειτουργία δικτύου δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (συμβουλευτικά
κέντρα, ξενώνες, κλπ).
Τύπος Δράσης 4Β.ια.5: Βελτίωση της πρόσβασης στη μακροχρόνια περίθαλψη
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης, επιδιώκεται η βελτίωση του επιπέδου
προσβασης στη μακροχρόνια περίθαλψη, με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:

 Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού ΑμΕΑ, ηλικιωμένων,
κλπ.
Τύπος Δράσης 4Β.ια.6: Εκσυγχρονισμός συστημάτων κοινωνικής προστασίας
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης, επιδιώκεται η προσπάθεια
εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:

 Ανάπτυξη ξενώνων άμεσης υποδοχής και βραχείας φιλοξενίας προς αναδοχή.
Τύπος Δράσης 4Β.ια.7: Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων
Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης, αποτελούν τμήμα του συστήματος
διακυβέρνησης του Εθνικού Μηχανισμού για την Κοινωνική Ένταξη.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:
 η υποστήριξη της λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Ένταξη
στα Ιόνια Νησιά με σκοπό τη χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας, την
ανάδειξη αναγκών σε τοπικό επίπεδο και ανά επιμέρους ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού,
την παρακολούθηση των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης του υλοποιούνται στην
Περιφέρεια
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με έμφαση σε:
 Άτομα σε κατάσταση ή / κίνδυνο φτώχειας
 Παιδιά
 Περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως Ρομά/ μετανάστες & πρόσφυγες
 ΑμεΑ (συμπεριλαμβανομένων προσφύγων/μεταναστών ΑμεΑ).
 Άτομα τρίτης ηλικίας
 Γυναίκες θύματα έμφυλης βίας
Ο γενικός Πληθυσμός στο πλαίσιο της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη.
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 δράσεις που προβλέπονται στον Ειδικό Στόχο έχουν θετική συμβολή στην προώθηση των
αρχών της ισότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης, σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Επίσης, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις
κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας,
της ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Κατά την επιλογή και υλοποίηση των πράξεων
θα λαμβάνεται υπόψη ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και η 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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης
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Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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
ανεπτυγμένες

4.ια

152 Μέτρα για την
προώθηση της
ισορροπίας των ίσων
ευκαιριών και της
ενεργούς συμμετοχής
στην κοινωνία

700.000,00

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ια

12.902.934,00

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ια

158
Μέτρα για την
αναβάθμιση της
ισότιμης και έγκαιρης
πρόσβασης σε
ποιοτικές, βιώσιμες και
προσιτές υπηρεσίες
159 Μέτρα για την
αναβαθμισμένη παροχή
υπηρεσιών φροντίδας
σε επίπεδο οικογενειών
και τοπικών κοινοτήτων

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ια

160 Μέτρα για τη
βελτίωση της
προσβασιμότητας, της
αποτελεσματικότητας
και της ανθεκτικότητας
των συστημάτων
υγειονομικής
περίθαλψης
(εξαιρουμένων των
υποδομών)

5.000.000,00

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ια

161 Μέτρα για τη
βελτίωση της
πρόσβασης στη
μακροχρόνια
περίθαλψη
(εξαιρουμένων των
υποδομών)

2.500.000,00

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ια

162 Μέτρα για τον
εκσυγχρονισμό των
συστημάτων

1.000.000,00
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5.500.000,00

κοινωνικής προστασίας,
συμπεριλαμβανομένης
της προώθησης της
πρόσβασης στην
κοινωνική προστασία

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

4Β

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος

Κωδικός

4.ια

Ποσό (EUR)

01
27.602.934,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
4Β

Ταμείο
ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος

Κωδικός

4.ια

33 Καμία
εδαφική
στόχευση

Ποσό (EUR)
27.602.934,00

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ια

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ια

Κωδικός

Ποσό (EUR)

05.
Καταπολέμηση
των διακρίσεων
09. Άνευ
αντικείμενου

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

Ταμείο

4Β

ΕΚΤ+

4Β

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ια

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ια

Κωδικός
02.
Συνεκτίμηση
της διάστασης
του φύλου
03.
Ουδετερότητα
ως προς το
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Ποσό (EUR)

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.

2.1.1.1.
Ειδικός στόχος: 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+:
Ο Ειδικός Στόχος (ιβ) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 4Β.ιβ.1: Στήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού
Στο πλαίσιο συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η λειτουργία ενός δικτύου δομών στην
Περιφέρεια, το οποίο θα αποτελέσει ένα «δίκτυ ασφαλείας» για τα άτομα που βρίσκονται ή
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι δράσεις που θα
υλοποιηθούν συμβάλλουν στους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και
τη Μείωση της Φτώχειας, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και
στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Εγγύηση για το Παιδί.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:
 Δομές φιλοξενίας αστέγων / Κέντρα Ημέρας / Υπνωτήρια.
 Δράσεις Πρόσβασης σε κοινωνική κατοικία για αστέγους και οικογένειες με σοβαρή υλική
στέρηση.
 Υποστήριξη εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές.
 Ολοκληρωμένα Σχέδια Τοπικών Δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας.
 Σχολικά γεύματα.
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
 Άτομα σε κατάσταση ή / κίνδυνο φτώχειας (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)
 Άστεγοι
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 προβλέπονται στον Ειδικό Στόχο έχουν θετική συμβολή στην προώθηση των
αρχών της ισότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης, σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
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Επίσης, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις
κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας,
της ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Κατά την επιλογή και υλοποίηση των πράξεων
θα λαμβάνεται υπόψη ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο
ρία
περιφέ
ρειας

I
D
[
5
]

Δείκ
της
[255
]

Μονά
δα
μέτρη
σης
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Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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
4Β

Ταμείο
ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.ιβ

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

4.000.000,00

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

4Β

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος

Κωδικός

4.ιβ

Ποσό (EUR)

01
4.000.000,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας
4Β

Ταμείο
ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
4.ιβ

Κωδικός
33 Καμία
εδαφική
στόχευση

Ποσό (EUR)
4.000.000,00

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ιβ

05.
Καταπολέμηση
των διακρίσεων

4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ιβ

06.
Αντιμετώπιση
της παιδικής

106

Ποσό (EUR)

φτώχειας
4Β

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ιβ

09. Άνευ
αντικείμενου

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

Ταμείο

4Β

ΕΚΤ+

4Β

*

ΕΚΤ+

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ιβ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

4.ιβ

Κωδικός

Ποσό (EUR)

