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1. Programme strategy: main challenges and policy responses 

Reference: points (a)(i) to (viii) and point (a)(x) of Article 22(3) and point (b) of Article 22(3) of 

Regulation (EU) 2021/1060 (CPR)  

 

 

Εισαγωγή 

Ο προγραμματισμός της Π.Π. 2021-2027 για την Περιφέρεια Αττικής συμπίπτει με τη διαδικασία 

ολοκλήρωσης του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, το οποίο παρουσιάζει αποτελέσματα με προστιθέμενη αξία 

στην υλοποίηση, έχοντας παράλληλα αναδείξει μια σειρά από διδάγματα κατά την υλοποίηση που 

σχετίζονται κυρίως με θεσμικά, διαχειριστικά και οργανωτικά ζητήματα που προσδιόρισαν οριζόντια την 

πορεία των ΠΕΠ και λαμβάνονται υπόψη στην σύνταξη του παρόντος Περιφερειακού Προγράμματος: 

·        Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των ΟΧΕ/ΒΑΑ: προτείνονται παρεμβάσεις δημιουργίας ειδικής 

ομάδας παρακολούθησης της υλοποίησης των στρατηγικών και επίσπευσης των διαδικασιών 

·        Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των Κρατικών Ενισχύσεων: τα θέματα που οδήγησαν σε 

καθυστερήσεις έχουν επιλυθεί και δεν αναμένονται περεταίρω προβλήματα, ενώ επιπρόσθετα το νέο 

(αναβαθμισμένο) ΠΣΚΕ αναμένεται να αντιμετωπίσει συντονισμένα τις ανάγκες της νέας Π.Π. 

·        Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση συγκεκριμένων δράσεων ΕΚΤ: η ύπαρξη μελετών αξιολόγησης 

(Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο), η λειτουργία του παρατηρητήριου social-network.gr, η εκπόνηση 

ειδικών ερευνών αναδεικνύουν ποιοτικά στοιχεία σχεδιασμού και υλοποίησης, τα οποία αξιοποιούνται 

κατάλληλα 

·        Το ΣΔΕ κρίνεται σκόπιμο να βελτιωθεί με μια σειρά από κατάλληλες τροποποιήσεις / 

απλουστεύσεις (διαχείριση μέσω ΟΠΣ, τη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου 

και στην επέκταση της διεπαφής του για τη μείωση των εγγράφων που διαβιβάζονται από τους 

δικαιούχους) 

Σχετικά με την ικανότητα των δικαιούχων, προβλέπεται η ενίσχυση μέσω του Προγράμματος «Τεχνική 

Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» καθώς και η συνδρομή της ΜΟΔ και άλλων φορέων (Jaspers, 

PASSA). Συμπληρωματικές παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν και μέσω της ΤΒ του Π, που θα αφορούν 

δικαιούχους της Περιφέρειας και θα σχεδιαστούν/ υλοποιηθούν σε συνεργασία με την ΕΑΣ, ώστε να 

αποφευχθούν οι επικαλύψεις. 

Σχετικά με τη διακυβέρνηση της ΠΣΕΕ, το Συμβούλιο Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης θα 

αποτελέσει το όργανο λήψης αποφάσεων, ενώ σε επιτελικό επίπεδο προβλέπεται η σύσταση Τεχνικής 

Γραμματείας. 

Η Αττική είναι η μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας, με σημαντικές και διαχρονικές ανάγκες, η 

κρισιμότητα και το περιεχόμενο των οποίων προσδιορίζονται από τον μητροπολιτικό της χαρακτήρα. 

Το ΠΠ σχεδιάζεται ως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, λαμβάνοντας υπόψη το Σχέδιο Ανάπτυξης για την 

Ελληνική Οικονομία 2020, το εθνικό ΕΣΠΑ, την μελέτη του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Πολιτική της 

Ελλάδας, τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τις Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές, τα 

σχετικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγραμματικά/ Κανονιστικά κείμενα, καθώς και τις ειδικές 

εμπειρογνωμοσύνες που έχει αναθέσει η ΕΥΔΕΠ για ειδικά θέματα. 

Το Πρόγραμμα επιδιώκει την ανάπτυξη και αναβάθμιση της Περιφέρειας, στην κοινωνική, οικονομική 

και περιβαλλοντική της διάσταση, με αυξημένο εθνικό και διεθνή ρόλο, προτάσσοντας ως βασικούς 

αναπτυξιακούς καταλύτες την παραγωγή κι ενσωμάτωση καινοτομίας, την πολιτιστική ταυτότητα, το 

τοπικό παραγωγικό κεφάλαιο, τη νέα κι εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή, ένταξη 

και ευημερία για όλους. 

Κύριες αναπτυξιακές προκλήσεις και απαντήσεις πολιτικής ανά Στόχο Πολιτικής 
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Στόχος Πολιτικής 1 

Η Αττική αποτελεί υπερτοπικό κόμβο παραδοσιακών και νέων υποδομών έρευνας και καινοτομίας. Στην 

Περιφέρεια εδρεύει σημαντικός αριθμός ΑΕΙ και Ερευνητικών κέντρων, το 79% των εποπτευόμενων από 

την ΓΓΕΚ ερευνητικών/ τεχνολογικών φορέων και το 78% των λοιπών δημόσιων ερευνητικών φορέων. 

Η Περιφέρεια παράγει την υψηλότερη αξία σε Ε&Κ, κοντά στο 75% του ενωσιακού μ.ο., ενώ είναι 1η και 

στον Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας (RCI) με 44.97/180 σε σχέση με τις υπόλοιπες 

Περιφέρειες της χώρας. Παρουσιάζει δαπάνες για Ε&Α στον τομέα των επιχειρήσεων, που ανέρχονται σε 

ποσοστό 0,89% του ΑΕΠ με μ.ο. 0,55% σε περιφερειακό επίπεδο (1η θέση στη χώρα). 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας για τις Περιφέρειες (2020), η Αττική 

είτε υπολείπεται, είτε βρίσκεται λίγο πιο πάνω, στους περισσότερους δείκτες ανταγωνιστικότητας σε 

σχέση με το μ.ο. της ΕΕ-28 και σε σύγκριση με Περιφέρειες ανάλογου μεγέθους και αναπτυξιακού 

επιπέδου (peer regions). Ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικότητας παραμένει αρνητικός το 2019 με τιμή -

0,4, καταλαμβάνοντας την 180η θέση μεταξύ 268 Περιφερειών στην Ευρώπη. 

Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) για την 

ανάγκη μετάβασης προς μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία με καλύτερη ευθυγράμμιση των 

επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων Ε&Κ με σκοπό την επιτάχυνση του πράσινου και του ψηφιακού 

μετασχηματισμού, σε συνέργεια και τα προγράμματα/ πυλώνες του Horizon Europe, όπως και τις 

προτεραιότητες της Ε.Ε. σχετικά με μια νέα προσέγγιση για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία. 

Σε σχέση με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευση (RIS3), προτεραιότητα αποτελεί, η 

επικαιροποίηση (λαμβάνοντας υπόψη την εθνική RIS3 και την περιφερειακή απόληξη για την Αττική), 

και η ολοκληρωμένη εφαρμογή και αποτελεσματική διακυβέρνησή της. Θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση 

υφιστάμενων και η δημιουργία νέων υποδομών. Βασικός γνώμονας είναι η συνέχιση στήριξης υποδομών 

Ε&Κ στο πλαίσιο της περιφερειακής RIS3 σε συνέργεια με το Πολυετές Σχέδιο Ερευνητικών Υποδομών, 

και ο εμπλουτισμός της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης, με ανανέωση των κλάδων 

προτεραιότητας της περιφερειακής RIS3. Συμβολή στην υλοποίηση της RIS3 αναμένεται από τον 

Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Αττικής. 

Στρατηγική επιλογή του Προγράμματος είναι η ενίσχυση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, με 

περαιτέρω σύνδεση έρευνας και παραγωγικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες 

και στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης της Αττικής, καθώς και με ενίσχυση των ενδιάμεσων δομών για τη 

στήριξη της καινοτομίας. 

Η Αττική, διαθέτει τις πιο σημαντικές υποδομές ΤΠΕ στη χώρα με συγκέντρωση σημαντικού 

επιστημονικού και τεχνικού ανθρώπινου κεφαλαίου προσδίδοντας σημαντικά πλεονεκτήματα στο 

ψηφιακό μετασχηματισμό της. Η Περιφέρεια παρουσιάζει θετικές επιδόσεις στην ενσωμάτωση ψηφιακών 

εργαλείων, το ποσοστό ψηφιακής αλληλεπίδρασης με δημόσιες υπηρεσίες ήταν 42% το 2012, ανέβηκε το 

2015 στο 58%, φθάνοντας το 2020 στο 69% (μ.ο. χώρας 53%), αλλά υπολείπεται σε σχέση με τις 

επιδόσεις των υπολοίπων μητροπολιτικών Περιφερειών της ΕΕ, οι οποίες ξεπερνούν το 70%. (Eurostat) 

Oι επιχειρήσεις παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών, παρατηρούνται 

όμως υστερήσεις σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγικότητα, την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού́ 

εμπορίου και των ηλεκτρονικών συνδέσεων με πελάτες ή/και προμηθευτές (ΣΕΒ, 2019). Η κρίση της 

πανδημίας COVID-19 ανέδειξε την καθοριστική συμβολή των εφαρμογών ΤΠΕ στη λειτουργία του 

κράτους, της οικονομίας και της κοινωνικής στήριξης, οπότε η ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού 

με παρεμβάσεις στον τομέα της τηλεργασίας, της τηλεκπαίδευσης, της τηλεϊατρικής, της κοινωνικής 

υποστήριξης από απόσταση, κρίνονται απαραίτητες. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξάμηνου, 

προσδιορίζονται επενδυτικές προτεραιότητες για να γεφυρωθεί το χάσμα σε σχέση με την Ευρώπη, ώστε 

να αξιοποιηθούν τα οφέλη της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα. 

Στρατηγική επιλογή του Προγράμματος είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη λειτουργία 
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του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με έμφαση στην 

προσαρμογή των επιχειρήσεων. 

Η παραγωγική διάρθρωση της Αττικής βασίζεται σε τομείς υπηρεσιών, όπως η πληροφορική, οι 

επικοινωνίες, ο τουρισμός, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, συνολικά με 

δυναμικό εξαγωγικό προσανατολισμό. Εντούτοις, οι εξαγωγές για τη χώρα (α) προϊόντων μέσης και 

υψηλής τεχνολογίας και (β) υπηρεσιών υψηλής έντασης γνώσης, αξιολογούνται σε χαμηλά επίπεδα, 

αντίστοιχα στο 8.3% και 69.4% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (European Commission 2019b). 

Ο τομέας των νεοφυών επιχειρήσεων παρουσιάζει δυναμική τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσοντας 

προϊόντα και υπηρεσίες, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ωστόσο το υφιστάμενο δυναμικό δεν έχει ακόμα 

αξιοποιηθεί στο έπακρο, δημιουργώντας την ανάγκη για οργανωμένη υποστήριξη. 

Το Πρόγραμμα, σε σχέση με τις παρεμβάσεις κρατικών ενισχύσεων, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά 

στις οριζόντιες δράσεις του τομεακού ΠΑΝΕΚ 2021-2027, δίνοντας έμφαση στην κάλυψη των 

περιφερειακών παραγωγικών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις (και τυχόν εξαιρέσεις) του 

νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Oι παρεμβάσεις θα αφορούν και στην στήριξη των 

επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος κατά την λειτουργία τους. Βασική επιδίωξη είναι η προσαρμογή της επιχειρηματικότητας 

στην Αττική, στις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, στις απαιτήσεις της ‘Πράσινης 

Συμφωνίας’ της Ε.Ε. και στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στον τομέα της ανταγωνιστικότητας 

και επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής RIS3. 

Στρατηγική επιλογή του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης, με την ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων που θα 

συμβάλλουν στην προσαρμογή τους στο σύγχρονο περιβάλλον, στην πράσινη οικονομία και για την 

μετάβαση στην μετά πανδημίας εποχή. 

Στόχος Πολιτικής 2 

Η Περιφέρεια Αττικής αντιμετωπίζει, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, την αύξηση της συχνότητας 

ακραίων καιρικών φαινομένων με σοβαρούς φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, εκτεταμένες 

καταστροφές και τραγικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Βασικό εργαλείο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας 

στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελεί το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή της Αττικής (ΠεΣΠΚΑ – σε διαδικασία έγκρισης - επισυνάπτεται στην SFC). 

Κύρια αιτία των πλημμυρών στην Αττική είναι η αστικοποίηση, η οποία αυξάνει σημαντικά τον 

πλημμυρικό κίνδυνο, ενώ πλήττεται κυρίως από πλημμύρες τύπου ‘flash flood’ (αιφνίδιες πλημμύρες). Ο 

σχεδιασμός του Προγράμματος αφορά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας στις ζώνες 

υψηλού κινδύνου πλημμύρας, στη βάση σχετικής ειδικής εμπειρογνωμοσύνης, ενώ θα συνεχιστεί η 

συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου «Ξενοκράτης». 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πρόσθετη απειλή και για τη βιοποικιλότητα. Η προώθηση δράσεων 

ευαισθητοποίησης των πολιτών θα συνδράμει στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η Περιφέρεια θα προωθήσει δράσεις προστασίας και ανάδειξης 

επιλεγμένων και μικρής κλίμακας περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος (π.χ. Βουρκάρι στα Μέγαρα, 

Δέλτα Ασωπού), σε συνέργεια με τις κεντρικές πολιτικές από το τομεακό πρόγραμμα ΠΕΚΑ. 

Στρατηγική επιλογή του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο 

δομημένο και φυσικό περιβάλλον, με έμφαση σε αντιπλημμυρικά έργα διαδημοτικής σημασίας και σε έργα 

διαχείρισης και απορροής ομβρίων σε αστικές περιοχές, με γνώμονα και τις προβλέψεις του ΠεΣΠΚΑ. 

Στον τομέα της ενέργειας, η Αττική έχει ένα ιδιαίτερα γερασμένο κτιριακό απόθεμα με χαμηλή θερμική 

προστασία και υψηλές απώλειες ενέργειας, όπως και από αστικές λειτουργίες υψηλής κατανάλωσης, 

λόγω και του μεγέθους της μητρόπολης της Αθήνας. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 

προσδιορίζονται επενδυτικές προτεραιότητες για την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης. 
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Προκειμένου να βελτιωθεί το ενεργειακό ισοζύγιο, οι βασικές επιλογές θα περιλαμβάνουν έργα 

ενεργειακής βελτίωσης δημοσίων κτιρίων αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, κατά τουλάχιστον 

δύο τάξεις του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Θεμιτή και η υπό όρους περιορισμένη 

ενσωμάτωση ΑΠΕ. 

Σχετικά με τις ΑΠΕ, κρίνεται επιτακτική η διατήρηση και επέκταση των σχημάτων αυτοπαραγωγής και 

ενεργειακού συμψηφισμού που ήδη εφαρμόζονται, όπως το σχήμα των Ενεργειακών Κοινοτήτων στη 

βάση του Ν. 4513/18. Επίσης, θα στηριχθεί η υιοθέτηση έξυπνων τεχνολογιών για την εξοικονόμηση 

ενέργειας στις αστικές λειτουργίες της μητροπολιτικής περιοχής (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας στο 

κεντρικό οδικό δίκτυο οδοφωτισμού αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής). 