02.
Συνεκτίμηση
της διάστασης
του φύλου
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.Α.1 Προτεραιότητα 5: Προώθηση 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+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: (i) Προώθηση 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+:
Ο Ειδικός Στόχος (i) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 5.(i).1. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε αστικές περιοχές
Στο πλαίσιο του παρόντος τύπου δράσης περιλαμβάνεται η στήριξη Στρατηγικών Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε
αστικές περιοχές για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, του πολιτισμού, του τουρισμού και
της αστικής αναζωογόνησης.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:
 Ολοκληρωμένες τοπικές στρατηγικές με εστίαση στη RIS ή/και στην κατεύθυνση των
«έξυπνων», «όμορφων/βιώσιμων», «ανθεκτικών» πόλεων.
Οι αστικές πολιτικές μέσω του παρόντος τύπου δράσης εστιάζουν στον τουρισμό, πολιτισμό και
την αστική ανάπλαση, ενώ δύναται να ενισχύονται συμπληρωματικά και από Τύπους Δράσεων
των λοιπών Προτεραιοτήτων του Προγράμματος. Ειδικότερα, όσον αφορά τις «έξυπνες πόλεις»
σημαντική αναμένεται να είναι η συνεισφορά και του ΕΣΑΑ, ενώ γενικά θα αξιοποιηθεί το
πνεύμα της πρωτοβουλίας «Bauhaus» για την προώθηση της αειφορίας, της αισθητικής, της
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+.
108

συνεργασίας και της βιωσιμότητας.
Δράσεις ορόσημα: Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού, Destination Marketing Plan, τουριστικά
και πολιτιστικά τοπόσημα και διαδρομές, flagship events, αστική ανάπλαση κλπ στοιχεία Τοπικών
Στρατηγικών.
Από τον Τύπο Δράσης θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα Τοπικές Στρατηγικές και παρεμβάσεις
που ενεργοποιήθηκαν κατά την ππ 2014-2020 (π.χ. Τ.Σ. πόλης Κέρκυρας – μεταφερόμενα έργα
πολιτισμού π.π. 2014-2020).
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
 Πληθυσμός της Περιφέρειας.
 Επισκέπτες της Περιφέρειας.
 Παραγωγικό σύστημα 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 διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 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 αφορά την εφαρμογή του εργαλείου 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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(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
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο ID
ρία
[5]
περιφέ
ρειας

Δεί
κτη
ς
[25
5]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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
ανεπτυγμένες

5.i

165
5.000.000,00
Προστασία,
ανάπτυξη και
προβολή της
δημόσιας
τουριστικής
περιουσίας
και
υπηρεσιών
στον τομέα
του τουρισμού

5

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

5.i

166

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

5.i

5

ΕΤΠΑ

26.000.000,00

Προστασία,
ανάπτυξη και
προβολή της
πολιτισμικής
κληρονομιάς
και των
πολιτιστικών
υπηρεσιών
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168 Υλική
ανάπλαση και
ασφάλεια
δημόσιων

6.200.614,00

χώρων

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

5

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
5.i

Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
37.200.614,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

5

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
5.i

Κωδικός
02.

Ποσό (EUR)
37.200.614,00

Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις |
Πόλεις,
κωμοπόλεις και
προάστια

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

2.1.1.1.

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.

Ειδικός στόχος:

(ii) Προώθηση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς

κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της
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φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές εκτός των
αστικών περιοχών
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+:
Ο Ειδικός Στόχος (ii) θα υποστηριχθεί από τους κάτωθι ενδεικτικά τύπους δράσεων:
Τύπος Δράσης 5.(ii).1. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε λοιπές, πλην αστικών, περιοχές
Μέσω του παρόντος τύπου δράσης θα στηριχθούν χωρικές στρατηγικές με την αξιοποίηση των
ΟΧΕ, σε περιοχές πλην των αστικών (με προτεραιότητα στην παράκτια ζώνη και τα Μικρά
Νησιά), με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης τοπικών συγκριτικών
πλεονεκτημάτων.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, αποτελούν:
 Ολοκληρωμένη τοπική στρατηγική για τον παράκτιο, θαλάσσιο χώρο και τα Μικρά Νησιά
με εστίαση στη RIS («γαλάζια οικονομία» κλπ) ή/και στην κατεύθυνση των «έξυπνων»,
«βιώσιμων», «ανθεκτικών», «διασυνδεμένων» και «εξωστρεφών» χώρων.
Η ολοκληρωμένη χωρική στρατηγική μέσω του παρόντος τύπου δράσης εστιάζει στον τουρισμό,
πολιτισμό και την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ δύναται να ενισχυθεί

συμπληρωματικά και από Τύπους Δράσεων των λοιπών Προτεραιοτήτων του
Προγράμματος και να λειτουργήσει συνδυαστικά με το Πρόγραμμα για τη Θάλασσα, την
Αλιεία & τις Υδατοκαλλιέργειες
Δράσεις ορόσημα: Παρατηρητήριο Τουρισμού, Destination Marketing Plan, λειτουργική
αναβάθμιση δικτύου τουριστικών αγκυροβολίων, (υπο) θαλάσσια τουριστικά & καταδυτικά
δίκτυα, flagship events, πολιτιστικά τοπόσημα και διαδρομές/διασυνδέσεις(ΟΔΥΣΣΕΙΑ), ΟΔΠΖ
σε κορεσμένες περιοχές, θαλάσσια/παράκτια οικοσυστήματα (πλην NATURA) κλπ.
Από τον Τύπο Δράσης θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα παρεμβάσεις (έργα πολιτισμού) που
ενεργοποιήθηκαν κατά την ππ 2014-2020
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του ΚΚΔ:
 Πληθυσμός της Περιφέρειας
 Επισκέπτες της Περιφέρειας
 Παραγωγικό σύστημα 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 διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές
που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της ένταξης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με
Αναπηρία..
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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
Ο Ειδικός Στόχος αφορά την εφαρμογή εργαλείων ΟΧΕ
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 ID Δείκτης Μονάδα Ορόσημο Στόχος
περιφέρειας [5] [255] μέτρησης (2024)
(2029)

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του ΚΚΔ και άρθρο 23
παράγραφος 2 του ΕΚΤ+
Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραι
ότητα

Ειδι Ταμ
κός είο
στόχ
ος

Κατηγο ID
ρία
[5]
περιφέ
ρειας

Δεί
κτη
ς
[25
5]

Μονά
δα
μέτρη
σης

Γραμ Έτος
μή
αναφο
βάσης ράς
ή τιμή
αναφο
ράς

Στό
χος
(202
9)

Πηγή
Παρατηρ
δεδομέ ήσεις
νων
[200]
[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)

5

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

5.ii

165
Προστασία,
ανάπτυξη
και προβολή
της δημόσιας
τουριστικής
περιουσίας
και
υπηρεσιών
στον τομέα
του
τουρισμού

6.500.000,00

5

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

5.ii

166
Προστασία,
ανάπτυξη
και προβολή
της
πολιτισμικής
κληρονομιάς
και των
πολιτιστικών
υπηρεσιών

6.500.000,00

5

ΕΤΠΑ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες

5.ii

167
Προστασία,
ανάπτυξη
και προβολή
της φυσικής
κληρονομιάς
και του
οικολογικού
τουρισμού
εκτός από τις
περιοχές
Natura 2000

1.302.908,00

Πίνακας 2: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης
Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

5

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
5.ii

Κωδικός

Ποσό (EUR)

01
14.302.908,00
Επιχορήγηση

Πίνακας 3: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση
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Αριθ.
προτεραιότητας

Ταμείο

5

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας
Λιγότερο
ανεπτυγμένες

Ειδικός στόχος
5.ii

Κωδικός

Ποσό (EUR)

06
14.302.908,00
Ολοκληρωμένες
Χωρικές
Επενδύσεις |
Νησιωτικές και
παράκτιες
περιοχές