Στρατηγική επιλογή του Προγράμματος είναι η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

δημόσια/δημοτικά κτίρια και υποδομές τοπικής σημασίας καθώς και η προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

Σε σχέση με τους υδάτινους πόρους, τα υπόγεια αποθέματα νερού στην Αττική δέχονται φυσικό 

εμπλουτισμό στους ορεινούς όγκους και είναι σχετικά καλής ποιότητας. Δευτερογενώς, υφίστανται 

ποιοτική υποβάθμιση λόγω ρύπανσης από την αστικοποίηση. Αυξημένες όμως είναι οι ανάγκες στα νησιά 

και στις παραλιακές ζώνες. Η ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού των δικτύων υδροδότησης, μέσω δράσεων ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση 

του συστήματος ελέγχου διαρροών.  

Έμφαση θα δοθεί σε παρεμβάσεις στις παραλιακές ζώνες και στις νησιωτικές περιοχές της Αττικής που 

εμφανίζουν ποιοτικά/ ποσοτικά ζητήματα υδάτινων πόρων, σε συνέχεια της περιόδου 2014-2020. Η ΕΥΔ 

ολοκλήρωσε πρόσφατα σχετική γνωμοδότηση, η οποία ενσωματώθηκε στο περιφερειακό Σχέδιο 

Διαχείρισης Πόσιμου Νερού που εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αναγκαίος 

πρόσφορος όρος). 

Η αναβάθμιση (και επέκταση όπου απαιτείται) των υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε εναρμόνιση με τις 

Οδηγίες 91/271/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ αποτελεί βασική επιλογή. Έμφαση θα δοθεί στους οικισμούς Γ΄ 

προτεραιότητας (ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης) σύμφωνα με τον περιφερειακό Σχεδιασμό 

Διαχείρισης Λυμάτων. Η εμπειρία και οι επιδόσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην κατασκευή έργων αποχέτευσης 

και επεξεργασίας λυμάτων, όπως και στην σύγχρονη διαχείριση των ζητημάτων πόσιμου ύδατος 

αξιολογείται ως πολύτιμη. 

Στρατηγική επιλογή του Προγράμματος αποτελεί η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων με συμπλήρωση 

και αναβάθμιση υποδομών στις περιοχές με υποβαθμισμένη ποιότητα και ανεπάρκεια, όπως και η 

αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης λυμάτων, με έμφαση στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας. 

Η Αττική βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νέο. Ο μεγάλος όγκος αποβλήτων (περίπου 2εκ.τόνοι/έτος) 

συνιστά διαρκή πρόκληση για τη διαχείριση. Οι εν λόγω προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν κυρίως από το 

τομεακό πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027. Το Πρόγραμμα θα εστιάσει κυρίως σε προμήθειες τοπικού 

χαρακτήρα για την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΠΕΣΔΑ, 

δηλαδή στην ενίσχυση της διαλογής στην πηγή. 

Στρατηγική επιλογή του Προγράμματος είναι η προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας μέσω της 

οργάνωσης γωνιών ανακύκλωσης και δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών.  

Σημαντικά προβλήματα του πυκνά δομημένου χώρου της μητροπολιτικής περιοχής της Αττικής, είναι το 

φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας, ο υψηλός θόρυβος και οι επιβαρυμένες ατμοσφαιρικές 

συνθήκες, αποτελώντας παραμέτρους υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και απειλής της υγείας, ιδιαίτερα 

του ευάλωτου πληθυσμού. Ως εκ τούτου, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται παρεμβάσεις αστικής 

αναζωογόνησης, αξιοποιώντας κατά περίπτωση και τα εργαλεία ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, 

στοχεύοντας στη βελτίωση και αύξηση των χώρων πρασίνου. Θα προωθηθούν δράσεις ενίσχυσης των 
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πράσινων υποδομών σε τοπικό επίπεδο, όπως και περαιτέρω αξιοποίηση και αναβάθμιση υφιστάμενων 

μητροπολιτικού χαρακτήρα χώρων πρασίνου , σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις παρεμβάσεις 

του τομεακού προγράμματος ΠΕΚΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιπλέον, θα επιδιωχθεί μείωση των 

εκπομπών άνθρακα μέσω δημιουργίας θεματικών διαδρομών (σε σύνδεση με τα αστικά και πολιτιστικά 

τοπόσημα), σε συνδυασμό με τη βελτίωση της τοπικής κινητικότητας, με προαγωγή μετακινήσεων που 

βασίζονται στην ανθρώπινη ενέργεια, μέσα από την επέκταση ήπιων δικτύων μεταφοράς (δίκτυο 

πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων κτλ.). Μέριμνα θα ληφθεί για την προσβασιμότητα των υποδομών και των 

μέσων για τα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. 

Στρατηγική επιλογή του Προγράμματος αποτελεί η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, 

όπως και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος σε όρους ρύπανσης και θορύβου μέσω προώθησης 

πράσινων δράσεων, ενίσχυσης των υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης και μέσω παρεμβάσεων βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας. 

Το Πρόγραμμα δύναται να υποστηρίξει επενδύσεις που συνδυάζουν επιτυχώς τις αρχές της αειφορίας, της 

αισθητικής και της συμμετοχικότητας της πρωτοβουλίας New European Bauhaus, με σκοπό την εξεύρεση 

προσιτών, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμων και ελκυστικών λύσεων για τις κλιματικές προκλήσεις. 

Στόχος Πολιτικής 3 

Ο ρόλος της Περιφέρειας Αττικής στο εθνικό σύστημα μεταφορών και τους διευρωπαϊκούς άξονες είναι 

καθοριστικός, καθώς αποτελεί κύριο κόμβο του ΔΕΔ-Μ. Μέσω του λιμένος Πειραιά διαφαίνονται 

αναπτυξιακές ευκαιρίες που συνδέονται με τον τουρισμό, ενώ η αυξανόμενη τουριστική κίνηση θα πρέπει 

να διασυνδέεται πιο αποτελεσματικά με το νησιωτικό τουρισμό της Αττικής (Αργοσαρωνικός). 

Στο πλαίσιο του υποσυστήματος θαλάσσιων μεταφορών, ο σχεδιασμός αφορά, αφενός στην συνέχιση και 

ολοκλήρωση του έργου βελτίωσης υποδομών (κατασκευή δύο θέσεων ελλιμενισμού για κρουαζιερόπλοια 

νέας γενιάς) για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά (εντός ΔΕΔ-Μ), αφετέρου σε 

παρεμβάσεις αναβάθμισης των λιμένων Ραφήνας και Λαυρίου (εντός ΔΕΔ-Μ) για την αναβάθμιση χώρου 

επιβατών, αύξηση της ασφάλειας και βελτίωση περιβαλλοντικών παραμέτρων των λιμένων. Επιπλέον, 

επιλογή αποτελούν παρεμβάσεις σε μικρότερα λιμάνια εκτός ΔΕΔ-Μ, συγκεκριμένα στα λιμάνια της Π.Ε. 

Νήσων Αττικής, ενισχύοντας δράσεις υποδομής και ασφάλειας, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τις 

δράσεις του τομεακού προγράμματος Μεταφορών. 

Η Αττική περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο οδικό δίκτυο με σύγχρονες υποδομές, συγκοινωνίες 

σταθερής τροχιάς που συνεχώς επεκτείνονται κι ένα εκτεταμένο δίκτυο λοιπών μέσων (λεωφορεία, 

τρόλεϊ, ΚΤΕΛ κ.α.). Αναμένεται μέχρι το τέλος της τρέχουσας Π.Π. να έχει ολοκληρωθεί σε σημαντικό 

βαθμό η επέκταση του δικτύου Μετρό και Τραμ στην Αθήνα, με στόχο τη αύξηση της χρήσης 

περιβαλλοντικά φιλικών ΜΜΜ. Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, σχεδιάζεται η επέκταση του 

αμαξοστασίου ΤΡΑΜ στο Ελληνικό, έργο που ήδη ωριμάζει και θα ολοκληρώσει την επέκταση του Τραμ 

στον Πειραιά. 

Παρά την ανάπτυξη των μέσων σταθερής τροχιάς, η εξάρτηση της Περιφέρειας από τις οδικές μεταφορές 

είναι υψηλή. Πέρα από τον υψηλό δείκτη ατυχημάτων (1η θέση στη χώρα ανά 100.000 κατοίκους, 

ΕΛΣΤΑΤ 2019), καταγράφονται η προβληματική διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, η έλλειψη σήμανσης, η 

ελλιπής κυκλοφοριακή οργάνωση και η ύπαρξη σημείων μεγάλης επικινδυνότητας. Επιπλέον, παραμένει 

ανεπαρκής η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία και η μειωμένη κινητικότητα. 

Βασική επιλογή αποτελεί η διαμόρφωση ενός πλαισίου παρεμβάσεων για την ενίσχυση της οδικής 

ασφάλειας (σύμφωνα και με τον επιχειρησιακό στόχο 1.1: μείωση «μελανών» σημείων για την οδική 

ασφάλεια) του Περιφερειακού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής, όπως και η αποσυμφόρηση των 

συνδέσεων του λεκανοπεδίου με τις γύρω περιοχές και τον ΠΑΘΕ. Ο σχεδιασμός αφορά σε παρεμβάσεις 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών και άρσης επικινδυνότητας επαρχιακών οδών, στην κατασκευή 

επιπρόσθετων ανισόπεδων κόμβων, στην ολοκλήρωση των διασυνδέσεων με την Π.Ε.Ο. Αθηνών – 

Κορίνθου, σε έργα αύξησης της οδικής ασφάλειας στους κεντρικούς οδικούς άξονες του αστικού ιστού, 

στην υλοποίηση πολλαπλών πρότυπων οδικών διαβάσεων στο κεντρικό οδικό δίκτυο και σε τοπικά 
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σημεία υψηλής επικινδυνότητας εντός αστικού ιστού (σχολεία, παιδικές χαρές κλπ.). Στο υποσύστημα 

οδικών μεταφορών εντός ΔΕΔ-Μ, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται έργα για την αύξηση της οδικής 

ασφάλειας και την άρση επικινδυνότητας σε συγκεκριμένα σημεία αρμοδιότητας της Περιφέρειας 

Αττικής (π.χ. Λεωφόρος Κηφισού).  

Στρατηγικές επιλογές του Προγράμματος είναι οι εξής:  

·       Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών και αύξηση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό οδικό δίκτυο 

·       Ενίσχυση κι επέκταση των βιώσιμων, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή και έξυπνων μεταφορικών 

δικτύων για την αναβάθμιση της τοπικής και υπερτοπικής πολυτροπικής συνδεσιμότητας της Περιφέρειας. 

Στόχος Πολιτικής 4 

Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό πληθυσμού, οικονομικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα η αναπτυξιακή της πορεία να επηρεάζει καθοριστικά τις διαστάσεις της 

κοινωνικής συνοχής και τις δυνατότητες κοινωνικής ένταξης μεγάλου τμήματος του πληθυσμού της 

χώρας. Βάσει των πορισμάτων της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, προσδιορίζονται 

επενδυτικές ανάγκες υψηλής προτεραιότητας με στόχο να αυξηθεί η ισότιμη πρόσβαση στην 

απασχόληση, να αυξηθεί η συνάφεια της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να βελτιωθεί 

η πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς, η ανθεκτικότητα των 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και να ενισχυθεί η κοινωνικοοικονομική ένταξη των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και 

των παιδιών, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και των υπηκόων τρίτων χωρών. 

Η ανεργία στην Αττική ανερχόταν στο 15,7% τον Δεκέμβριο του 2019 (Eurostat). Βάσει στοιχείων του 

ΟΑΕΔ (Μάιος 2021) εντοπίζεται υψηλότερη συγκέντρωση εγγεγραμμένων ανέργων, ύψους 33,16% στην 

Περιφέρεια, σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. Η ανεργία για τους άνω των 15 ετών 

ανήλθε στο 30,7% το 2019. Το ποσοστό της γυναικείας ανεργίας, αν και μειούμενο τα τελευταία χρόνια, 

παραμένει σε υψηλά επίπεδα, 20,1% το 2019. Το 24,1% του πληθυσμού αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο ποσοστό, αν και βελτιωμένο τα τελευταία χρόνια (2015:31,5%, 

2018:28,3%), παραμένει κρίσιμο, λαμβάνοντας υπόψη και το πληθυσμιακό μέγεθος της Περιφέρειας. Η 

εικόνα αυτή γίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς στα παιδιά το ποσοστό αυτό αγγίζει το 21,1%. Το 

ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ανέρχεται στο 12,5% για το 2020. Συνολικά, 

διαπιστώνεται στην Περιφέρεια μείωση του εισοδήματος κατά 1.300 ευρώ για την περίοδο 2012 – 2017 

(αρνητική μεταβολή 9,6%). (Eurostat, 2020) 

Το ποσοστό των ατόμων εκτός εκπαίδευσης και απασχόλησης, ηλικίας 15-24 ετών, ανέρχεται στο 10,1%, 

χαμηλότερο του μ.ο. της χώρας (11,5%), ωστόσο παραμένει σημαντικό. Το ποσοστό απασχόλησης 

ατόμων ηλικίας 15-34 ετών εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης μειώθηκε σε 61,6% το 2020, σε σχέση με 

το 2019 (68%). Η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού σε προγράμματα κατάρτισης είναι χαμηλή (4,5% 

έναντι του μ.ο. της ΕΕ 11,1%, στοιχεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου). Η Αττική έχει χαμηλό ποσοστό 

σχολικής διαρροής, 4,1% αντί 10,2% του μ.ο. της ΕΕ27 και περισσότερους απόφοιτους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, 43,1% αντί 40,3% στην ΕΕ27. Ωστόσο, παρουσιάζει χαμηλότερα επίπεδα συμμετοχής στην 

εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας, 81,5% αντί 95,4% (ΕΕ27), στην απασχόληση μετά την εκπαίδευση, 

59,4% αντί 80,9% (ΕΕ27) και συμμετοχής στη δια βίου εκπαίδευση, 3,9% αντί 10,8% (ΕΕ27). (Eurostat, 

2020). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑ, οι πολίτες ηλικίας 68 και άνω αποτελούν το 13% των ωφελούμενων 

του ΚΕΑ (7.204 πολίτες). Η ευθύνη φροντίδας παιδιών ή εξαρτώμενων συγγενών αφορά κυρίως στις 

γυναίκες, είτε για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (26,5%), είτε για εξαρτημένους συγγενείς ηλικίας 15 ετών 

και άνω (9,8%). Η φροντίδα μικρών παιδιών επηρεάζει την απασχόληση των γυναικών σε ποσοστό 32% 

έναντι 14,6% των ανδρών (ΕΛΣΤΑΤ, 2020). 

Η αύξηση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού μέσω βελτίωσης των υποδομών 
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πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και 

ενίσχυσης της συνάφειας με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αποτελεί για την Περιφέρεια βασική 

επιλογή πολιτικής. Εξίσου σημαντική είναι και η προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, ειδικότερα η στήριξη της απασχόλησης, της σταδιοδρομίας και της επιχειρηματικότητάς. 

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στη βελτίωση της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. 

Στρατηγική επιλογή του Προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές και 

βιώσιμες υπηρεσίες απασχόλησης, 

Στον τομέα της υγείας, στην Αττική συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό υπηρεσιών υγείας/ πρόνοιας 

και ιατρικού προσωπικού. Η θωράκιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα συντελέσει στην μείωση 

της επιβάρυνσης της δευτεροβάθμιας υγείας, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλές συγκεντρώσεις ευάλωτου 

πληθυσμού. Βασική επιλογή επίσης, η αναβάθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης, καθώς και 

οι δράσεις πρόληψης μέσω του θεσμού των ΚΕΠ Υγείας, σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα 

ΤΟΜΥ (https://kepygeias.org/). Καταγράφεται παράλληλα, αφενός η ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου της ανάπτυξης υποδομών 

τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες περιοχές, αφετέρου η διαχρονική έλλειψη πλήρως λειτουργικών 

Κέντρων Υγείας στα νησιά, καθώς και μιας κεντρικής δομής υγείας στην Ανατολική Αττική (σε 

συνέργεια με τη χαρτογράφηση αναγκών του αρμόδιου Υπουργείου). 

Στρατηγική επιλογή του Προγράμματος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας 

και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης με έμφαση στην ενίσχυση της 

πρωτοβάθμιας υγείας, όπως και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόληψης κινδύνων για τη δημόσια υγεία. 

Ο χάρτης των εκπαιδευτικών υποδομών της Αττικής χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό παλαιών 

κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ελλείψεις σε εξοπλισμό, κυρίως 

ΤΠΕ. Επιπλέον, καταγράφεται η ανάγκη διεύρυνσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και ‘ήπιων’ δεξιοτήτων, 

με έμφαση στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η ανάγκη εκσυγχρονισμού εξοπλισμού εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια 

βίου μάθησης, όπως και αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υποδομών. 

Στρατηγική επιλογή του Προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, επαγγελματικής 

κατάρτισης και δια βίου μάθησης. 

Η διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, η αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού 

και στεγαστικού διαχωρισμού, η ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας με έμφαση στην οικογένεια και την 

κοινότητα αποτελούν βασικές επιλογές, παράλληλα με τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό υποδομών 

κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας. Στο πλαίσιο των πολιτικών αντιμετώπισης της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, σημαντική προτεραιότητα αποτελεί και η στήριξη των δικαιωμάτων των 

παιδιών. 

Στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων (ουσιοεξαρτώμενοι, αποφυλακισμένοι, άστεγοι, άποροι, Ρομά, κ.ά.), θα δοθεί έμφαση στη 

δημιουργία κατάλληλων δομών φιλοξενίας με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος είναι η 

εξασφάλιση συνθηκών για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωσή, καθώς και η κοινωνική τους 

ενσωμάτωση (εργασία, εκπαίδευση, κ.ά.). 

Κατά την Π.Π.2014-2020, παρότι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο δίκτυο κοινωνικών δομών στην Περιφέρεια 

(http://socialattica.gr/), καταγράφονται ακόμα ελλείψεις σε προνοιακές δομές προστασίας ηλικιωμένων, 

ατόμων με αναπηρία, παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων. Προκρίνεται η συνέχιση και η διεύρυνση 

των κοινωνικών δομών της τρέχουσας Π.Π. 

Για τις κοινωνικές υποδομές και ειδικότερα τις υποδομές υγείας και εκπαίδευσης, οι δράσεις του 

Προγράμματος θα λαμβάνουν υπόψη τη χαρτογράφηση και προτεραιοποίηση των αναγκών από τα 
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αρμόδια Υπουργεία και θα προωθούνται σε συνέργεια με τις δράσεις κοινωνικής ένταξης του ΕΚΤ+. 

Στρατηγικές επιλογές του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες:  

·       Πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας 

·       Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών – υπηρεσιών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της 

ενεργητικής ένταξης, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στις περιθωριοποιημένες κοινότητες και 

στους πολίτες τρίτων χωρών 

·       Στοχευμένες δράσεις για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. 

Η αναβάθμιση του εκτενούς πολιτιστικού αποθέματος της Αττικής και της τουριστικής δυναμικής σε 

συνδυασμό με παρεμβάσεις κοινωνικής καινοτομίας, δύναται να συμβάλλουν σε περαιτέρω οικονομική 

ανάπτυξη και στην κοινωνική ένταξη των ομάδων στόχου που θα εμπλακούν, αξιοποιώντας το τοπικό 

κοινωνικό κεφάλαιο. Μέρος της στόχευσης του ΣΠ.4 στο πεδίο αυτό, αναμένεται να ενταχθεί στα 

ολοκληρωμένα χωρικά προγράμματα που θα εγκριθούν. Παράλληλα, στον σχεδιασμό εντάσσεται η 

αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού με κύρια προτεραιότητα την κατασκευή του 

Παραολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας, όπως και η στήριξη πολιτιστικών δρώμενων και η 

ανάπτυξη ψηφιακών δράσεων πολιτισμού. 

Στρατηγική επιλογή του Προγράμματος είναι η ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του αειφόρου 

τουρισμού στην κοινωνική ένταξη και στην κοινωνική καινοτομία. 

Στόχος Πολιτικής 5 

Στην μητροπολιτική περιοχή της Αττικής συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος πληθυσμού, πολιτιστικών 

πόρων, οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, με εκτεταμένες αντίστοιχες ανάγκες που 

συνδυάζονται με τη χωρική διάσταση. 

Στην Π.Π. 2021-2027, πυρήνας του χωρικού σχεδιασμού στην Αττική είναι η εκ νέου ενίσχυση της 

κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της αστικής μητροπολιτικής περιοχής με την συνέχιση των 

τεσσάρων ΟΧΕ-ΒΑΑ που υλοποιούνται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας-Πειραιά. Έμφαση θα 

δοθεί στην επέκταση των περιοχών αναφοράς, με την ενδεχόμενη συμμετοχή και νέων γειτονικών 

Δήμων. Οι στρατηγικές ΒΑΑ δύναται να συνεχιστούν μετά από κατάλληλη επικαιροποίησή τους και 

εφόσον αξιολογηθούν θετικά από την ΕΥΔ. Η έγκριση των στρατηγικών αυτών θα γίνει το αργότερο σε 

18 μήνες μετά την έγκριση του Προγράμματος. 

Επιπλέον, ο σχεδιασμός αφορά στην κάλυψη αναγκών υπόλοιπων περιοχών μέσω προώθησης νέων ΟΧΕ-

ΒΑΑ. Η διεύρυνση των ΟΧΕ θα βασίζεται στην επιλογή χωρικών ενοτήτων που, είτε ορίζονται από 

διοικητικά όρια, είτε αναδεικνύονται από κοινό θεματικό αναπτυξιακό άξονα με κοινά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Η ανάδειξη του διεθνούς μητροπολιτικού ρόλου της Αττικής συνδέεται άμεσα με την 

αναβάθμιση των σημαντικών χώρων πρασίνου της Περιφέρειας. 

Στην Περιφέρεια φιλοξενούνται μοναδικά τοπόσημα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ευρείες 

πολιτιστικές υποδομές, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες προσδιορισμού χωρικών ενοτήτων με 

δυναμική ανάπτυξης, μέσω της κάθετης σύνδεσης πολιτισμού και τουρισμού, για την προσέλκυση 

επισκεπτών που αποζητούν την εμπειρία εναλλακτικών μορφών θεματικού τουρισμού. Σε ότι αφορά το 

νησιωτικό σύμπλεγμα της Αττικής, παρά την ύπαρξη πλειάδας ελκυστικών χαρακτηριστικών, η 

τουριστική δραστηριότητα δείχνει υστέρηση και αδυναμίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην οργάνωση του 

τουριστικού προϊόντος, ενώ παρατηρούνται και προβλήματα συνδεσιμότητας, παρά τη γειτνίαση τους με 

την ηπειρωτική Αττική. 

Η προώθηση νέων ΟΧΕ θα αφορά και σε περιοχές με σημαντικά προβλήματα, τόσο στο χωρικό 

σχεδιασμό και στις υποδομές, σε θέματα ευημερίας και κοινωνικής συνοχής (φτώχεια, παραβατικότητα, 

σχολική διαρροή, κλπ.), όπως και σε περιπτώσεις που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές 
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(πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί κλπ.), όπως η Ανατολική και Δυτική Αττική. 

Μέριμνα θα ληφθεί για την διαλειτουργικότητα μεταξύ των ΟΧΕ, έτσι ώστε η περιφερειακή χωρική 

στρατηγική να αποκτήσει μητροπολιτική διάσταση. Θα ληφθούν επίσης υπόψη οι εμβληματικές αστικές 

αναπλάσεις του ΤΑΑ (διπλή ανάπλαση Βοτανικού-Ελαιώνα, ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αθήνας, 

βασιλικά κτήματα Τατοΐου, Δυτική Αθήνα κτλ.) στην κατάρτιση των στρατηγικών. Θεωρείται αναγκαία η 

αξιοποίηση πόρων από άλλους Στόχους Πολιτικής και δυνητικά από άλλα Προγράμματα, για την 

ενίσχυση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Η χρήση πόρων από τον ΣΠ.4 κρίνεται αναγκαία για την 

υλοποίηση δράσεων κοινωνικής συνοχής από το ΕΚΤ+. Τονίζεται ότι παρεμβάσεις του ΣΠ.5 θα 

λαμβάνουν υπόψη οριζόντια την προώθηση των αρχών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο θα υποστηριχθεί από μια συνεκτική 

ομάδα διοίκησης για το σχεδιασμό των στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ της Αττικής που θα εξασφαλίζει την 

άρτια προετοιμασία και την «ιδιοκτησία» των στρατηγικών από τους τελικούς δικαιούχους (ΟΤΑ). 

Τέλος, το Πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με 

μια νέα προσέγγιση για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ - Μετασχηματισμός της γαλάζιας 

οικονομίας της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον, καθώς άλλωστε αποτελεί και πυλώνα προτεραιότητας για την 

Ελλάδα. Το Πρόγραμμα επίσης, δεσμεύεται να λαμβάνει υπόψη την αρχή «μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης» στις παρεμβάσεις όλων των Στόχων Πολιτικής. Η αρχή θα εφαρμόζεται κατά την υλοποίηση του 

Προγράμματος στη βάση οδηγιών της ΕΑΣ. 

Η στρατηγική και οι παρεμβάσεις του Προγράμματος συνολικά λαμβάνουν υπόψη την προώθηση 

συμπληρωματικοτήτων με το ΠΑΑ, το ΕΤΘΑΥ, με το HORIZON EUROPE (που αντιμετωπίζει τα 

θέματα των παγκόσμιων προκλήσεων, και ιδιαίτερα της κλιματικής αλλαγής και των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης, καθώς και της Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, που αποβλέπει στην 

τόνωση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης), με το Invest EU, το Πρόγραμμα 

Ψηφιακής Ευρώπης, με το πρόγραμμα LIFE για δράσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική 

προστασία και τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) 

που προωθεί μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

Βάσει και των προβλέψεων του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με την ΕΑΣ, η απλοποίηση θα στηριχθεί στην 

χρήση απλοποιημένου κόστους με τη διαδικασία των άρθρων 53-56, την πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση 

μέσω ΟΠΣ, τη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και στην επέκταση της 

διεπαφής του για τη μείωση των εγγράφων που διαβιβάζονται από τους δικαιούχους. 

Σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές, οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων θα υποστηριχθούν 

από δράσεις όπως η εκπαίδευση δημόσιων φορέων δικαιούχων του ΕΣΠΑ και σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, για την καλύτερη αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της πράσινης και ψηφιακής 

μετάβασης και την περαιτέρω προώθηση της καινοτομίας σε δημόσιες συμβάσεις. 

 



 

EL 25 EL 
 

1. Programme strategy: main challenges and policy responses 
 

Πίνακας 1 
 

Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη) 

1. A more competitive and smarter Europe by 

promoting innovative and smart economic 

transformation and regional ICT connectivity 

RSO1.1. Developing and enhancing research and 

innovation capacities and the uptake of advanced 

technologies 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου, σημειώνεται ότι η 

Περιφέρεια Αττικής παράγει την υψηλότερη αξία 

σε Έρευνα και Καινοτομία που προσεγγίζει το 75% 

του μέσου όρου της Ε.Ε., ενώ είναι πρώτη στο 

Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας (RCI) 

με 44.97/180 σε σχέση με τις υπόλοιπες 

Περιφέρειες στη χώρα. Ωστόσο, δείκτης της 

αποδοτικότητας στην αγορά εργασίας είναι 

αρνητικός και ανέρχεται στο -1,38 (ΕΕ 28=0), ο 

δείκτης για το μέγεθος της αγοράς μόλις στο 0,13, 

η μακροοικονομική σταθερότητα χαρακτηρίζεται 

αρνητική στο -2,02, ενώ η τεχνολογική ετοιμότητα, 

δηλαδή ο βαθμός αξιοποίησης των ερευνητικών 

προϊόντων για την παραγωγή καινοτομίας από τις 

επιχειρήσεις, είναι -1,14. Η αιτιολόγηση επιλογής 

του Ειδικού στόχου βασίζεται στα εξής: - Ανάγκη 

ενίσχυσης της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με 

την έρευνα και την καινοτομία - Χαμηλές 

επιδόσεις στην παραγωγική και εμπορική 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της E&A - 

Ανάγκη ενίσχυσης των κλάδων υψηλής 

τεχνολογικής εξειδίκευσης - Ανάγκη στήριξη της 

ερευνητικής καινοτομικής δραστηριότητας στους 

τομείς περιφερειακής RIS3. Οι δράσεις του 

Ειδικού Στόχου θα υλοποιηθούν σε 

συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις 

επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, 

τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Έξυπνη Ανάπτυξη’ του 

ΕΠΑ 2021-2025, τους Πυλώνες ‘Ψηφιακός 

μετασχηματισμός’, ‘Ιδιωτικές επενδύσεις και 

μετασχηματισμός της οικονομίας’ του Εθνικού 
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Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη) 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τις 

πολιτικές του προγράμματος ΠΑΝΕΚ, όπως και με 

τις αρχές του ΕΧΕ λαμβάνοντας υπόψη τα 

προγράμματα του Horizon Europe. Ο Ειδικός 

Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση 

του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, με 

περαιτέρω σύνδεση έρευνας και παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, με έμφαση στις αναδυόμενες 

τεχνολογίες και στους τομείς εξειδίκευσης της 

Αττικής, καθώς και στην ενίσχυση των ενδιάμεσων 

δομών για την στήριξη της καινοτομίας.  

1. A more competitive and smarter Europe by 

promoting innovative and smart economic 

transformation and regional ICT connectivity 

RSO1.2. Reaping the benefits of digitisation for 

citizens, companies, research organisations and 

public authorities 

Βάσει του περιεχομένου του Ειδικού Στόχου, η 

Αττική παρουσιάζει θετικές επιδόσεις στην 

ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων. Το ποσοστό 

ψηφιακής αλληλεπίδρασης με τις δημόσιες 

υπηρεσίες στην Περιφέρεια ήταν 42% το 2012, 

ανέβηκε το 2015 στο 58%, φθάνοντας το 2019 στο 

61%, και το 2020 στο 69%, όταν ο μέσος όρος για 

τη χώρα είναι 53%. Ωστόσο, υπολείπεται σε σχέση 

με τις επιδόσεις των υπολοίπων μητροπολιτικών 

Περιφερειών της ΕΕ, οι οποίες ξεπερνούν το 70%. 