Πίνακας 4: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
Ταμείο
προτεραιότητας

Κατηγορία
περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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

*

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+»
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
Η Τεχνική Βοήθεια του EKT+ συνίσταται στη τεχνική, οργανωτική και διοικητική
υποστήριξη του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της δημοσιότητας
των παρεμβάσεων και συνολικά του Προγράμματος που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.
Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται οι κάτωθι τύποι δράσεων.
Τύπος Δράσης 6.1:Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά:


Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του
Προγράμματος



Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι



Πληροφόρηση και Δημοσιότητα



Υποστήριξη Δικαιούχων
Προγράμματος

και

Ενδιάμεσων

Φορέων

Διαχείρισης

του

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν συνδέονται με ανάγκες που καλύπτονται κεντρικά από
το τομεακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2021-2027». Το κόστος στελέχωσης του
προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, έλεγχο και
πληροφόρηση του Προγράμματος Ιονίων Νήσων θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Τεχνική
Βοήθεια 2021 -2027. Επίσης, λειτουργικά έξοδα (ενοίκια) θα καλύπτονται από το
Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια 2021 -2027, ενώ λειτουργικές δαπάνες, όπως μετακινήσεις,
προμήθειες εξοπλισμού, εκδηλώσεις κλπ, θα καλύπτονται από την Τεχνική Βοήθεια του
Προγράμματος.
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο iii) του ΚΚΔ
Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος, Δικαιούχοι, Πολίτες, κλπ.

2.1.1.2. Δείκτες
Δείκτες εκροών με τα αντίστοιχα ορόσημα και στόχους
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Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο ii) του ΚΚΔ
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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

EKT+

Λιγότερο ανεπτυγμένες

179
Πληροφόρηση
και επικοινωνία

200.000,00

6

EKT+

Λιγότερο ανεπτυγμένες

180
Προετοιμασία,
υλοποίηση,
παρακολούθηση
και έλεγχος

443.841,00

6

EKT+

Λιγότερο ανεπτυγμένες

181 Αξιολόγηση
και μελέτες,
συλλογή
δεδομένων

500.000,00

6

EKT+

Λιγότερο ανεπτυγμένες

182 Ενίσχυση της
ικανότητας των
αρχών του
κράτους μέλους,
των δικαιούχων
και των οικείων
εταίρων

400.000,00
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Πίνακας 2: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+
Αριθ.
προτεραιότητας
6

Ταμείο
EKT+

Κατηγορία περιφέρειας
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Κωδικός

Ποσό (EUR)

09 Άνευ
αντικείμενου

Πίνακας 3: Διάσταση 7 – Διάσταση ισότητας των φύλων ΕΚΤ+*, ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΔΜ
Αριθ.
προτεραιότητας
6

*

Ταμείο
EKT+

Κατηγορία περιφέρειας
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Κωδικός

Ποσό (EUR)

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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2.2.1.

Προτεραιότητα 7 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»
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
Η Τεχνική Βοήθεια του ΕΤΠΑ συνίσταται στη τεχνική, οργανωτική και διοικητική
υποστήριξη του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της δημοσιότητας
των παρεμβάσεων και συνολικά του Προγράμματος που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται οι κάτωθι τύποι δράσεων:
Τύπος Δράσης 7.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά:


Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του
Προγράμματος



Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι



Πληροφόρηση και Δημοσιότητα



Υποστήριξη Δικαιούχων
Προγράμματος

και

Ενδιάμεσων

Φορέων

Διαχείρισης

του

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν συνδέονται με ανάγκες που καλύπτονται κεντρικά από
το τομεακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2021-2027». Το κόστος στελέχωσης του
προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, έλεγχο και
πληροφόρηση του Προγράμματος Ιονίων Νήσων θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Τεχνική
Βοήθεια 2021 -2027. Επίσης, λειτουργικά έξοδα (ενοίκια) θα καλύπτονται από το
Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια 2021 -2027, ενώ λειτουργικές δαπάνες, όπως μετακινήσεις,
προμήθειες εξοπλισμού, εκδηλώσεις κλπ, θα καλύπτονται από την Τεχνική Βοήθεια
τουΠρογράμματος.
Βασικές ομάδες-στόχοι - άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο iii) του ΚΚΔ
Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος, Δικαιούχοι, Πολίτες, 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
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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)

7

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες

179
Πληροφόρηση
και επικοινωνία

800.000,00

7

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες

180
Προετοιμασία,
υλοποίηση,
παρακολούθηση
και έλεγχος

1.195.444,00

7

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες

181 Αξιολόγηση
και μελέτες,
συλλογή
δεδομένων

1.200.000,00

7

ΕΤΠΑ

Λιγότερο ανεπτυγμένες

182 Ενίσχυση της
ικανότητας των
αρχών του
κράτους μέλους,
των δικαιούχων
και των οικείων
εταίρων

600.000,00

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
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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.
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Σχέδιο χρηματοδότησης

3.

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) σημεία i)-iii)· άρθρο 112 παράγραφοι 1-3, άρθρο 14· άρθρο 26 του ΚΚΔ

Χρηματοδοτικές πιστώσεις ανά έτος

3.5.

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
2026
Ταμείο

ΕΤΠΑ*

Κατηγορία
περιφέρειας

2026

Χρηματοδοτ
ικές
πιστώσεις
χωρίς ποσό
ευελιξίας

Ποσό
ευελιξίας

26.530.54
4,00

13.593.269,
00

26.530.54
4,00

13.593.269,
00

2021

2022

2023

2024

2025

23.845.40
5,00

24.531.99
5,00

25.277.59
5,00

25.892.37
2,00

23.845.40
5,00

24.531.99
5,00

25.277.59
5,00

25.892.37
2,00

2027

2027

Χρηματοδοτ
ικές
πιστώσεις
χωρίς ποσό
ευελιξίας

Ποσό
ευελιξίας

13.593.26
9,00

13.929.763,
50

13.929.76
3,50

181.123.97
6,00

13.593.26
9,00

13.929.763,
50

13.929.76
3,50

181.123.97
6,00

μόνο
για το
ΕΤΘ
ΑΥ

μόνο
για το
ΕΤΘ
ΑΥ

Σύνολο

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
Μετάβασης
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Εξόχως
απόκεντρες
και βόρειες
αραιοκατοικη
μένες

Σύνολο
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Πίνακας 1: Χρηματοδοτικές πιστώσεις ανά έτος
2026
Ταμείο

ΕΚΤ+*

Κατηγορία
περιφέρειας

2026

Χρηματοδοτ
ικές
πιστώσεις
χωρίς ποσό
ευελιξίας

Ποσό
ευελιξίας

9.276.198,
00

4.752.907,5
0

9.276.198,
00

4.752.907,5
0

2021

2022

2023

2024

2025

8.337.883,
00

8.577.824,
00

8.838.428,
00

9.052.987,
00

8.337.883,
00

8.577.824,
00

8.838.428,
00

9.052.987,
00

2027

2027

Χρηματοδοτ
ικές
πιστώσεις
χωρίς ποσό
ευελιξίας

Ποσό
ευελιξίας

4.752.907,
50

4.871.097,5
0

4.871.097,
50

63.331.330,
00

4.752.907,
50

4.871.097,5
0

4.871.097,
50

63.331.330,
00

μόνο
για το
ΕΤΘ
ΑΥ

μόνο
για το
ΕΤΘ
ΑΥ

Σύνολο

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
Μετάβασης
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Εξόχως
απόκεντρες
και βόρειες
αραιοκατοικη
μένες