(Eurostat) Η αιτιολόγηση επιλογής του Ειδικού 

στόχου βασίζεται στα εξής: - Οι επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν ικανοποιητικό́ βαθμό́ υιοθέτησης 

ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων, χρειάζεται 

όμως περαιτέρω διεύρυνση - Χαμηλές επιδόσεις 

στην υιοθέτηση του ηλεκτρονικού́ εμπορίου και 

των ηλεκτρονικών συνδέσεων με πελάτες ή/και 

προμηθευτές (ΣΕΒ, 2019) - Απουσία οργανωμένης 

ψηφιακής στρατηγικής στην πλειονότητα των 

ελληνικών επιχειρήσεων, υπό το πρίσμα της 

προετοιμασίας για την 4η βιομηχανική 

επανάσταση - Παρεμβάσεις ψηφιακού 

μετασχηματισμού όχι μόνο στο στον τομέα της 
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διοίκησης αλλά και σε εκείνους της τηλεργασίας, 

της τηλεκπαίδευσης, της τηλεϊατρικής, της 

κοινωνικής υποστήριξης από απόσταση, κρίνονται 

πλέον απαραίτητες, ιδίως βάσει των διδαγμάτων 

από τη διαχείριση αντιμετώπισης της της 

πανδημίας COVID-19. Οι δράσεις του Ειδικού 

Στόχου θα υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα 

και συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του 

εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο 

‘Έξυπνη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, τους 

Πυλώνες ‘Ψηφιακός μετασχηματισμός’ και 

‘Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της 

οικονομίας’ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, με τις πολιτικές του τομεακού 

προγραμμάτος ΠΑΝΕΚ και με τις αρχές της 

Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην 

προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη 

λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για 

τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με 

έμφαση στην προσαρμογή των επιχειρήσεων. 

1. A more competitive and smarter Europe by 

promoting innovative and smart economic 

transformation and regional ICT connectivity 

RSO1.3. Enhancing sustainable growth and 

competitiveness of SMEs and job creation in 

SMEs, including by productive investments 

Η διαχρονική εξέλιξη των δεικτών του ΑΕΠ της 

Αττικής αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τον 

αναμενόμενο οικονομικό κύκλο της παραγωγικής 

δραστηριότητας της χώρας, υπό την καθοριστική 

επίδραση της οικονομικής κρίσης από το 2008 και 

μετά, μέχρι τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του 2018, 

οπότε και διαφαίνονται οι πρώτες ασθενείς 

ενδείξεις ανάκαμψης των δεικτών. Εντούτοις, το 

μέγεθος των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας 

στην παραγωγική δραστηριότητα παραμένει ακόμα 

ασαφές και υπό εξέλιξη. Η αιτιολόγηση επιλογής 

του Ειδικού στόχου βασίζεται στα εξής: - Ο 

συνολικός δείκτης ανταγωνιστικότητας για την 
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Περιφέρεια Αττικής είναι αρνητικός το 2019 στο -

0,4 και καταλαμβάνει την 180η θέση μεταξύ 268 

Περιφερειών στην Ευρώπη (European Regional 

Competitiveness Index, 2020) - Η επιχειρηματική 

αποδοτικότητα κυμαίνεται σε θετικά, αλλά χαμηλά 

επίπεδα στο 0,66 και ο δείκτης της καινοτομίας 

είναι αρνητικός στο -0,11 - Οι εξαγωγές για τη 

χώρα (α) προϊόντων μέσης και υψηλής τεχνολογίας 

και (β) υπηρεσιών υψηλής έντασης γνώσης, 

αξιολογούνται σε χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα στο 

8.3% και 69.4% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου 

(European Commission 2019b). - Υστέρηση στην 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις 

επιχειρήσεις, οι πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων 

των ΜμΕ ως ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών 

ανέρχονται στο 9,26% (7η θέση στις 13 

Περιφέρειες) - Ο τομέας των νεοφυών 

επιχειρήσεων παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική τα 

τελευταία χρόνια, ανάγκη στήριξης των 

πρωτοβουλιών. Βασική επιδίωξη είναι η 

προσαρμογή της επιχειρηματικότητας στην Αττική, 

στις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης, στις απαιτήσεις της ‘Πράσινης 

Συμφωνίας’ της Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τους 

τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής RIS3. Οι 

δράσεις του Ειδικού Στόχου θα υλοποιηθούν σε 

συνέργεια με το εθνικό ΕΣΠΑ 2021-2027, τον 

Αναπτυξιακό Στόχο ‘Έξυπνη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 

2021-2025, τους Πυλώνες ‘Ψηφιακός 

μετασχηματισμός’ και ‘Ιδιωτικές επενδύσεις και 

μετασχηματισμός της οικονομίας’ του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με τις 

πολιτικές του τομεακού προγράμματος ΠΑΝΕΚ. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου θα βασιστούν 

στην επικαιροποιημένη και ανανεωμένη, ως προς 
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τους τομείς και τη διακυβέρνηση, Περιφερειακή 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευση (RIS3) στη βάση 

των κατευθύνσεων και απολήξεων της Εθνικής 

Στρατηγικής. 

2. A greener, low-carbon transitioning towards a 

net zero carbon economy and resilient Europe by 

promoting clean and fair energy transition, green 

and blue investment, the circular economy, climate 

change mitigation and adaptation risk prevention 

and management, and sustainable urban mobility 

RSO2.1. Promoting energy efficiency and reducing 

greenhouse gas emissions 

Βάσει του Ειδικού στόχου, βασικό χαρακτηριστικό 

της Αττικής είναι το ιδιαίτερα γερασμένο κτιριακό 

απόθεμα με χαμηλό επίπεδο θερμικής προστασίας 

και υψηλά επίπεδα απώλειας ενέργειας. Επίσης, οι 

αστικές λειτουργίες παρουσιάζουν υψηλή 

κατανάλωση, λόγω και του μεγέθους της 

μητρόπολης της Αθήνας. Η αιτιολόγηση επιλογής 

του Ειδικού στόχου βασίζεται στα εξής: - Ανάγκη 

για έργα βελτίωσης κατά δύο τάξεις του 

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για 

την ανακαίνιση σημαντικού τμήματος των 

δημοσίων κτιρίων - Προώθηση ενσωμάτωση ΑΠΕ 

μετά την εξάντληση των συμβατικών οικοδομικών 

και ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων 

περιστολής της ενεργειακής κατανάλωσης και 

βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων των 

κτιρίων - Ανάγκη πρόληψης δημιουργίας 

φαινομένων θερμικής νησίδας στον αστικό ιστό 

από εκτεταμένες επιφάνειες φωτοβολταϊκών, που 

υποβαθμίζουν το τοπικό μικροκλίμα, έναντι του 

οφέλους του παραγωγού - Ανάγκη υιοθέτησης 

νέων-έξυπνων τεχνολογιών με έμφαση στην 

αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας - 

Ανάγκη για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη 

λειτουργία των αστικών περιοχών (π.χ. 

εξοικονόμηση ενέργειας στο δίκτυο οδοφωτισμού 

σε επιλεγμένους οδικούς άξονες αρμοδιότητας της 

Περιφέρειας), όπως και τοπικά στους Δήμους της 

Αττικής. Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου θα 

υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα και 
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συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού 

ΕΣΠΑ 2021-2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο 

‘Πράσινη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, τον 

Πυλώνα ‘Πράσινη Μετάβαση’ του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 

(ΕΣΕΚ) και με τις πολιτικές του τομεακού 

προγράμματος ΠΕΚΑ. Ο Ειδικός Στόχος 

αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσια/δημοτικά 

κτίρια και υποδομές τοπικής σημασίας και στην 

προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

2. A greener, low-carbon transitioning towards a 

net zero carbon economy and resilient Europe by 

promoting clean and fair energy transition, green 

and blue investment, the circular economy, climate 

change mitigation and adaptation risk prevention 

and management, and sustainable urban mobility 

RSO2.2. Promoting renewable energy in 

accordance with Renewable Energy Directive (EU) 

2018/2001[1], including the sustainability criteria 

set out therein 

Βάσει του περιεχομένου του Ειδικού Στόχου, 

τονίζεται ότι η Αττική διαθέτει πλούσιο δυναμικό 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως και 

σημαντικές υποδομές δικτύων μεταφοράς 

ενέργειας. Η πολυδιάστατη συνεισφορά της 

διεσπαρμένης παραγωγής συστημάτων ΑΠΕ είναι 

αναμφισβήτητη, με αποτέλεσμα να κρίνεται 

επιτακτική η διατήρηση και επέκταση των 

σχημάτων αυτοπαραγωγής και ενεργειακού 

συμψηφισμού που ήδη εφαρμόζονται. Η 

αιτιολόγηση επιλογής του Ειδικού στόχου 

βασίζεται στα εξής: - Το σχήμα των Ενεργειακών 

Κοινοτήτων θεωρείται σημαντικό εργαλείο για την 

ενδυνάμωση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών 

και των καταναλωτών, στη βάση των προβλέψεων 

και κατευθύνσεων του Ν. 4513/18 - Προώθηση 

παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και 

ενεργειακής αυτονομίας στα νησιά του 

Αργοσαρωνικού (στα Κύθηρα/Αντικύθηρα 

βρίσκεται υπό σχεδιασμό σχετική πρωτοβουλία 

Εθνικού Αστεροσκοπείου, Δήμου και Περιφέρειας) 

Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου σχεδιάζονται και 
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θα υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα και 

συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού 

ΕΣΠΑ 2021-2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο 

‘Πράσινη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025 και τον 

Πυλώνα ‘Πράσινη Μετάβαση’ του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 

(ΕΣΕΚ) και με τις πολιτικές του τομεακού 

προγράμματος ΠΕΚΑ. Ο Ειδικός Στόχος 

αναμένεται να ενισχύσει την αξιοποίηση 

τεχνολογιών ΑΠΕ στην Αττική και να βελτιώσει το 

ενεργειακό ισοζύγιο. 

2. A greener, low-carbon transitioning towards a 

net zero carbon economy and resilient Europe by 

promoting clean and fair energy transition, green 

and blue investment, the circular economy, climate 

change mitigation and adaptation risk prevention 

and management, and sustainable urban mobility 

RSO2.4. Promoting climate change adaptation and 

disaster risk prevention, resilience taking into 

account eco-system based approaches 

Η Περιφέρεια Αττικής αντιμετωπίζει τα τελευταία 

χρόνια, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων κυρίως 

της κλιματικής αλλαγής, την αύξηση της 

συχνότητας εκδήλωσης ακραίων καιρικών 

φαινομένων με ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα, 

τόσο για το αστικό και φυσικό περιβάλλον, όσο και 

σε επίπεδο ανθρώπινων ζωών. Η κλιματική αλλαγή 

αποτελεί πρόσθετη απειλή και για τη 

βιοποικιλότητα, μιας και η Αττική φιλοξενεί ένα 

συνεκτικό και πολύμορφο δίκτυο παράκτιων και 

ορεινών οικοσυστημάτων, με διάσπαρτους 

υγροτόπους. Η αιτιολόγηση επιλογής του Ειδικού 

στόχου βασίζεται στα εξής: - Ανάγκη προώθησης 

δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών για τον 

περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών 

συνεπειών που απορρέουν από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα - Ενίσχυση της προσαρμογής της 

Περιφέρειας, μέσω αναβάθμισης της ικανότητας 

συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, επικοινωνίας, 

σχεδιασμού και εφαρμογής στρατηγικών και 

εξειδικευμένων πλάνων, τα οποία δεδομένα θα 

πρέπει να είναι συνεχή, ανοικτά και 
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επικαιροποιημένα - Υιοθέτηση προσεγγίσεων 

φιλικών προς το περιβάλλον για την πολιτική 

προστασία και πρόληψη κινδύνων - Αξιοποίηση 

των μέτρων του ΠεΣΚΠΑ της Αττικής, σε 

συνεργασία με το αρμόδιο τομεακό πρόγραμμα, 

για την αντιμετώπιση των απειλών που αναδύονται 

από την κλιματική αλλαγή, και ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας της Περιφέρειας σε επίπεδο. Οι 

δράσεις του Ειδικού Στόχου θα υλοποιηθούν σε 

συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις 

επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, 

τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Πράσινη Ανάπτυξη’ του 

ΕΠΑ 2021-2025, τον Πυλώνα ‘Πράσινη 

Μετάβαση’ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και με τις πολιτικές 

του τομεακού προγράμματος ΠΕΚΑ. Ο Ειδικός 

Στόχος αναμένεται να συμβάλει στην 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, με 

έμφαση σε αντιπλημμυρικά έργα τοπικής 

σημασίας, σε έργα ομβρίων σε αστικές περιοχές με 

γνώμονα και τις προβλέψεις του ΠεΣΚΠΑ. 

2. A greener, low-carbon transitioning towards a 

net zero carbon economy and resilient Europe by 

promoting clean and fair energy transition, green 

and blue investment, the circular economy, climate 

change mitigation and adaptation risk prevention 

and management, and sustainable urban mobility 

RSO2.5. Promoting access to water and sustainable 

water management 

Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου, τονίζεται ότι οι 

υδάτινοι πόροι στην Αττική υφίστανται ποιοτική 

υποβάθμιση, ιδιαίτερα στις πεδινές εκτάσεις, λόγω 

ρύπανσης από την αστικοποίηση, τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, αλλά και στις νησιωτικές / 

παραλιακές ζώνες, λόγω διείσδυσης θαλασσινού 

νερού (sea water intrusion). Οι υδάτινοι πόροι 

διαφαίνονται ως ανεπαρκείς συγκρινόμενοι με τις 

μεγάλες ανάγκες της Περιφέρειας, εξαιτίας του 

μεγάλου πληθυσμού και του αυξημένου όγκου 

δραστηριοτήτων. Η αιτιολόγηση επιλογής του 
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Ειδικού στόχου βασίζεται στα εξής: - Ανάγκη για 

ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων, μέσω παρεμβάσεων αναβάθμισης/ 

εκσυγχρονισμού των δικτύων υδροδότησης και 

συμπληρωματικών έργων υποδομής για τη 

διασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού σε όλες τις 

περιοχές - Εξοικονόμηση νερού μέσω δράσεων 

ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και 

αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση 

του συστήματος ελέγχου διαρροών, αξιοποιώντας 

και επεκτείνοντας την εμπειρία της ΕΥΔΑΠ και 

στις υπόλοιπες περιοχές - Αντιμετώπιση ποιοτικών 

και ποσοτικών ζητήματα υδάτινων πόρων σε 

παραλιακές ζώνες και νησιωτικές περιοχές της 

Αττικής σε συνέχεια των παρεμβάσεων της 

περιόδου 2014-2020, βάσει και της ειδικής 

εμπειρογνωμοσύνης που εκπονήθηκε σχετικά - 

Υλοποίηση έργων αποχέτευσης σε οικισμούς Γ΄ 

προτεραιότητας και αναβάθμιση υφιστάμενων 

Μονάδων Επεξεργασίας με στόχο τη μέγιστη 

δυνατή επαναχρησιμοποίηση της εκροής, κατ’ 

εφαρμογή της Υ.Α. 145116/2011. Οι δράσεις του 

Ειδικού Στόχου σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν 

σε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις 

επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, 

τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Πράσινη Ανάπτυξη’ του 

ΕΠΑ 2021-2025, τον Πυλώνα ‘Πράσινη 

Μετάβαση’ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, με το νέο Περιφερειακό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ) και 

με τις πολιτικές του τομεακού προγράμματος 

ΠΕΚΑ. Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλει 

στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και 

στην αναβάθμιση της διαχείρισης των υγρών 

αποβλήτων. 
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2. A greener, low-carbon transitioning towards a 

net zero carbon economy and resilient Europe by 

promoting clean and fair energy transition, green 

and blue investment, the circular economy, climate 

change mitigation and adaptation risk prevention 

and management, and sustainable urban mobility 

RSO2.6. Promoting the transition to a circular and 

resource efficient economy 

Βάσει του περιεχομένου του Ειδικού Στόχου, 

αντιμετωπίζεται η ανάγκη προώθησης των αρχών 

της Κυκλικής Οικονομίας σε περιφερειακό 

επίπεδο. Το Πρόγραμμα της Αττικής θα εστιάσει 

κυρίως σε προμήθειες τοπικού χαρακτήρα για την 

επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης, σύμφωνα 

με τις κατευθύνσεις του ΠΕΣΔΑ. Η αιτιολόγηση 

επιλογής του Ειδικού στόχου βασίζεται στα εξής: - 

Ανάγκη ενίσχυσης της διαλογής στην πηγή και 

συγκεκριμένα στην περαιτέρω ανάπτυξη γωνιών 

ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης υλικών, 

αντικειμένων κι εξοπλισμού σε τοπικό επίπεδο, σε 

συνέργεια με το οικείο τομεακό Πρόγραμμα, το 

οποίο θα αναλάβει τις κεντρικές υποδομές - 

Ανάγκη για την ενίσχυση της συμμετοχής των 

καταναλωτών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης 

για την επιτάχυνση της μετάβασης από το 

γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης στο αντίστοιχο της 

κυκλικής οικονομίας, μέσω της προώθησης 

καινοτόμων μορφών κατανάλωσης (συνεργατική 

οικονομία) Μέριμνα για την ενσωμάτωση δράσεων 

κυκλικής οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο θα 

υιοθετηθεί και στον σχεδιασμό των στρατηγικών 

χωρικών επενδύσεων της περιόδου 2021-2027 

στην Αττική. Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου θα 

υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα και 

συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού 

ΕΣΠΑ 2021-2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο 

‘Πράσινη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025 και τον 

Πυλώνα ‘Πράσινη Μετάβαση’ του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το 

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 

(ΕΣΕΚ), με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), με το νέο Περιφερειακό 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής 
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(ΠΕΣΔΑ) και με τις πολιτικές του τομεακού 

προγράμματος ΠΕΚΑ. Ο Ειδικός Στόχος 

αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση των 

αρχών της κυκλικής οικονομίας μέσω της 

οργάνωσης τόπων ανακύκλωσης ή/και 

επαναχρησιμοποίησης, καθώς και δράσεων 

ευαισθητοποίησης των πολιτών.  

2. A greener, low-carbon transitioning towards a 

net zero carbon economy and resilient Europe by 

promoting clean and fair energy transition, green 

and blue investment, the circular economy, climate 

change mitigation and adaptation risk prevention 

and management, and sustainable urban mobility 

RSO2.7. Enhancing protection and preservation of 

nature, biodiversity and green infrastructure, 

including in urban areas, and reducing all forms of 

pollution 

Βάσει του Ειδικού στόχου, σημειώνεται ως 

πρόβλημα το υψηλό επίπεδο εκπομπών άνθρακα 

και θορύβου στην Αττική, με αρνητικές επιπτώσεις 

στην υγεία, στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, 

όπως και το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής 

Νησίδας. Η αιτιολόγηση επιλογής του Ειδικού 

στόχου βασίζεται στα εξής: - Η αύξηση και 

ποιοτική αναβάθμιση των χώρων πρασίνου θα 

έχουν θετική επίδραση στο μητροπολιτικό 

περιβάλλον - Ανάγκη για συγκεκριμένες δράσεις 

προβολής, προστασίας και ανάδειξης επιλεγμένων 

προστατευόμενων περιοχών οικολογικού 

ενδιαφέροντος μικρής κλίμακας (π.χ. Βουρκάρι 

Μεγάρων, Δέλτα Ασωπού), σε συνέργεια με το 

αρμόδιο τομεακό πρόγραμμα, που θα εστιάσει στις 

περιοχές Natura της Αττικής - Ανάγκη για 

στοχευμένη ανάπλαση περιοχών της μητρόπολης, 

για την αναζωογόνηση και βελτίωση των 

υποβαθμισμένων περιοχών - Ανάγκη για δράσεις 

μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

περιορισμού του θορύβου και των επιπτώσεων του 

φαινομένου της «αστικής θερμικής νησίδας» μέσω 

οργανωμένων θεματικών διαδρομών (σε σύνδεση 

με τα αστικά και πολιτιστικά τοπόσημα), με 

παρεμβάσεις βελτίωσης της τοπικής κινητικότητας, 

με ενίσχυση / προαγωγή των μετακινήσεων που 

βασίζονται στην ανθρώπινη ενέργεια μέσα από την 
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επέκταση ήπιων δικτύων μεταφοράς (δίκτυο 

πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων κτλ.) για την 

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του 

θορύβου - Ανάγκη ενίσχυσης της 

προσβασιμότητας των υποδομών και των μέσων 

για τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη 

κινητικότητα. Οι παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας θα λαμβάνουν υπόψη τους, κατά τον 

σχεδιασμό, και τους λιμένες ως σημείο 

διασύνδεσης. Σημαντική συμβολή στην 

αξιοποίηση του ΕΣ αναμένεται από τις στρατηγικές 

ΟΧΕ/ΒΑΑ που θα εγκριθούν για την Αττική την 

ΠΠ 2021-2027. Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου θα 

υλοποιηθούν σε συνέργεια με το εθνικό ΕΣΠΑ 

2021-2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Πράσινη 

Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, τον Πυλώνα 

‘Πράσινη Μετάβαση’ του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Σχέδιο 

για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και το 

τομεακό πρόγραμμα ΠΕΚΑ. Ο Ειδικός Στόχος 

αναμένεται να συμβάλει στην προστασία και 

ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, όπως και 

στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος σε όρους 

ρύπανσης και θορύβου μέσω προώθησης πράσινων 

δράσεων, ενίσχυσης των υποδομών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και μέσω παρεμβάσεων βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας. 

3. A more connected Europe by enhancing mobility RSO3.1. Developing a sustainable, climate 

resilient, intelligent, secure, sustainable and 

intermodal TEN-T 

Ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, 

αλλά και της Αττικής, ως εκ τούτου, η 

επικέντρωση σε επενδύσεις αναβάθμισης των 

μεταφορικών υποδομών που τον εξυπηρετούν, 

διευκολύνοντας τη φιλοξενία των επισκεπτών, 

όπως και την κινητικότητα τους στην Περιφέρεια, 
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αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική. Σε ότι αφορά 

το υποσύστημα οδικών μεταφορών εντός ΔΕΔ-Μ, 

τονίζεται το ζήτημα του υψηλού δείκτη 

ατυχημάτων και των πολλαπλών σημείων 

επικινδυνότητας στο δίκτυο. Η αιτιολόγηση 

επιλογής του Ειδικού στόχου βασίζεται στα εξής: - 

Προτεραιότητα η συνέχιση και ολοκλήρωση της 

αναβάθμισης των υποδομών εξυπηρέτησης 

κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Πειραιά, σε 

ευθυγράμμιση με τις προτάσεις των στρατηγικών 

αξόνων ανάπτυξης των Περιφερειακού Σχεδίου 

Μεταφορών για την Αττική - Έμφαση θα δοθεί σε 

παρεμβάσεις αναβάθμισης των λιμένων Ραφήνας 

και Λαυρίου (εντός ΔΕΔ-Μ) - Ανάγκη για έργα 

αναβάθμισης των αξόνων για την αύξηση της 

οδικής ασφάλειας, καθώς και στοχευμένες 

παρεμβάσεις εντός αστικού ιστού για την μείωση / 

άρση της επικινδυνότητας, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Περιφερειακό Σχέδιο 

Μεταφορών της Αττικής (Τεχνικός Σύμβουλος για 

την εκπλήρωση του Αναγκαίου Πρόσφορου Όρου, 

5/2/2021, ΕΚΕΤΑ & ΙΜΕΤ). Ο Ειδικός Στόχος 

σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί συμπληρωματικά 

και σε συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του 

εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, με το Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, το Περιφερειακό 

Σχέδιο Μεταφορών, με τις πολιτικές του τομεακού 

προγράμματος Υποδομών-Μεταφορών και με τον 

Αναπτυξιακό Στόχο ‘Ανάπτυξη υποδομών’ του 

ΕΠΑ 2021-2025. Οι παρεμβάσεις του Ειδικού 

Στόχου αναμένεται να συμβάλλουν στην 

αναβάθμιση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας 

του δικτύου ΔΕΔ-Μ της Αττικής. 

3. A more connected Europe by enhancing mobility RSO3.2. Developing and enhancing sustainable, Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου, αναδεικνύονται 
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climate resilient, intelligent and intermodal 

national, regional and local mobility, including 

improved access to TEN-T and cross-border 

mobility 

οι αναπτυξιακές δυνατότητες στη ναυτιλία, στην 

ιστιοπλοΐα και στην κρουαζιέρα, σε σύνδεση με 

τον τουρισμό, μέσω της πιο αποτελεσματικής 

διασύνδεσης του λιμανιού του Πειραιά με τα νησιά 

της Αττικής (Αργοσαρωνικός). Στο υποσύστημα 

οδικών μεταφορών, παρά την ανάπτυξη των μέσων 

μεταφοράς σταθερής τροχιάς, η εξάρτηση της 

Περιφέρειας από τις οδικές μεταφορές είναι 

υψηλή, όπου πέρα των υψηλών δεικτών 

ατυχημάτων (η Αττική 1η θέση στη χώρα σε 

ατυχήματα ανά 100.000 κατοίκους, ΕΛΣΤΑΤ 

2019), σημειώνονται ως αρνητικά στοιχεία, η 

προβληματική διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, η 

έλλειψη σήμανσης και η ανά περίπτωση ελλιπής 

κυκλοφοριακή οργάνωση. Η αιτιολόγηση επιλογής 

του Ειδικού στόχου βασίζεται στα εξής: - Στο 

πλαίσιο του υποσυστήματος θαλάσσιων 

μεταφορών, ο σχεδιασμός αφορά σε παρεμβάσεις 

σε μικρότερα λιμάνια εκτός ΔΕΔ-Μ και 

συγκεκριμένα στα λιμάνια της ΠΕ Νήσων της 

Αττικής - Ανάγκη για παρεμβάσεις ενίσχυσης της 

οδικής ασφάλειας, για την αποσυμφόρηση των 

συνδέσεων του λεκανοπεδίου με τις γύρω περιοχές 

και τον ΠΑΘΕ, εξασφαλίζοντας ότι οι στρατηγικές 

μετακινήσεις δεν παρεμποδίζονται από την 

υπερβολική χρήση των αντίστοιχων υποδομών από 

την τοπική κυκλοφορία. - Ανάγκη για στοχευμένες 

παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε κεντρικούς 

οδικούς άξονες και εντός αστικού ιστού, με στόχο 

την μείωση ατυχημάτων και άρση 

επικινδυνότητας. Ο Ειδικός Στόχος σχεδιάζεται να 

υλοποιηθεί συμπληρωματικά και σε συνέργεια με 

τις επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-

2027, με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 

Μεταφορών, το Περιφερειακό Σχέδιο Μεταφορών, 



 

EL 39 EL 
 

Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη) 

με τις πολιτικές του τομεακού προγράμματος 

Υποδομών-Μεταφορών και με τον Αναπτυξιακό 

Στόχο ‘Ανάπτυξη υποδομών’ του ΕΠΑ 2021-2025. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλει στη 

βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών και 

στην αύξηση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό οδικό δίκτυο. 

Παράλληλα, θετικά αποτελέσματα αναμένονται 

στην ενίσχυση και επέκταση ανθεκτικών και 

έξυπνων και βιώσιμων μεταφορικών δικτύων για 

την αναβάθμιση της οδικής και θαλάσσιας 

συνδεσιμότητας της Αττικής. 

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

RSO4.1. Enhancing the effectiveness and 

inclusiveness of labour markets and access to 

quality employment through developing social 

infrastructure and promoting social economy 

Βάσει του Ειδικού στόχου, η αύξηση της 

απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, 

κυρίως μέσω της δημιουργίας νέων ευκαιριών για 

εργασία, αποτελεί για την Περιφέρεια Αττικής 

βασική επιλογή. Εντοπίζονται αδυναμίες 

πρόσβασης στην απασχόληση και αναντιστοιχία 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της εργασίας. Το 

ποσοστό ανεργίας για τους άνω των 15 ετών 

ανήλθε στο 30,7% το 2019 (Eurostat). Το ποσοστό 

της γυναικείας ανεργίας, αν και μειούμενο τα 

τελευταία χρόνια, παραμένει σε υψηλά επίπεδα 

(20,1% το 2019, Eurostat). Η αιτιολόγηση επιλογής 

του Ειδικού στόχου βασίζεται στην ανάγκη 

ενίσχυσης της πρόσβασης στην απασχόληση. Οι 

σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις 

Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, 

λειτουργούν συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις 

δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, με τις 

επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, 

στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ 
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του ΕΠΑ 2021-2025, στις πολιτικές του τομεακού 

προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’. Μέριμνα θα 

ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις να συνάδουν και με το 

επικαιροποιημένο εθνικό Σχέδιο Δράσης 

προετοιμασίας και διαχείρισης της αλλαγής και της 

αναδιάρθρωσης. Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να 

συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης 

σε ποιοτικές και βιώσιμες υπηρεσίες απασχόλησης 

για το ανθρώπινο δυναμικό στην Αττική.  

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

RSO4.2. Improving equal access to inclusive and 

quality services in education, training and lifelong 

learning through developing accessible 

infrastructure, including by fostering resilience for 

distance and on-line education and training 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου, σύμφωνα με 

στοιχεία Eurostat (2020), το ποσοστό των ατόμων 

εκτός εκπαίδευσης και απασχόλησης, ηλικίας 15-

24, για την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται στο 

10,1%, χαμηλότερο του μ.ο. της χώρας (11,5%), 

ωστόσο παραμένει σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη 

και το πληθυσμιακό μέγεθος της Περιφέρειας. Το 

επίπεδο απασχόλησης ατόμων ηλικίας 15 έως 34 

ετών εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης μειώθηκε 

σε 61,6% το 2020, σε σχέση με το 2019 (68%). 

Χαμηλή είναι η συμμετοχή του εργατικού 

δυναμικού σε προγράμματα κατάρτισης, ήτοι 4,5% 

έναντι του μ.ο. 11,1% της Ε.Ε (έκθεση 

Ευρωπαϊκου Εξαμήνου). Η συμπεριληπτική 

εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες 

παθήσεις ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

υστερεί σημαντικά (Παρατηρητήριο Θεμάτων 

Αναπηρίας). Η Αττική χαρακτηρίζεται από μεγάλο 

αριθμό παλαιών κτιριακών υποδομών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 

ελλείψεις σε εξοπλισμό, κυρίως ΤΠΕ. Η 

αιτιολόγηση επιλογής του Ειδικού στόχου 

βασίζεται στα εξής: - Ανάγκη διεύρυνσης των 

ψηφιακών δεξιοτήτων και ‘ήπιων’ δεξιοτήτων, με 
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έμφαση στη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες 

παθήσεις και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - 

Ανάγκη εκσυγχρονισμού εξοπλισμού εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και δια βίου μάθησης - Ανάγκη 

αναβάθμισης εκπαιδευτικών υποδομών. Οι 

σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις 

Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, 

λειτουργούν συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις 

δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, με τις 

επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, 

στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ 

του ΕΠΑ 2021-2025, στις πολιτικές του τομεακού 

προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’. Μέριμνα θα 

ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις να συνάδουν και με το 

επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτικής 

για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Δια 

Βίου Μάθηση. Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να 

συμβάλλει στην ενίσχυση των υποδομών 

εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης δια βίου 

μάθησης για τους κατοίκους της Αττικής.  