Σύνολο
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Πίνακας 1: Χρηματοδοτικές πιστώσεις ανά έτος
2026
Ταμείο

ΤΔΜ*

Κατηγορία
περιφέρειας

2021

2022

2023

2024

2025

Πόροι
ΤΔΜ του
άρθρου 3
Πόροι
ΤΔΜ του
άρθρου 4
Πόροι
ΤΔΜ του
άρθρου 7
(σχετίζον
ται με
τους
πόρους
ΤΔΜ του
άρθρου 3
)
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Χρηματοδοτ
ικές
πιστώσεις
χωρίς ποσό
ευελιξίας

2026
Ποσό
ευελιξίας

μόνο
για το
ΕΤΘ
ΑΥ

2027
Χρηματοδοτ
ικές
πιστώσεις
χωρίς ποσό
ευελιξίας

2027
Ποσό
ευελιξίας

μόνο
για το
ΕΤΘ
ΑΥ

Σύνολο

Πίνακας 1: Χρηματοδοτικές πιστώσεις ανά έτος
2026
Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

2021

2022

2023

2024

2025

32.183.28
8,00

33.109.81
9,00

34.116.02
3,00

34.945.35
9,00

35.806.74
2,00

2026

Χρηματοδοτ
ικές
πιστώσεις
χωρίς ποσό
ευελιξίας

Ποσό
ευελιξίας

18.346.176,
50

18.346.17
6,50

μόνο
για το
ΕΤΘ
ΑΥ

2027

2027

Χρηματοδοτ
ικές
πιστώσεις
χωρίς ποσό
ευελιξίας

Ποσό
ευελιξίας

18.800.861,
00

18.800.86
1,00

μόνο
για το
ΕΤΘ
ΑΥ

Σύνολο

Πόροι
ΤΔΜ του
άρθρου 7
(σχετίζον
ται με
τους
πόρους
ΤΔΜ του
άρθρου 4
)
Σύνολ
ο
Ταμεί
ο
Συνοχ
ής

Άνευ
αντικειμένου

ΕΤΘ
ΑΥ

Άνευ
αντικειμένου

Σύνολ
ο
*

Ποσά μετά τη συμπληρωματική μεταφορά στο ΤΔΜ.
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244.455.30
6,00

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
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.
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Πίνακας 1: Συνολικά χρηματοδοτικά κονδύλια ανά ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση

Αριθ. στόχου
πολιτικής/ειδικ
ού στόχου του
ΤΔΜ
ή ΤΒ

Προτεραιότητα

Βάση για
τον
υπολογισμ
ό της
ενωσιακής
στήριξης
(συνολικό
επιλέξιμο
κόστος ή
δημόσια
συνεισφορ
ά)

Ενδεικτική ανάλυση
της εθνικής
συνεισφοράς

Ανάλυση της συνεισφοράς
της Ένωσης
Ταμεί
ο

Κατηγορία
περιφέρεια
ς*

Εθνική
συνεισφορά

Συνεισφορά
της Ένωσης
(α) = (ζ)+(η)

Συνεισφορά
της Ένωσης
μείον το
ποσό
ευελιξίας
(ζ)

δημόσια

ιδιωτικ
ή

(β)=(γ)+(δ)

(γ)

(δ)

Ποσό
ευελιξίας

Σύνολο

Ποσοστό
συγχρηματοδότη
σης

(ε)=(α)+(β)

(στ)=(α)/(ε)**

(η)

ΣΠ1

Προτεραιότητα
1

Δ/Σ

ΕΤΠ
Α

Λιγότερο
ανεπτυγμέν
ες

26.792.578,0
0

22.721.261,7
0

4.071.316,3
0

4.728.102,0
0

4.728.102,0
0

31.520.680,0
0

85%

ΣΠ2

Προτεραιότητα
2

Δ/Σ

ΕΤΠ
Α

Λιγότερο
ανεπτυγμέν
ες

45.949.739,0
0

38.967.360,4
8

6.982.378,5
2

8.108.778,0
0

8.108.778,0
0

54.058.517,0
0

85%

ΣΠ2

Προτεραιότητα
2Α

Δ/Σ

ΕΤΠ
Α

Λιγότερο
ανεπτυγμέν
ες

3.400.000,00

2.883.346,64

516.653,36

600.000,00

600.000,00

4.000.000,00

85%

ΣΠ3

Προτεραιότητα
3

Δ/Σ

ΕΤΠ
Α

Λιγότερο
ανεπτυγμέν
ες

22.159.179,0
0

18.791.939,5
1

3.367.239,4
9

3.910.443,0
0

3.910.443,0
0

26.069.622,0
0

85%
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ΣΠ4

Προτεραιότητα
4Α

Δ/Σ

ΕΤΠ
Α

Λιγότερο
ανεπτυγμέν
ες

35.818.359,0
0

30.375.513,2
7
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5.442.845,7
3

6.320.887,0
0

6.320.887,0
0

42.139.246,0
0

85%

ΣΠ4

Προτεραιότητα
4Β

Δ/Σ

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμέν
ες

62.019.065,0
0

52.594.475,4
4

9.424.589,5
6

10.944.541,
00

10.944.541,
00

72.963.606,0
0

85%

ΣΠ5

Προτεραιότητα
5

Δ/Σ

ΕΤΠ
Α

Λιγότερο
ανεπτυγμέν
ες

43.777.994,0
0

37.125.627,0
5

6.652.366,9
5

7.725.528,0
0

7.725.528,0
0

51.503.522,0
0

85%

ΤΒ

Προτεραιότητα
6

Δ/Σ

ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμέν
ες

1.312.265,00

1.112.849,56

199.415,44

231.576,00

231.576,00

1.543.841,00

85%
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ΤΒ

Προτεραιότητα
7

Δ/Σ

ΕΤΠ
Α

Λιγότερο
ανεπτυγμέν
ες

3.226.127,00

2.735.894,85

490.232,15

569.317,00

569.317,00

3.795.444,00

85%

Σύνολ
ο
ΕΤΠ
Α

Λιγότερο
ανεπτυγμέν
ες

181.123.976,
00

153.600.943,
50

27.523.032,
50

31.963.055,
00

31.963.055,
00

213.087.031,
00

85%

Σύνολ
ο
ΕΚΤ+

Λιγότερο
ανεπτυγμέν
ες

63.331.330,0
0

53.707.325,0
0

9.624.005,0
0

11.176.117,
00

11.176.117,
00

74.507.447,0
0

85%

244.455.306,
00

207.308.268,
50

37.147.037,
50

43.139.172,
00

43.139.172,
00

287.594.478,
00

85%

Γενικ
ό
σύνολ
ο
*

**

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.
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Πίνακας 2: Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συνεισφορά