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

RSO4.3. Promoting the socioeconomic inclusion of 

marginalised communities, low income households 

and disadvantaged groups, including people with 

special needs, through integrated actions, including 

housing and social services 

Βάσει του περιεχομένου του Ειδικού στόχου, την 

Π.Π. 2014-2020 αναπτύχθηκε στην Αττική ένα 

μεγάλο δίκτυο κοινωνικών δομών, καταγράφονται 

εντούτοις ακόμα ελλείψεις, ιδιαίτερα σε 

προνοιακές δομές προστασίας ηλικιωμένων και 

ατόμων με αναπηρία (μη ενεργοποίηση του θεσμού 

των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων ΜΦΗ). 

Συνολικά, διαπιστώνεται μείωση του εισοδήματος 

κατά 1.300 ευρώ για την περίοδο 2012 – 2017 

(αρνητική μεταβολή 9,6%). Σύμφωνα με τα 
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στοιχεία των Κέντρων Κοινότητας (Α΄ Εξαμήνου 

2020), τα μέλη των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, που έχουν αιτηθεί 

υποστηρικτικές υπηρεσίες αποτελούν ένα 

σημαντικό μέρος δηλ. 8% των ωφελούμενων. Η 

αιτιολόγηση επιλογής του Ειδικού στόχου 

βασίζεται στα εξής: - Ανάγκη επέκτασης και 

αναβάθμισης υποδομών κοινωνικής αλληλεγγύης 

για να περιοριστεί η εισοδηματική ανισότητα, ο 

κίνδυνος φτώχειας και ο κοινωνικός αποκλεισμός, 

περιλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία. - Ανάγκη 

αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού και στεγαστικού 

διαχωρισμού και ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας 

με έμφαση στην οικογένεια και την κοινότητα - 

Ανάγκη δημιουργίας και εκσυγχρονισμού 

υποδομών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας. Οι 

σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις 

Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, 

λειτουργούν συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις 

δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, με τις 

επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, 

στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ 

του ΕΠΑ 2021-2025, στην νέα Εθνική Στρατηγική 

για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της 

Φτώχειας και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 

Δικαιώματα ΑμεΑ. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις 

βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις 

του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων, όπως και με τις αρχές για τα άτομα 

με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα. Ο Ειδικός 

Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση 

και επέκταση υποδομών για την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής και της ενεργητικής ένταξης, 
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με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και 

στις περιθωριοποιημένες κοινότητες. 

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

RSO4.4. Promoting the socio-economic integration 

of third country nationals, including migrants 

through integrated actions, including housing and 

social services 

Οι αιτούντες άσυλο που διαμένουν στην 

Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε ποσοστό 0,6% 

επί του πληθυσμού και σε αναλογία 25% επί του 

συνόλου των αιτούντων στη χώρα (Υπουργείο 

Μετανάστευσης & Ασύλου, Ιούνιος 2020). 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ ποσοστό 51% 

(4.045 άτομα) των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας έχει τοποθετηθεί στην Αττική. Με 

βάση τα στοιχεία των Κέντρων Κοινότητας (Α΄ 

Εξαμήνου 2020), οι ωφελούμενοι που έχουν 

αιτηθεί υποστηρικτικές υπηρεσίες - υπήκοοι τρίτων 

χωρών ή/και μη δηλωμένης υπηκοότητας - 

ανέρχονται σε ποσοστό 36,3%. Η αιτιολόγηση 

επιλογής του Ειδικού στόχου βασίζεται στα εξής: - 

Ανάγκη εξασφάλισης συνθηκών για ασφαλή και 

αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών τρίτων χωρών, 

μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

ανηλίκων, καθώς και δημιουργία ευνοϊκών όρων 

για την κοινωνική τους ενσωμάτωση (εργασία, 

εκπαίδευση, κ.ά.). Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις 

λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν 

συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την 

απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική 

συνοχή, με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού 

ΕΣΠΑ 2021-2027, στον Αναπτυξιακό Στόχο 

‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, στην 

Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Προσφύγων 

και Μεταναστών και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

για τα δικαιώματα του Παιδιού. Ο Ειδικός Στόχος 
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αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση και 

επέκταση υποδομών για την ενίσχυση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης πολιτών τρίτων 

χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών. 

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

RSO4.5. Ensuring equal access to health care and 

fostering resilience of health systems, including 

primary care, and promoting the transition from 

institutional to family- and community-based care 

Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου, σημειώνεται ότι η 

Αττική φιλοξενεί το μεγαλύτερο ποσοστό 

υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας και ιατρικού 

προσωπικού (31% των νοσοκομειακών μονάδων 

της χώρας, το 40% του συνόλου των οργανικών 

κλινών, ενώ οι δύο δομές ψυχικής υγείας, 

Δρομοκαΐτειο και Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, με 900 

κλίνες Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

(ΜΨΑ), αντιστοιχούν στο 39% του συνόλου της 

χώρας. Τα όρια του συστήματος δοκιμάζονται 

αφού η αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης ήρθε 

να προστεθεί στις επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης των προηγούμενων ετών. Η αιτιολόγηση 

επιλογής του Ειδικού στόχου βασίζεται στα εξής: - 

Ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού, περιλαμβανομένου της ανάπτυξης 

υποδομών τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες 

περιοχές - Ανάγκη θωράκισης της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας για την μείωση της επιβάρυνσης 

της δευτεροβάθμιας υγείας - Έλλειψη αστικών 

Κέντρων Υγείας που θα μπορούσαν να 

αναχαιτίσουν τις μεγάλες ροές ασθενών στα 

εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων, ιδίως 

έλλειψη στα νησιά καθώς και μιας δομής υγείας 

στην Ανατολική Αττική - Ανάγκη αύξησης της 

ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης για τη διαχείριση των καθημερινών 

αναγκών και έκτακτων υγειονομικών κρίσεων. - 

Ανάγκη αναβάθμισης υπηρεσιών μακροχρόνιας 
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περίθαλψης, ενίσχυσης δομών προαγωγής ψυχικής 

υγείας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, 

ενίσχυσης υποδομών εξωνοσοκομειακής φροντίδας 

(hospices) για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

ανίατα νοσούντων. Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις 

λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν 

συμπληρωματικά, στον τρίτο Πυλώνα του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την 

απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική 

συνοχή, με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού 

ΕΣΠΑ 2021-2027, στον Αναπτυξιακό Στόχο 

‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, στο 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Υγείας 2021-2025 και στο 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του 

Παιδιού. Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου 

αναμένεται να συμβάλλουν στη βελτίωση της 

προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και 

της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 

περίθαλψης στην Αττική. 

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

RSO4.6. Enhancing the role of culture and 

sustainable tourism in economic development, 

social inclusion and social innovation 

Ο Ειδικός στόχος αντιμετωπίζει την ανάγκη για 

αναβάθμιση του εκτενούς πολιτιστικού 

αποθέματος και της τουριστικής δυναμικής στην 

Αττική, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις προώθησης 

της κοινωνικής καινοτομίας, οι οποίες δύναται να 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής 

ανάπτυξης της Αττικής και της κοινωνικής ένταξης 

των ομάδων στόχου που θα εμπλακούν, 

αξιοποιώντας το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο. Στο 

πλαίσιο του Ειδικού στόχου, εντάσσονται η 

αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών πολιτισμού, 

αθλητισμού και τουρισμού με κύρια 

προτεραιότητα την κατασκευή του 

Παραολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας, 
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όπως επίσης η στήριξη κι ο εμπλουτισμός 

πολιτιστικών δρώμενων, η ανάπτυξη ψηφιακών 

δράσεων στον τομέα πολιτισμού, που θα 

συνδυάζονται με δράσεις προώθησης της 

κοινωνικής καινοτομίας στον πολιτισμό και στον 

αειφόρο τουρισμό. Ο Ειδικός Στόχος λειτουργεί σε 

συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού 

ΕΣΠΑ 2021-2027 και αναμένεται να συμβάλλει 

στην ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του 

βιώσιμου τουρισμού στην ανάπτυξη της 

Περιφέρειας.  

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

ESO4.1. Improving access to employment and 

activation measures of all jobseekers, in particular 

youth people, especially through the 

implementation of the Youth Guarantee,  long-term 

unemployed and disadvantaged groups on the 

labour market, and of inactive people, as well as 

through the promotion of self-employment and the 

social economy; 

Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου, το επίπεδο 

ανεργίας για την Αττική ανερχόταν στο 15,7% το 

Δεκέμβριο του 2019 (Eurostat). Σύμφωνα με πιο 

πρόσφατα στοιχεία (ΟΑΕΔ, Μάιος 2021) 

εντοπίζεται υψηλότερη συγκέντρωση 

εγγεγραμμένων ανέργων, 33,16% στην Περιφέρεια 

σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. 

Η τιμή είναι αυξημένη κατά 11% από τον 

αντίστοιχο μήνα του 2019 με τους μακροχρόνια 

ανέργους στο κυρίαρχο επίπεδο του 60%. 

Σημειώνεται ότι στους δείκτες ανεργίας το 65% 

καταλαμβάνουν οι γυναίκες. Από έρευνα του 

Περιφερειακού Παρατηρητηρίου στις κοινωνικές 

δομές συνάγεται ότι το 49,75% του δείγματος από 

τα Κέντρα Κοινότητας (Κεντρικές Δομές, 

Παραρτήματα Ρομά και ΚΕΜ) ανήκει στην 

ηλικιακή ομάδα 36 - 55 ετών και ότι στην 

πλειονότητα τους είναι μακροχρόνια άνεργοι. Τα 

νέα άτομα 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης και εκπαίδευσης ανέρχονταν στο 

14,7% το 2020 (Eurostat). Η αιτιολόγηση επιλογής 

του Ειδικού στόχου βασίζεται στα εξής: - Ανάγκη 

αναβάθμισης των Μηχανισμών Ενεργητικής 
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Απασχόλησης, για άνεργους και τους μακροχρόνια 

άνεργους - Ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των 

κοινωνικών εταίρων και οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών στον εκσυγχρονισμό της 

αγοράς εργασίας - Ανάγκη βελτίωσης της 

πρόσβασης στην απασχόληση μέσω προώθησης 

της κοινωνικής οικονομίας Οι σχεδιαζόμενες 

παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν 

συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την 

απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική 

συνοχή, με το εθνικό ΕΣΠΑ 2021-2027, στον 

Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του 

ΕΠΑ 2021-2025 στις πολιτικές του προγράμματος 

‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση’. Παράλληλα, οι 

παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τον 

Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και 

θα συνάδουν με το επικαιροποιημένο εθνικό 

Σχέδιο Δράσης προετοιμασίας και διαχείρισης της 

αλλαγής και της αναδιάρθρωσης. Ο Ειδικός Στόχος 

αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της 

ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές και βιώσιμες 

υπηρεσίες απασχόλησης για το ανθρώπινο 

δυναμικό στην Αττική. 

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

ESO4.3. Promoting a gender-balanced labour 

market participation, equal working conditions, and 

a better work-life balance including through access 

to affordable childcare, and care for dependent 

persons 

Βάσει του Ειδικού στόχου, εντοπίζεται στην 

Αττική (ΕΛΣΤΑΤ, 2020) ότι η ευθύνη φροντίδας 

παιδιών ή εξαρτώμενων συγγενών αφορά κυρίως 

στις γυναίκες, είτε για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών 

(26,5%), είτε για εξαρτημένους συγγενείς ηλικίας 

15 ετών και άνω (9,8%). Η φροντίδα μικρών 

παιδιών επηρεάζει την απασχόληση των γυναικών 

σε ποσοστό 32% έναντι 14,6% των ανδρών. Το 
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σχολικό έτος 2019-2020 λειτουργούσαν 470 

Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι 

οποίοι εξυπηρέτησαν 31.226 βρέφη και νήπια 

προσχολικής ηλικίας και 634 Ιδιωτικές Μονάδες 

Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και 

Διαπαιδαγώγησης ΜΦΠΑΔ - Βρεφονηπιακοί 

σταθμοί, οι οποίοι εξυπηρέτησαν 32.199 βρέφη και 

νήπια προσχολικής ηλικίας. Το ποσοστό της 

γυναικείας ανεργίας, αν και μειούμενο τα 

τελευταία χρόνια, παραμένει σε υψηλά επίπεδα 

(20,1% το 2019, Eurostat). Επίσης, οι γυναίκες που 

έχουν απευθυνθεί σε κοινωνικές υπηρεσίες 

αντιστοιχούν στο 53% (στοιχεία Κέντρων 

Κοινότητας). Η αιτιολόγηση επιλογής του Ειδικού 

στόχου βασίζεται στα εξής: - Ανάγκη προώθησης 

της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας και ειδικότερα στήριξη της 

σταδιοδρομίας και της επιχειρηματικότητάς τους. - 

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στη βελτίωση της 

ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής 

ζωής μέσω της προώθησης καινοτόμων μοντέλων 

οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, - 

Προώθηση και αξιοποίηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας για ισόρροπη συμμετοχή των 

φύλων στην αγορά εργασίας. Οι σχεδιαζόμενες 

παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν 

συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το 

εθνικό ΕΣΠΑ 2021-2027, στον Αναπτυξιακό 

Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-

2025, στις πολιτικές του προγράμματος ‘Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση’, με τις κατευθύνσεις του νέου Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-
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2025, του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όπως και με 

την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το Παιδί’. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην 

ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές και 

βιώσιμες υπηρεσίες απασχόλησης για το 

ανθρώπινο δυναμικό στην Αττική. 

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

ESO4.4. Promoting the adaptation of workers, 

enterprises and entrepreneurs to change, active and 

healthy ageing and a healthy and well-adapted 

working environment that addresses health risks 

Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου αναδεικνύεται ότι 

οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται σε σχέση με 

το εργασιακό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, των 

αναγκών πρόληψης έναντι υγειονομικών κινδύνων 

και διασφάλισης ενός υγιούς και ασφαλούς 

περιβάλλοντος εργασίας, διαμορφώνουν ως 

στρατηγική επιλογή την προώθηση παρεμβάσεων 

για την προσαρμογή εργαζομένων κι επιχειρήσεων 

στην αλλαγή, περιλαμβανομένου της ενεργού και 

υγιούς γήρανσης. Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις 

λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν 

συμπληρωματικά, τόσο στον τρίτο Πυλώνα του 

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την 

κοινωνική συνοχή, με τις επιλογές πολιτικής του 

εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, στον Αναπτυξιακό 

Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-

2025, όσο και στις πολιτικές του τομεακού 

προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’. Παράλληλα, 

οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις 

κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τη 

δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην 

πραγματική οικονομία, για πρότυπα εργασίας 
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ασφάλειας και υγείας κατάλληλα για το μέλλον της 

εργασίας. Μέριμνα θα ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις 

να συνάδουν και με το επικαιροποιημένο εθνικό 

Σχέδιο Δράσης προετοιμασίας και διαχείρισης της 

αλλαγής και της αναδιάρθρωσης. Ο Ειδικός Στόχος 

αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των 

υπηρεσιών και των συνθηκών των περιβάλλον των 

απασχόλησης με γνώμονα τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας. 

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

ESO4.6. Promoting equal access to and completion 

of quality and inclusive education and training, in 

particular for disadvantaged groups, from early 

childhood education and care through general and 

vocational education and training, to tertiary level, 

as well as adult education and learning, including 

facilitating learning mobility for all and 

accessibility for persons with disabilities 

Για τον Ειδικό στόχο σημειώνεται ότι η Αττική 

(Eurostat, 2019) έχει χαμηλό ποσοστό σχολ. 

διαρροής, 4,1% αντί 10,2% του μ.ο. της ΕΕ27 και 

περισσότερους απόφοιτους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, 43,1% αντί 40,3% στην ΕΕ27. 