Προτεραιότη
τα

Ανάλυση της συνεισφοράς της Ένωσης
Βάση για
τον
υπολογισ
μό της
ενωσιακή
ς
στήριξης
(συνολικ
ό
επιλέξιμο
κόστος ή
δημόσια
συνεισφο
ρά)

Αριθ. στόχου
πολιτικής/ειδ
ικού στόχου
του ΤΔΜ
ή ΤΒ

Προτεραιότη
τα 1

Δ/Σ

Εθνική
συνεισφ
ορά

(δ)=(ε)+(
στ)

Ταμείο

ΕΤΠΑ

Κατηγορία
περιφέρειας*

Συνεισφορά
της Ένωσης
(α)=(β)+(γ)+(
θ)+(ι)

Συνεισφορά της
Ένωσης

Ποσό ευελιξίας

χωρίς
τεχνική
βοήθεια
κατ’
εφαρμογ
ήν του
άρθρου
36
παράγρα
φος 5

για
τεχνική
βοήθεια
κατ’
εφαρμογ
ήν του
άρθρου
36
παράγρα
φος 5

χωρίς
τεχνική
βοήθεια
κατ’
εφαρμογ
ήν του
άρθρου
36
παράγρα
φος 5

για τεχνική
βοήθεια
κατ’ εφαρμ
ογήν του
άρθρου 36
παράγραφο
ς 5***

(β)

(γ)

(θ)

(ι)

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
Μετάβασης
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Εξόχως
απόκεντρες
και βόρειες
αραιοκατοικη
μένες
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Ενδεικτική
ανάλυση της
εθνικής
συνεισφοράς
δημό
σια

ιδιωτι
κή

(ε)

(στ)

Σύνολο

Ποσοστό
συγχρηματοδότ
ησης

(ζ)=(α)+(δ
)**

(η)=(α)/(ζ)

Προτεραιότη
τα 2

ΕΚΤ+

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
Μετάβασης
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Εξόχως
απόκεντρες
και βόρειες
αραιοκατοικη
μένες

Προτεραιότη
τα 3

ΤΔΜ
**

Άρθ
ρο 3
Πόρ
οι
Άρθ
ρο 4
Πόρ
οι

Προτεραιότη
τα 4

ΤΣ
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ΤΒ

Προτεραιότη
τα 5
Τεχνική
βοήθεια
κατ’ εφαρμο
γήν του
άρθρου 37

ΕΤΠΑ ή
ΕΚΤ+ ή ΤΔΜ
ή ΤΣ

Σύνολο
ΕΤΠΑ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
Μετάβασης
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Εξόχως
απόκεντρες
και βόρειες
αραιοκατοικη
μένες

Σύνολο
ΕΚΤ+

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
Μετάβασης
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Εξόχως
απόκεντρες
και βόρειες
αραιοκατοικη
μένες
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ΤΔΜ
**

Άρθ
ρο 3
Πόρ
οι
Άρθ
ρο 4
Πόρ
οι

Σύνολο ΤΣ
Γενικό σύνολο
*

**

Για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+: λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης, περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και, κατά
περίπτωση, ειδικά κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες 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 το ΕΤΘΑΥ:
Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) σημείο iii) του ΚΚΔ
Προγράμματα ΕΤΘΑ που χρησιμοποιούν τεχνική βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4 σύμφωνα με την επιλογή που προβλέπεται
στη συμφωνία εταιρικής σχέσης.
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Πίνακας 3: Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συνεισφορά

Προτεραιότητα

Προτεραιότητα 1

Προτεραιότητα 2
Προτεραιότητα 3

Ειδικός στόχος (ονοματολογία που
καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΘΑΥ)

Βάση
υπολογισμού
της ενωσιακής
στήριξης

1.1.1

Δημόσια

1.1.2

Δημόσια

1.2

Δημόσια

1.3

Δημόσια

1.4

Δημόσια

1.5

Δημόσια

1.6

Δημόσια

2.1

Δημόσια

2.2

Δημόσια

3.1

Δημόσια
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Συνεισφορά
της Ένωσης

Εθνική δημόσια
συνεισφορά

Σύνολο

Ποσοστό
συγχρηματοδότησης

Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος (ονοματολογία που
καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΘΑΥ)

Βάση
υπολογισμού
της ενωσιακής
στήριξης

Προτεραιότητα 4

4.1

Δημόσια

Τεχνική βοήθεια
κατ’ εφαρμογήν του άρθρου
36 παράγραφος 4

5.1

Δημόσια

Τεχνική βοήθεια κατ’
εφαρμογήν του άρθρου 37

5.2

Δημόσια
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Συνεισφορά
της Ένωσης

Εθνική δημόσια
συνεισφορά

Σύνολο

Ποσοστό
συγχρηματοδότησης

Προγράμματα ΕΤΘΑ που χρησιμοποιούν τεχνική βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 5 σύμφωνα με την επιλογή που προβλέπεται
στη συμφωνία εταιρικής σχέσης.
Πίνακας 4: Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συνεισφορά
Συνεισφορά της Ένωσης

Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος
(ονοματολογία που
καθορίζεται στον
κανονισμό ΕΤΘΑΥ)

Βάση
υπολογισμού
της στήριξης
από την ΕΕ

Προτεραιότητα 1 1.1.1

Δημόσια

1.1.2

Δημόσια

1.2

Δημόσια

1.3

Δημόσια

1.4

Δημόσια

1.5

Δημόσια

1.6

Δημόσια

Συνεισφορά της
Ένωσης χωρίς
τεχνική βοήθεια
κατ’ εφαρμογήν
του άρθρου 36
παράγραφος 5
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Συνεισφορά της
Ένωσης για τεχνική
βοήθεια
κατ’ εφαρμογήν
του άρθρου 36
παράγραφος 5***

Εθνική
δημόσια
συνεισφορά

Σύνολο

Ποσοστό
συγχρηματοδότησης*

Συνεισφορά της Ένωσης

Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος
(ονοματολογία που
καθορίζεται στον
κανονισμό ΕΤΘΑΥ)

Βάση
υπολογισμού
της στήριξης
από την ΕΕ

Προτεραιότητα 2 2.1

Δημόσια

2.2

Δημόσια

Προτεραιότητα 3 3.1

Δημόσια

Προτεραιότητα 4 4.1

Δημόσια

Τεχνική βοήθεια
(άρθρο 37)

Δημόσια

***

5.1

Συνεισφορά της
Ένωσης χωρίς
τεχνική βοήθεια
κατ’ εφαρμογήν
του άρθρου 36
παράγραφος 5

Συνεισφορά της
Ένωσης για τεχνική
βοήθεια
κατ’ εφαρμογήν
του άρθρου 36
παράγραφος 5***

Σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 5 του ΚΚΔ.
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Εθνική
δημόσια
συνεισφορά

Σύνολο

Ποσοστό
συγχρηματοδότησης*

4.

Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι
Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο θ)

Πίνακας 1: Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι
Αναγκαίοι
πρόσφοροι όροι

Ταμείο

Ειδικός στόχος
(άνευ αντικειμένου
για το ΕΤΘΑΥ)

Πλήρωση αναγκαίου
πρόσφορου όρου
Ναι/Όχι

5.