Ωστόσο, παρουσιάζει χαμηλότερα επίπεδα 

συμμετοχής στην εκπαίδευση προσχολικής 

ηλικίας, 81,5% αντί 95,4% (ΕΕ27), στην 

απασχόληση μετά την εκπαίδευση, 59,4% αντί 

80,9% (ΕΕ27) και συμμετοχής στη δια βίου 

εκπαίδευση, 3,9% αντί 10,8% (ΕΕ27). H 

Περιφέρεια συγκεντρώνει (ΕΛΣΤΑΤ, 2018) το 

43% των σπουδαστών δημόσιων/ ιδιωτικών ΙΕΚ με 

το 95,5% να αφορά στους νέους 18-24 ετών και το 

0,6% στους ανέργους 50-64 ετών. Η αιτιολόγηση 

επιλογής του Ειδικού στόχου βασίζεται στα εξής: - 

Η εκπαίδευση/ κατάρτιση δεν ανταποκρίνεται 

επαρκώς στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και 

αγοράς εργασίας (έκθεση Ευρωπαϊκού Εξάμηνου) 

- Ανάγκη ενίσχυσης πρόσβασης στην εκπαίδευση/ 

κατάρτιση για άτομα με αναπηρία, μετανάστες, 

πρόσφυγες, ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και 

προσόντων, μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (μειονεκτούσες ομάδες) - Ανάγκη 

διασφάλισης ίσης πρόσβασης από την προσχολική 
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εκπαίδευση και φροντίδα, μέσω γενικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης και 

περαιτέρω έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων Οι 

σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις 

Συστάσεις του Ευρ. Εξαμήνου για τη χώρα, 

λειτουργούν συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, με το εθνικό ΕΣΠΑ 2021-2027, 

στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ 

του ΕΠΑ 2021-2025, στις πολιτικές του 

προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’. Παράλληλα, 

οι παρεμβάσεις ευθυγραμμίζονται με τις 

κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων, με το Σύμφωνο για τις 

Δεξιότητες, με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. 

‘Εγγύηση για το Παιδί’, τις αρχές για τα άτομα με 

αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα, 

περιλαμβανομένου της αρχής της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης, όπως και με το νέο Στρατηγικό 

Σχέδιο Πολιτικής για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση. Οι 

παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου αναμένεται να 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της ισότιμης 

πρόσβασης σε προγράμματα και δράσεις 

εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης δια βίου 

μάθησης για τις μειονεκτούσες ομάδες της 

Αττικής. 

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

ESO4.8. Fostering active inclusion with a view to 

promoting equal opportunities, non-discrimination 

and active participation, and improving 

employability, in particular for disadvantaged 

groups 

Βάσει του περιεχομένου του Ειδικού στόχου, η 

τεκμηρίωση συνδέεται με την ανάλυση δεικτών και 

ελλείψεων της απασχόλησης. Περαιτέρω, η 

στόχευση του πεδίου αυτού αφορά στην ανάγκη 

για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 
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στην απασχόληση, ειδικότερα για μειονεκτούσες 

ομάδες, με έμφαση σε ηλικιωμένους, σε άνεργους 

με χαμηλό και κοινωνικοοικονομικό/ μορφωτικό 

υπόβαθρο, σε άτομα με αναπηρία, σε 

απεξαρτημένους, σε πρώην φυλακισμένους και 

άλλες μειονεκτούσες ομάδες. Παρεμβάσεις με 

επίκεντρο την στήριξη της αυτοαπασχόλησης, την 

προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και 

παρεμβάσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων αποτελούν 

βασικές επιλογές. Η ανάγκη προκύπτει και ως 

ευκαιρία που οφείλεται στο πολύ υψηλό ποσοστό 

φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 40% επί 

του συνόλου της χώρας, με έδρα την Περιφέρεια 

Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία (2020) του 

μητρώου της Διεύθυνσης Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι σχεδιαζόμενες 

παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν 

συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την 

απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική 

συνοχή, με το εθνικό ΕΣΠΑ 2021-2027, στον 

Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του 

ΕΠΑ 2021-2025, στην νέα Εθνική Στρατηγική για 

την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας, 

στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του 

Παιδιού, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 

Δικαιώματα ΑμεΑ και στην Εθνική Στρατηγική 

Αποϊδρυματοποίησης. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις 

ευθυγραμμίζονται με τις κατευθύνσεις του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας, με τις 

αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 



 

EL 53 EL 
 

Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη) 

‘Εγγύηση για το Παιδί’. Ο Ειδικός στόχος 

αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της 

ενεργού ένταξης, στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών 

και στην προώθηση της απασχόλησης, ειδικότερα 

για τις μειονεκτούσες ομάδες στην Αττική. 

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

ESO4.9. Promoting socio-economic integration of 

third country nationals, including migrants 

Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου, καταγράφεται ότι 

οι αιτούντες άσυλο που διαμένουν στην 

Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε μερίδιο 0,6% 

επί του πληθυσμού και σε αναλογία 25% επί του 

συνόλου των αιτούντων στη χώρα (Υπουργείο 

Μετανάστευσης & Ασύλου, Ιούνιος 2020). 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ ποσοστό 51% 

(4.045) των δικαιούχων διεθνούς προστασίας έχει 

τοποθετηθεί στην Αττική. Επιπλέον, σύμφωνα με 

τα στοιχεία των Κέντρων Κοινότητας (Α΄ 

Εξαμήνου 2020), οι ωφελούμενοι που έχουν 

αιτηθεί υποστηρικτικές υπηρεσίες - υπήκοοι τρίτων 

χωρών ή/και μη δηλωμένης υπηκοότητας - 

ανέρχονται σε ποσοστό 36,3%. Η αιτιολόγηση 

επιλογής του Ειδικού στόχου βασίζεται στην 

ανάγκη προώθησης της κοινωνικής ένταξης 

πολιτών τρίτων χωρών, μεταναστών και 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

ανηλίκων. Βασική επιλογή αποτελεί η αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, με εξασφάλιση 

συνθηκών για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωσή 

τους, καθώς και η δημιουργία ευνοϊκών όρων για 

την κοινωνική τους ενσωμάτωση (εργασία, 

εκπαίδευση, κ.ά.). Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις 

λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου για τη χώρα και τη χρηματοδότηση του 

Ταμείου Μετανάστευσης & Ασύλου 2021-2027, 

λειτουργούν συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα 
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του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις 

δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, με τις 

επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, 

στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ 

του ΕΠΑ 2021-2025, στην Εθνική Στρατηγική για 

την Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών και στις 

πολιτικές του τομεακού προγράμματος ‘Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση’. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται 

σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου 

δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων για την οικοδόμηση μιας Ένωσης 

ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια, με τις 

αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

‘Εγγύηση για το Παιδί’. Ο Ειδικός Στόχος 

αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων 

τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των 

μεταναστών. 

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

ESO4.10. Promoting the socio-economic 

integration of marginalised communities, such as 

Roma people 

Βάσει του Ειδικού στόχου, τονίζεται ότι σύμφωνα 

με τα στοιχεία των Κέντρων Κοινότητας (Α΄ 

Εξαμήνου 2020), τα μέλη των περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, που έχουν αιτηθεί 

υποστηρικτικές υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό 

μερίδιο, το 8% των ωφελούμενων. Από την 

πρόσφατη χαρτογράφηση που πραγματοποιήθηκε 

σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού σε Δήμους 

της Αττικής, όπου διαβιούν Ρομά, προκύπτει η 

ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων που θα 

βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης, με ιδιαίτερη 

μέριμνα στην ένταξη παιδιών Ρομά όπως και 

έμφαση στις γυναίκες Ρομά, ώστε να έχουν 
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πρόσβαση σε δομές ατομικής υγιεινής και 

διαβίωσης σε συνθήκες αξιοπρεπούς 

περιβάλλοντος, πρόσβαση στην απασχόληση και 

δημιουργικές ενέργειες ένταξης για τα παιδιά. Οι 

σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις 

Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, 

λειτουργούν συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις 

δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, με τις 

επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, 

στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ 

του ΕΠΑ 2021-2025, στο Εθνικό Επιχειρησιακό 

Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των 

Ροµά, όσο και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 

δικαιώματα του Παιδιού. Παράλληλα, οι 

παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις 

κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για επενδύσεις 

σε δεξιότητες και εκπαίδευση ώστε να 

δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για όλους, για τη 

δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην 

πραγματική οικονομία, για την οικοδόμηση μιας 

Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια 

και την κοινωνική προστασία κατάλληλη για τον 

νέο κόσμο. Συμπληρωματικά δε, με τις αρχές για 

τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 

και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ‘Εγγύηση για το 

Παιδί’. Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει 

στην ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά. 

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

ESO4.11. Enhancing the equal and timely access to 

quality, sustainable and affordable services, 

Η αιτιολόγηση επιλογής του Ειδικού στόχου 

βασίζεται στα εξής: - Ανάγκη ενίσχυσης των 
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including services that promote the access to 

housing and person-centred care including 

healthcare ; modernising social protection systems, 

including promoting access to social protection, 

with a particular focus on children and 

disadvantaged groups; improving accessibility 

including for persons with disabilities, 

effectiveness and resilience of healthcare systems 

and long-term care services 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας, 

κοινωνικής προστασίας και ψυχικής υγείας, που 

αφορούν σε παιδιά, ηλικιωμένους, ιδιαίτερα όσων 

διαβούν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, σε 

άτομα με αναπηρίες, σε εξαρτημένους και 

γενικότερα σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες. - 

Ανάγκη διασφάλισης καθολικής πρόσβασης σε 

βασικά αγαθά και υπηρεσίες, ανάπτυξη υπηρεσιών 

φροντίδας με έμφαση στην οικογένεια, τα παιδιά 

και την κοινότητα, δομές καταπολέμησης της βίας 

κατά των γυναικών αποτελούν μέτρα προς αυτή 

την κατεύθυνση. Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις 

λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρ. 

Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν 

συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το 

εθνικό ΕΣΠΑ 2021-2027, στον Αναπτυξιακό 

Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-

2025, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 

δικαιώματα του Παιδιού, στο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης Υγείας 2021-2025, στο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τα Δικαιώματα ΑμεΑ και στην Εθνική 

Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης. Παράλληλα, οι 

παρεμβάσεις ευθυγραμμίζονται με τις 

κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την προώθηση της 

υγείας και διασφάλιση φροντίδας, για την 

οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή 

με αξιοπρέπεια και την κοινωνική προστασία 

κατάλληλη για τον νέο κόσμο, με την πρωτοβουλία 

της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το Παιδί’ και τις αρχές για 

τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα. Ο 

Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στη 

βελτίωση της προσβασιμότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των 
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Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη) 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για όλους, 

λαμβάνοντας υπόψη και τους ηλικιωμένους, τα 

παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τις 

μειονεκτούσες ομάδες. 

4. A more social and inclusive Europe 

implementing the European Pillar of Social Rights 

ESO4.12. Promoting social integration of people at 

risk of poverty or social exclusion, including the 

most deprived persons and children 

Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου, το επίπεδο του 

πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού φθάνει στο 24,1%, ενώ ειδικότερα το 

ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ανέρχεται 

στο 12,5% Eurostat (2020). Σύμφωνα με στοιχεία 

του ΚΕΑ, οι πολίτες ηλικίας 68 και άνω αποτελούν 

το 13% των ωφελούμενων στην Αττική. Το 2020 

λειτουργούσαν 118 ΜΦΗ αποκλειστικά από 

ιδιωτικούς φορείς και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Η αιτιολόγηση επιλογής του Ειδικού 

στόχου βασίζεται στα εξής: - Ανάγκη αναβάθμισης 

και εκσυγχρονισμού των μηχανισμών και 

υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης, για να 

περιοριστεί ο κίνδυνος φτώχειας και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός με έμφαση στα νοικοκυριά που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, στους απόρους 

και στα παιδιά, στους ηλικιωμένους που 

βρίσκονται στο περιθώριο, στους αστέγους, όπως 

και στις κοινωνικές ομάδες που επιβαρύνθηκαν 

περισσότερο από τα μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας. - Ανάγκη διεύρυνσης των κοινωνικών 

δομών και υπηρεσιών, σε συνέχεια των 

παρεμβάσεων της ΠΠ 2014-2020. Οι 

σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις 

Συστάσεις του Ευρ. Εξαμήνου για τη χώρα, 

λειτουργούν συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας με το εθνικό ΕΣΠΑ 2021-2027, 

στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ 

του ΕΠΑ 2021-2025, στην νέα Εθνική Στρατηγική 
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Στόχος πολιτικής ή ειδικός στόχος ΤΔΜ Specific objective or dedicated priority * Αιτιολόγηση (περίληψη) 

για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της 

Φτώχειας, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 

δικαιώματα του Παιδιού, στο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τα Δικαιώματα ΑμεΑ, στον 

Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, με 

την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το Παιδί’. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων 

των επιπτώσεων από την πανδημία COVID-19. 

5. A Europe closer to citizens by fostering the 

sustainable and integrated development of all types 

of territories and local initiatives 

RSO5.1. Fostering the integrated and inclusive 

social, economic and environmental development, 

culture, natural heritage, sustainable tourism, and 

security in urban areas 

Για τον Ειδικό στόχο, τονίζεται ότι οι 

μητροπολιτικές περιοχές, όπως η Αττική, 

αποτελούν μια ειδική χωρική ενότητα, καθώς σε 

αυτές συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος πληθυσμού, 

οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι 

οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχες ανάγκες, που 

συνδυάζονται με τη χωρική διάσταση, 

αξιοποιώντας πολιτικές με έμφαση στην 

καινοτομία και τις συνέργειες. Στην Π.Π. 2021-

2027, πυρήνας του χωρικού σχεδιασμού θα 

αποτελέσει εκ νέου η ενίσχυση της κοινωνικής και 

οικονομικής συνοχής της αστικής μητροπολιτικής 

περιοχής της Περιφέρειας. Συνεπώς, σχεδιάζεται η 

συνέχιση των τεσσάρων ΟΧΕ-ΒΑΑ που 

υλοποιούνται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα 

Αθήνας-Πειραιά. Έμφαση θα δοθεί στην επέκταση 

της περιοχής δράσης αυτών, με την ενδεχόμενη 

συμμετοχή και νέων γειτονικών δήμων και 

αντίστοιχη επικαιροποίηση και εμπλουτισμό των 

Σχεδίων Δράσης στις αναθεωρημένες ή/και νέες 

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 

Επίσης, ο σχεδιασμός αφορά και στην κάλυψη 

αναγκών γεωγραφικών περιοχών που δεν 

καλύπτονται από τις υφιστάμενες ΟΧΕ-ΒΑΑ μέσω 
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προώθησης νέων ΟΧΕ-ΒΑΑ. Η διεύρυνση της 

εφαρμογής του εργαλείου των ΟΧΕ και σε άλλες 

επιμέρους χωρικές ενότητες, θα βασίζεται σε 

επίπεδο χωρικής κάλυψης περιοχών που ορίζονται 

από συγκεκριμένα διοικητικά όρια, όσο και σε 

περιοχές που αναδεικνύονται από κοινό θεματικό 

άξονα αναπτυξιακής εστίασης. Η ανάδειξη του 

διεθνούς μητροπολιτικού ρόλου της Αττικής 

συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση των 

σημαντικών χώρων πρασίνου και των Πάρκων της 

Περιφέρειας, που μπορούν να ενισχύσουν την 

ελκυστικότητα της Αττικής και να δημιουργήσουν 

συνέργειες με την Πολιτιστική και την Τουριστική 

Ανάπτυξη, καθώς και με τη Δημιουργική 

Οικονομία και τη Βιώσιμη Κλαδική και Τοπική 

Ανάπτυξη. 