Πλήρωση
κριτηρίων

Κριτήρια
Κριτήριο 1

Ν/Ο

Κριτήριο 2

Ν/Ο

Αρμόδιες για το πρόγραμμα αρχές
Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ια)· άρθρο 71, άρθρο 84 του ΚΚΔ
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Παραπομπή σε σχετικά
έγγραφα
[500]

Αιτιολόγηση
[1 000]

Πίνακας 1: Αρμόδιες για το πρόγραμμα αρχές
Αρμόδιες για το πρόγραμμα αρχές

Επωνυμία του φορέα [500]

Όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας [200]

Διαχειριστική αρχή

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

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
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Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου [200]

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.
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6.

Εταιρική σχέση
Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο η) του ΚΚΔ
Πεδίο κειμένου [10 000]
Γενικό πλαίσιο
Η εταιρική σχέση χαρακτηρίζεται ως μια από τις βασικές αρχές για τον προγραμματισμό και την
υλοποίηση δράσεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων, συνδέεται δε άμεσα 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, τοπικό επίπεδο), των φορέων της
Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και του ιδιωτικού τομέα. Οι εταίροι πρέπει να συμμετέχουν
ενεργά σε όλο τον κύκλο ζωής των Προγραμμάτων (σχεδιασμός, προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση και αξιολόγηση), συμβάλλοντας σε όλα τα στάδια.
Στο πλαίσιο της ΠΠ 2021-2027, η εταιρική σχέση, σύμφωνα με το άρθρο 8 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), με ενεργοποίηση και εμπλοκή εταίρων από:
 τις περιφερειακές, τοπικές, 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
Οι βασικές δομές σχεδιασμού της ΠΙΝ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 είναι οι
ακόλουθες:
Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ). Η ΟΣΠ της ΠΙΝ για την Προγραμματική Περίοδο
2021-2027 συγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 2020 με αντικείμενο την υποστήριξη της Περιφέρειας
στις διαδικασίες αναπτυξιακού προγραμματισμού, με την συμμετοχή της στις φάσεις και στις
ενέργειες εκπόνησης των σχετικών κειμένων της προγραμματικής περιόδου.
Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΠεΣυΚ) Ιονίων Νήσων. Συστάθηκε το Δεκέμβριο του
2018 και έχει ως σκοπό την προώθηση των πολιτικών «Έξυπνης Εξειδίκευσης» και την
υποστήριξη της υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στα Ιόνια
Νησιά (αλλά και ευρύτερα θέματα έρευνας και καινοτομίας).
Διαδικασία Διαβούλευσης με εταίρους
Σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού του Προγράμματος «Ιονίων Νήσων 2021-2027»
πραγματοποιείται διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς.
Ειδικότερα:
Η διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 τέθηκε σε
εφαρμογή με ένα πρώτο κύκλο διαδικτυακών ημερίδων που οργανώθηκαν τον Δεκέμβριο 2020
(18-23/12/2020).
Στις 18/12/2020 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια Ημερίδα με αντικείμενο την ενημέρωση και
συζήτηση για την «Κατάσταση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.)», τις «Προκλήσεις της
Περιόδου 2021-2027 για την ΠΊ.Ν.», καθώς και τις «γενικές Κατευθύνσεις της Αναπτυξιακής
Στρατηγικής για τα Ιόνια Νησιά».
Ακολούθησαν πέντε ειδικότερες διαδικτυακές ημερίδες στη διάρκεια των οποίων έγινε
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διεξοδική παρουσίαση και συζήτηση επί της υπάρχουσας κατάστασης και των προκλήσεωνπροοπτικών για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με βάση τους παρακάτω πέντε Στόχους Πολιτικής
(ΣΠ):
- 21/12/2020 – Το Παραγωγικό Σύστημα της Π.Ι.Ν. (ΣΠ1).
- 21/12/2020 – Υποδομές Μεταφορών & Ευρυζωνικότητας της Π.Ι.Ν. (ΣΠ3).
- 22/12/2020 – Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή & Κυκλική Οικονομία στην Π.Ι.Ν. (ΣΠ2).
- 22/12/2020 – Κοινωνικές Υποδομές & Υπηρεσίες στην Π.Ι.Ν. (ΣΠ4).
- 23/12/2020 – Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π.Ι.Ν. (ΣΠ5).
Ακολούθησε ένας δεύτερος κύκλος διαδικτυακών συναντήσεων-ημερίδων, με πιο εξειδικευμένη
θεματολογία, αποσκοπώντας στην ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση προτάσεων για τη νέα
ΠΠ σε επίπεδο «προτεινόμενων δράσεων»:
- 26/03/2021 – «Αγροδιατροφή και μεταποίηση, Εμπόριο και λοιπές υπηρεσίες (πλην
τουρισμού): Προτάσεις για την αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού της
Περιφέρειας».
- 26/03/2021 – «Τουριστική Οικονομία στην Π.Ι.Ν.: Προτάσεις για την αναβάθμιση και τον
εμπλουτισμό του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος».
- 02/04/2021 - «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στην Π.Ι.Ν: Προτάσεις για την
αναβάθμιση του περιφερειακού συστήματος Εκπαίδευσης & ΔβΜ».
- 02/04/2021 – «Υγεία και Πρόνοια στην ΠΙΝ: Προτάσεις για την αναβάθμιση του
συστήματος υγείας & πρόνοιας στην ΠΙΝ».
- 05/04/2021 - «Μεταφορές-διασυνδεσιμότητα: Προτάσεις για την αναβάθμιση και
συμπλήρωση του περιφερειακού συστήματος μεταφορών και διασυνδεσιμότητας της
Π.Ι.Ν.».
- 05/04/2021 – «Πόσιμο νερό/ ύδατα, υγρά απόβλητα».
- 06/04/2021 – «Πολιτισμός & Δημιουργική οικονομία: Προτάσεις για την αξιοποίηση του
πολιτιστικού δυναμικού της Περιφέρειας».
- 08/04/2021 – «Βιοποικιλότητα, κλιματική αλλαγή/ φυσικοί κίνδυνοι & Ενέργεια».
- 12/04/2021 – «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη: Προτάσεις για το σχεδιασμό Τοπικών
Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ και ΒΑΑ) στην ΠΙΝ».
- 14/04/2021 – «Απορρίμματα, Ανακύκλωση και Κυκλική Οικονομία»
- 20/04/2021 – «Κοινωνική Ένταξη, Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων»
Σε κάθε μία από τις παραπάνω ημερίδες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι
Φορείς μέσω «ηλεκτρονικών προσκλήσεων», άλλα και οι πολίτες της Περιφέρειας μέσω σχετικής
ανακοίνωσης από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Επιπλέον, διαμορφώθηκε κατάλληλος χώρος στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων
(http://www.pepionia.gr/diavoulefsi-2127/) για την υποβολή σχολίων και
προτάσεων, ενώ για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και δημοσιοποιήθηκε σχετικό ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνονταν σε φορείς της δημόσιας διοίκησης/ αυτοδιοίκησης,
κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, σε φορείς που συνδέονταν με τη
επιχειρηματικότητα, κ.ά.
Επίσης, στο διαδικτυακό τόπο της διαβούλευσης, αναρτήθηκε ενημερωτικό υλικό για τη νέα
προγραμματική περίοδο (Κανονισμοί, κείμενα στρατηγικής, διαδικασία και πρόοδος σχεδιασμού,
καθώς και σύντομες παρουσιάσεις με στόχο την εύκολη ενημέρωση όλων των πολιτών για τα
βασικά στοιχεία της νέας Προγραμματικής Περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των
τεχνικών κειμένων και την πολυπλοκότητα αυτών).
Στο πλαίσιο της παραπάνω διαβούλευσης υποβλήθηκε ικανός αριθμός προτάσεων δράσεων για τη
νέα προγραμματική περίοδο, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάρτιση του Προγράμματος.
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Ακολούθησε ένας τρίτος κύκλος διαβούλευσης με τους Φορείς χάραξης τομεακών πολιτικών
(Υπουργεία και Επιτελικές Δομές) τον Μάϊο του 2021. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τα
αρμόδια Υπουργεία πραγματοποιήθηκαν θεματικές συναντήσεις με την συμμετοχή Ειδικών
Υπηρεσιών Διαχείρισης και Επιτελικών Δομών και με στόχο την διαμόρφωση και τον διαχωρισμό
/ συμπληρωματικότητα των δράσεων μεταξύ Τομεακών και Περιφερειακών ΕΠ.
Σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της νέας περιφερειακής στρατηγικής αποτέλεσε η μελέτη
για την «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020» στην οποία συμπεριλαμβάνεται και
το προφίλ της κάθε Περιφέρειας, την οποία εκπόνησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για λογαριασμό της ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο της
μελέτης ο ΟΟΣΑ διαβουλεύτηκε με Φορείς της Περιφέρειας μέσω συναντήσεων και
ερωτηματολογίων.
Επικαιροποίηση Περιφερειακών Στρατηγικών
Ταυτόχρονα με την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος επικαιροποιήθηκε η
Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση, ώστε να αξιοποιηθεί τόσο σε εθνικό
επίπεδο (Εθνικός Σχεδιασμός), όσο και για την προτεραιοποίηση και εξειδίκευση της
περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ).
Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούνιο - Ιούλιο 2021 πραγματοποιήθηκαν Εργαστήρια Επιχειρηματικής
Ανακάλυψης, σε αντιστοιχία με τους τομείς προτεραιότητας για την Π.Ι.Ν., δηλαδή: «Τουρισμός
Εμπειρίας & Δημιουργική οικονομία», «Γαλάζια Οικονομία», «Αγροδιατροφή», «Οριζόντιες
δράσεις και ΤΠΕ».
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 η συνέχιση της αξιοποίησης της διαδικτυακής εφαρμογής/πλατφόρμας
«Δίαυλος», μέσω της οποίας είναι δυνατή η διαδικτυακή επικοινωνία των μελών της, 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,
η αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων, η αξιόπιστη εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των
πράξεων, η πορεία σύνταξης των ετήσιων και τελικής έκθεσης εφαρμογής, η αξιολόγηση του
προγράμματος, η 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
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Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ι) του ΚΚΔ
Πεδίο κειμένου [4 500]
Κύριος επικοινωνιακός στόχος:
Ανάδειξη και προβολή του ρόλου του Προγράμματος και της συμβολής της EE στην περιφερειακή
και τοπική ανάπτυξη, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των
πολιτών, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δικαιούχων, ωφελούμενων και της κοινής γνώμης της
ΠΙΝ και της χώρας, για τις ευκαιρίες αλλά και τα επιτεύγματα της πολιτικής των Ταμείων για τη
συνοχή.
Ειδικοί επικοινωνιακοί στόχοι:
-

Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της συμβολής της EE στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
και στην καθημερινότητα των πολιτών μέσα από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος.

-

Διασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας ως προς τη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος
και αύξηση της εμπιστοσύνης στην EE.

-

Προβολή ης στρατηγικής και των ειδικών στόχων του Προγράμματος, καθώς και της προόδου
αυτού.

-

Άμεση και έγκυρη ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων, οργανώσεων, εταίρων και άλλων
πιθανών ενδιαφερομένων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει το Πρόγραμμα και τις
διαδικασίες πρόσβασης σε αυτή.

-

Ισόρροπη ενημέρωση τόσο στο γενικό κοινό, όσο και στα ειδικά κοινά στις επιμέρους
γεωγραφικές περιοχές της ΠΙΝ.

-

Υποστήριξη δικαιούχων κατά την υλοποίηση ως προς την επικοινωνία και προβολή των
αποτελεσμάτων των πράξεων που υλοποιούν.

-

Προβολή σημαντικών έργων και «καλών πρακτικών», ώστε να αναδειχθεί το άμεσο και έμμεσο
όφελος για την καθημερινότητα του πολίτη.

-

Η προβολή των αναμενόμενων ωφελημάτων σε κρίσιμους τομείς, όπως η ανεργία, η
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η καινοτομία, το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη κλπ.

-

Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των ομάδων στόχων.

Ενδεικτικές δράσεις:
-

Ενέργειες εφαρμογής στρατηγικών επικοινωνίας/σχεδίων δράσης, πληροφόρησης, προβολής
και δημοσιότητας, διάχυσης καλών πρακτικών των παρεμβάσεων, αλλά και της στρατηγικής
και των πολιτικών του Προγράμματος, οι οποίες απευθύνονται σε φορείς πολιτικής, δυνητικούς
δικαιούχους και στο ευρύ κοινό.

-

Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων/άλλων εκδηλώσεων, με φυσική παρουσία ή/και ηλεκτρονικά
μέσα

-

Eιδική υποστήριξη σε θέματα επικοινωνιακής δραστηριότητας για δικαιούχους που υλοποιούν
έργα στρατηγικής σημασίας με Π/Υ άνω των 10 εκ. ευρώ (σύμφωνα με το άρθρο 45(1)(ε) του
ΚΚΔ).

-

Δημοσιοποίηση στοιχείων προόδου και αποτελεσμάτων της υλοποίησης των παρεμβάσεων του
Προγράμματος

-

Δημιουργία δικτύων και πολλαπλασιαστών πληροφόρησης

-

Ενέργειες ενθάρρυνσης της επαρκούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων για την ανάπτυξη
ικανοτήτων συμμετοχής στις διαδικασίες εξειδίκευσης, παρακολούθησης υλοποίησης και
αξιολόγησης των παρεμβάσεων του Προγράμματος (κατάρτιση στελεχών, ενέργειες δικτύωσης
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και ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, στήριξη κοινών πρωτοβουλιών)
Κοινά - Στόχοι:
-

Δυνητικοί δικαιούχοι: Οργανισμοί και φορείς, που δύναται να αναλάβουν την υλοποίηση
έργων του Προγράμματος.

-

Δικαιούχοι: Φορείς που υλοποιούν παρεμβάσεις του Προγράμματος.

-

Ευρύ κοινό: η ΕΥΔ και οι δικαιούχοι εφαρμόζουν δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας
για το ευρύ κοινό, με την ΕΥΔ να οργανώνει στοχευμένες δραστηριότητες για την
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του.

-

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:
-

Τύπος και Ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
πλαίσιο.

-

Τα μέσα επικοινωνίας περιλαμβάνουν την ιστοσελίδα του Προγράμματος, τα ΜΜΕ, τα
διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Youtube)

-

Οι δράσεις επικοινωνίας περιλαμβάνουν εκδηλώσεις (εκθέσεις, διαγωνισμούς, επισκέψεις
έργων, εκδηλώσεις προβολής έργων, καμπάνιες) με συμμετοχή κοινού (ευρέος ή στοχευμένου)

-

Εκδόσεις (έντυπες ή ψηφιακές) καθώς και οπτικοακουστικές παραγωγές (video, spot
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, καταχωρήσεις στον τύπο).

Παρακολούθηση και αξιολόγηση:
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της επικοινωνίας θα προδιαγραφεί από το στάδιο σχεδιασμού
των επιμέρους επικοινωνιακών ενεργειών/εργαλείων. Ειδικότερα, θα εφαρμοστεί αξιοποιώντας
δείκτες υλοποίησης, αποτελέσματος, επιπτώσεων. Ενδεικτικά:
Δείκτες υλοποίησης: Αριθμός καταχωρίσεων, συχνότητα εκπομπών ραδιοφωνικού σποτ, αριθμός
συμμετεχόντων ανά εκδήλωση/ συνέδριο/ σεμινάριο, ακόλουθοι / impressions / views για τα social
media, impressions διαδικτυακής διαφήμισης, επισκεψιμότητα, αριθμός ερωτημάτων Helpdesk,
αριθμός συμμετεχόντων σε προσκλήσεις.
Δείκτες αποτελέσματος: Ποσοστό αναγνωρισιμότητας (Προγράμματος, έργων/ ενισχύσεων),
audience recall καμπάνιας/ενέργειας, βαθμός ικανοποίησης/ χρησιμότητας από event, engagement
στα social media (shares, likes, comments, αναφορές hashtag), conversions ιστοσελίδας
(downloads, εγγραφές, bouncing rate, διάρκεια σύνδεσης) και βαθμός ικανοποίησης χρηστών.
Δείκτες επιπτώσεων: Θετική άποψη για το Πρόγραμμα και την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
διάδοση θετικού μηνύματος για το πρόγραμμα ή την ΕΕ λόγω της επικοινωνιακής ενέργειας,
βαθμός εμπιστοσύνης στις εθνικές/ευρωπαϊκές αρχές.
Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός για την επικοινωνία διαμορφώνεται με βάση την εμπειρία υλοποίησης της
Στρατηγικής προηγούμενης ΠΠ και τις ανάγκες επικοινωνίας και εκτιμάται στα 1.000.000€.
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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

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.
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ΟΧΙ

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.
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Σύνοψη των κύριων στοιχείων
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Είναι ο κωδικός για τη διάσταση του πεδίου παρέμβασης στον πίνακα 1 του παραρτήματος I
του ΚΚΔ και στο παράρτημα IV του κανονισμού ΕΤΘΑΥ.
Είναι ο κωδικός κοινού δείκτη, εάν υπάρχει.
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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 υλοποίησης1
υλοποίησης1
2. Ειδικός στόχος/ειδικοί στόχοι
3. Δείκτης ενεργοποίησης της
επιστροφής ποσών2
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

2

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της επιλογής των πράξεων και προβλεπόμενη τελική
ημερομηνία ολοκλήρωσής τους (πρβλ. άρθρο 63 παράγραφος 5).
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/-ών1
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 μετριασμού2 και
εκτιμώμενο επίπεδο κινδύνου
(υψηλό/μεσαίο/χαμηλό)

1

2

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).
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.
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Είναι ο κωδικός για τη διάσταση του πεδίου παρέμβασης στον πίνακα 1 του παραρτήματος I
του ΚΚΔ και στο παράρτημα IV του κανονισμού ΕΤΘΑΥ.
Είναι ο κωδικός κοινού δείκτη, εάν υπάρχει.

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
8. Συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένης της
ενωσιακής και της εθνικής χρηματοδότησης)
9. Μέθοδος προσαρμογής/-ών

Ενδιάμεσα
παραδοτέα

Προβλεπόμενη Ποσά (σε
ημερομηνία
EUR)

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.

Προσάρτημα 3
Κατάλογος σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας με χρονοδιάγραμμα
(Άρθρο 22 παράγραφος 3)
Πεδίο κειμένου [2 000]

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]

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]

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)1

…
…
…

Χορηγούσα αρχή

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Ονομασία

…

Ταχυδρομική διεύθυνση

…

Διεύθυνση στο διαδίκτυο

…

…

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην …
επίσημη εθνική δημοσίευση)
…
…
Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες …
κείμενο του μέτρου ενίσχυσης

1

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).

Τύπος μέτρου

☐

Καθεστώς

☐

Ενίσχυση ad hoc

Επωνυμία του
δικαιούχου και του
ομίλου1 στον οποίο
ανήκει
…
…

Τροποποίηση υφιστάμενου καθεστώτος
ενισχύσεων ή υφιστάμενης ad hoc
ενίσχυσης

Στοιχεία αναφοράς
της Επιτροπής για
την ενίσχυση
☐

Παράταση

…
…

☐

Τροποποίηση

…
…

Διάρκεια

2

Ημερομηνία χορήγησης3

1

2

3

☐

Καθεστώς

Από ηη/μμ/εεεε έως
ηη/μμ/εεεε

☐

Ενίσχυση ad hoc

ηη/μμ/εεεε

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.
Περίοδος κατά την οποία η χορηγούσα αρχή μπορεί να δεσμευθεί για τη χορήγηση της
ενίσχυσης.
«Ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης»: η ημερομηνία της απόδοσης, στον δικαιούχο, του
εννόμου δικαιώματος να δεχθεί την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς.

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 NACE1

…
…
…
…

Κατηγορία δικαιούχου

☐

ΜΜΕ

☐ Μεγάλες επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός

Ετήσιο συνολικό ποσό του
Εθνικό νόμισμα …
προβλεπόμενου προϋπολογισμού στο (σε ακέραιο ποσό)
πλαίσιο του καθεστώτος2
…
Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc Εθνικό νόμισμα …
που χορηγήθηκε στην επιχείρηση3
(σε ακέραιο ποσό)
…
☐ Για εγγυήσεις4

Εθνικό νόμισμα …
(σε ακέραιο ποσό)
…

1

2

3

4

NACE αναθ. 2 — Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά κανόνα, ο τομέας ορίζεται σε επίπεδο ομίλου.
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.
Σε περίπτωση χορήγησης ενίσχυσης ad hoc: αναφέρεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ή
η συνολική απώλεια φορολογικών εσόδων.
Για τις εγγυήσεις, να αναφέρεται το (ανώτατο) ποσό των εγγυημένων δανείων.

Μέσο της ενίσχυσης

☐ Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου
☐ Δάνειο/Επιστρεπτέες προκαταβολές
☐Εγγύηση (κατά περίπτωση, με παραπομπή στην
απόφαση της Επιτροπής1)
☐ 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·

1

☐

μη διαθέσιμη πλέον χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
ΕΤΘΑΥ·

☐

άλλο (να διευκρινιστεί)

Κατά περίπτωση, παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η
μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης.