5. A Europe closer to citizens by fostering the 

sustainable and integrated development of all types 

of territories and local initiatives 

RSO5.2. Fostering the integrated and inclusive 

social, economic and environmental local 

development, culture, natural heritage, sustainable 

tourism and security, in areas other than urban 

areas 

Βάσει του περιεχόμενου του Ειδικού στόχου, 

αναδεικνύονται τα δυνατά αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά της Αττικής που δημιουργεί ο 

μητροπολιτικός της χαρακτήρας. Στην Περιφέρεια 

φιλοξενούνται μοναδικά τοπόσημα παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς και ευρείες πολιτιστικές 

υποδομές, δημιουργώντας τις κατάλληλες 

συνθήκες προσδιορισμού χωρικών ενοτήτων με 

δυναμική ανάπτυξης, μέσω της κάθετης σύνδεσης 

πολιτισμού και τουρισμού, για την προσέλκυση 

επισκεπτών που αποζητούν την εμπειρία των 

πολιτιστικών διαδρομών, των διαδρομών 

γαστρονομίας, του Ιατρικού Τουρισμού, του 

Συνεδριακού Τουρισμού και άλλων θεματικών 

μορφών τουρισμού. Επίσης, ο σχεδιασμός αφορά 

και στην κάλυψη αναγκών υπόλοιπων 

γεωγραφικών περιοχών μέσω προώθησης νέων 

ΟΧΕ-ΒΑΑ. Η διεύρυνση της εφαρμογής του 
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εργαλείου των ΟΧΕ και σε άλλες επιμέρους 

χωρικές ενότητες, θα βασίζεται στην επιλογή 

περιοχών που είτε ορίζονται από συγκεκριμένα 

διοικητικά όρια, είτε αναδεικνύονται από κοινό 

θεματικό αναπτυξιακό άξονα με κοινά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Σε ότι αφορά το νησιωτικό 

σύμπλεγμα της Αττικής, τα νησιά διαθέτουν 

σημαντικούς φυσικούς, ιστορικούς και 

πολιτιστικούς πόρους, αποτέλεσμα τόσο της 

φυσικής τους διαμόρφωσης, όσο και της 

συμμετοχής τους στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα 

της χώρας από την Ελλ. Επανάσταση και μετά. 

Παρά την ύπαρξη σημαντικών πλεονεκτημάτων, η 

τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζει υστέρηση 

και αδυναμίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στο επίπεδο 

της οργάνωσης του τουριστικού προϊόντος, ενώ 

παρατηρούνται και προβλήματα συνδεσιμότητας, 

παρά τη γειτνίαση τους με την ηπειρωτική Αττική. 

Η προώθηση νέων ΟΧΕ θα αφορά και σε περιοχές 

με σημαντικά προβλήματα, τόσο στο χωρικό 

σχεδιασμό και στις υποδομές, όσο και σε θέματα 

ευημερίας και κοινωνικής συνοχής (φτώχεια, 

παραβατικότητα, σχολική διαρροή, κλπ.). Η 

χωρική στρατηγική της Περιφέρειας θα λάβει 

υπόψη και την ολοκληρωμένη αποκατάσταση 

περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές 

καταστροφές, όπως πλημμυρικά φαινόμενα, 

πυρκαγιές, αλλά και σεισμικά φαινόμενα 

(Ανατολική και Δυτική Αττική). 

* Dedicated priorities according to ESF+ Regulation
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2. Priorities 
 

Reference: Article 22(2) and point (c) of Article 22(3) CPR  

2.1. Priorities other than technical assistance 
 

2.1.1. Priority: 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 

οικονομικού και ψηφιακού μετασχηματισμού 
 

2.1.1.1. Specific objective: RSO1.2. Reaping the benefits of digitisation for citizens, companies, research organisations and public authorities (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Κεντρική επιδίωξη των δράσεων είναι η υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων της Αττικής, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

παραμείνουν ανταγωνιστικές στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την 4η βιομηχανική επανάσταση. Σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, οι επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων σε περιοχές, παρατηρούνται, όμως, υστερήσεις σε θέματα που 

σχετίζονται πιο στενά με την παραγωγικότητα, όπως η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών συνδέσεων με πελάτες ή/και 

προμηθευτές, ενώ απουσιάζει και η επιχειρηματική ψηφιακή στρατηγική. Στο ίδιο πλαίσιο, η κρίση της πανδημίας COVID-19 ανέδειξε την εξάρτηση της 

λειτουργίας του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας από τις εφαρμογές ΤΠΕ, οπότε η ανάγκη του καθολικού ψηφιακού μετασχηματισμού τίθεται 

επιτακτικά και με άμεσο τρόπο, ως προτεραιότητα. 

Οι βασικές κατευθύνσεις του προγράμματος στο πλαίσιο της ψηφιακής ετοιμότητας των επιχειρήσεων βρίσκονται σε απόλυτη συνέπεια με τις 

κατευθυντήριες αρχές της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 1 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού περιφερειακού χαρακτήρα - ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις από ΟΤΑ και 

άλλους επαγγελματικούς κι επιστημονικούς φορείς 

·       Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού περιφερειακού χαρακτήρα στον τομέα της υγείας 

·       Στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης για την ενσωμάτωση τεχνολογιών που προάγουν το 

ψηφιακό μετασχηματισμό (τηλεργασία, ηλεκτρονικό εμπόριο, βάσεις δεδομένων, πλατφόρμες, ψηφιακή οργάνωση, εξοπλισμός κτλ.) 

·       Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής για τη βελτίωση της λειτουργίας, καθώς και της εξυπηρέτησης 
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πολιτών και επιχειρήσεων 

Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-

2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Έξυπνη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025 και τους Πυλώνες ‘Ψηφιακός μετασχηματισμός’ και ‘Ιδιωτικές επενδύσεις και 

μετασχηματισμός της οικονομίας’ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με τις πολιτικές των τομεακών προγραμμάτων ΠΑΝΕΚ και 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις  

-       Επιχειρηματικά σχήματα και συνεργασίες 

-       ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών 

-       Φορείς και δομές της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης 

-       Επαγγελματικοί κι επιστημονικοί φορείς 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά και είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 
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επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO13 Αξία των ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών 

που αναπτύσσονται για τις επιχειρήσεις 

ευρώ 0,00 5.000.000,00 

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO14 Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη 

ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών 

δημόσιοι 

οργανισμοί 

0,00 13,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR11 Χρήστες νέων και χρήστες/έτος 0,00 2021 3.500.000,00 Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ,  
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αναβαθμισμένων 

δημόσιων ψηφιακών 

υπηρεσιών, προϊόντων 

και διαδικασιών 

Αρμόδιες Αρχές, 

Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR13 Επιχειρήσεις υψηλής 

ψηφιακής έντασης 

επιχειρήσεις 0,00 2021 100,00 Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ, 

Αρμόδιες Αρχές, 

Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 013. 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) 

5.000.000,00 

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 016. Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις 10.000.000,00 

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 019. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (συμπεριλαμβάνονται η ηλεκτρονική περίθαλψη, το διαδίκτυο 

των πραγμάτων για τη φυσική δραστηριότητα και η υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση) 

5.000.000,00 

1 RSO1.2 Σύνολο   20.000.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 20.000.000,00 

1 RSO1.2 Σύνολο   20.000.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 
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Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

1 RSO1.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 20.000.000,00 

1 RSO1.2 Σύνολο   20.000.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 



 

EL 66 EL 
 

2.1.1.1. Specific objective: RSO1.1. Developing and enhancing research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου, προτεραιότητα αποτελεί, τόσο η επικαιροποίηση και υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευση 

(RIS3), (λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της εθνικής RIS3 και την περιφερειακή απόληξη για την Αττική), όσο και η ολοκληρωμένη εφαρμογή και 

αποτελεσματική διακυβέρνηση της, μέσα από την εμπλοκή και συνεργασία μεγαλύτερου αριθμού συντελεστών του οικοσυστήματος καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας, με αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργίας νέων υποδομών (π.χ. κτίριο Λυσσιατρείου ως Κέντρο Στήριξης 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της RIS3), σε συντονισμό με το Συμβούλιο 

Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και την αρμόδια Τεχνική Γραμματεία.  

Βασικός γνώμονας που θα διέπει οριζόντια τον σχεδιασμό των δράσεων είναι, τόσο η συνέχιση υποστήριξης υποδομών έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο 

των κατευθύνσεων της περιφερειακής RIS3 (σε συνέργεια με το Πολυετές Σχέδιο Ερευνητικών Υποδομών), όσο και ο εμπλουτισμός της διαδικασίας της 

επιχειρηματικής ανακάλυψης, με ανανέωση των δυναμικών κλάδων προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής RIS3, όπως αυτή επικαιροποιείται από 

το ΚΕΚΠΑ (που λειτουργεί υπό το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) και καθοδηγείται από τη νέα Εθνική Στρατηγική RIS3. 

Οι δράσεις θα υποστηρίξουν και θα ενισχύσουν το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής, με περαιτέρω σύνδεση έρευνας και 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες και σε σύνδεση με την επικαιροποιημένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευση (RIS3).  

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 1 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Στήριξη των υφιστάμενων και δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών με βάση τους περιφερειακούς τομείς εξειδίκευσης  

·       Ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών, με έμφαση στη βιομηχανική έρευνα και στην πειραματική ανάπτυξη στους τομείς εξειδίκευσης της Αττικής  

·       Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης και παρακολούθησης της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 και προώθηση της διαδικασίας επιχειρηματικής 

ανακάλυψης (ΚΕΚΠΑ) 

·       Προώθηση διεθνών διαπεριφερειακών συνεργασιών και επενδύσεων στην καινοτομία (Interregional Innovation Investments)  

·       Στήριξη της δημιουργίας και εξέλιξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) έρευνας και καινοτομίας  

Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου θα υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, τον 
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Αναπτυξιακό Στόχο ‘Έξυπνη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, τους Πυλώνες ‘Ψηφιακός μετασχηματισμός’, ‘Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της 

οικονομίας’ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τις πολιτικές του προγράμματος ΠΑΝΕΚ, όπως και με τις αρχές του ΕΧΕ 

λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα του Horizon Europe. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί οργανισμοί 

-       Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς 

-       Συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) ερευνητικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων 

-       Δομές υποστήριξης της καινοτομίας και της ενίσχυσης συνεργασίας έρευνας με επιχειρηματικότητα 

-       Δομές προώθησης και διακυβέρνησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

  

  

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά και είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 
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επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator Μονάδα μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO06 Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες 

ερευνητικές εγκαταστάσεις 

ετήσια ΙΠΑ 0,00 260,00 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO07 Ερευνητικοί οργανισμοί που συμμετέχουν σε κοινά 

ερευνητικά έργα 

Ερευνητικοί 

οργανισμοί 

0,00 5,00 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO10 Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς 

οργανισμούς 

επιχειρήσεις 0,00 100,00 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση PCO042 Συμμετοχές Θεσμικών Φορέων σε διαδικασία 

επιχειρηματικής ανακάλυψης 

Συμμετοχές 

Φορέων 

0,00 1,00 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO030 Οργανισμοί που ωφελούνται Αριθμός 0,00 10,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
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Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR01 Θέσεις εργασίας που 

δημιουργήθηκαν σε 

υποστηριζόμενες 

οντότητες 

ετήσια 

ΙΠΑ 

0,00 2021 500,00 Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ, 

Αρμόδιες Αρχές, 

Εκθέσεις 

Διαχειριστικής Αρχής 

 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR102 Θέσεις έρευνας που 

δημιουργήθηκαν στις 

υποστηριζόμενες 

οντότητες 

ετήσια 

ΙΠΑ 

0,00 2021 690,00 Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ, 

Αρμόδιες Αρχές, 

Εκθέσεις 

Διαχειριστικής Αρχής 

 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR030 Δράσεις προώθησης της 

Ε&Κ 

Αριθμός 0,00 2021 1,00 Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ, 

Αρμόδιες Αρχές, 

Εκθέσεις 

Διαχειριστικής Αρχής 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 004. Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης υποδομής για έρευνα, δημόσιων 

ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας 

10.000.000,00 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 012. 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) 

7.500.000,00 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 026. Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, μεταξύ άλλων μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών 

οργανισμών και δημόσιων αρχών και επιχειρηματικών δικτύων που ωφελούν κατά κύριο λόγο τις ΜΜΕ 

17.500.000,00 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 028. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και του τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

2.500.000,00 

1 RSO1.1 Σύνολο   37.500.000,00 
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Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 37.500.000,00 

1 RSO1.1 Σύνολο   37.500.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

1 RSO1.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 37.500.000,00 

1 RSO1.1 Σύνολο   37.500.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: RSO1.3. Enhancing sustainable growth and competitiveness of SMEs and job creation in SMEs, including by productive 

investments (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Μέσα από τις παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου επιδιώκεται η συνεχής προσαρμογή των επιχειρήσεων της Αττικής στις νέες συνθήκες επιχειρηματικότητας 

που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο, όπως και η ενθάρρυνση και στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.  

Θα υποστηριχθεί, επίσης, ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων προς περισσότερο βιώσιμα, καινοτόμα και αποδοτικά ως προς τους πόρους επιχειρηματικά 

μοντέλα, που αφενός συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος και δημιουργεί σημαντική εξοικονόμηση κόστους και αφετέρου, μπορεί να δημιουργεί 

νέες θέσεις εργασίας και να αναπτύσσει την εξωστρέφεια.  

Παράλληλα, επιδίωξη είναι η αύξηση του αριθμού και μεγέθους των επιχειρηματικών συνεργατικών σχημάτων που ενισχύει την εξωστρέφεια και αξιοποιεί 

την καινοτομία, ενώ μέσα από τις δομές στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας δημιουργείται ένα φιλικότερο οικοσύστημα στην Περιφέρεια για τις 

υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Οι δράσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στις οριζόντιες δράσεις του τομεακού ΠΑΝΕΚ, δίνοντας έμφαση στην κάλυψη των περιφερειακών αναγκών 

σε τομείς εξειδίκευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις (και τυχόν εξαιρέσεις) του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και στην υποστήριξη του 

παραγωγικού οικοσυστήματος στην πορεία ανάκαμψης. Στο ίδιο πλαίσιο, οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν και την στήριξη των επιχειρήσεων για την 

ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά την λειτουργία τους. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 1 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Υποστήριξη επιχειρηματικών / εμπορικών σχεδίων εκμετάλλευσης καινοτομιών από νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους 

σε εκκολαπτήρια και δίκτυα στήριξης 

·       Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων (clusters) για την παραγωγή καινοτομίας 

·       Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή/ εκσυγχρονισμό και ανάκαμψη 

Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου θα υλοποιηθούν σε συνέργεια με το εθνικό ΕΣΠΑ 2021-2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Έξυπνη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-

2025, τους Πυλώνες ‘Ψηφιακός μετασχηματισμός’ και ‘Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας’ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας και με τις πολιτικές του τομεακού προγράμματος ΠΑΝΕΚ.  

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου θα βασιστούν στην επικαιροποιημένη και ανανεωμένη, ως προς τους τομείς και τη διακυβέρνηση, Περιφερειακή 



 

EL 72 EL 
 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευση (RIS3) στη βάση των κατευθύνσεων και απολήξεων της Εθνικής Στρατηγικής. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις 

-       Συνεργατικοί επιχειρηματικοί σχηματισμοί (clusters)  

-       Δομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά και είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 
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The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ 

μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) 

επιχειρήσεις 0,00 589,00 

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO02 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις επιχειρήσεις 0,00 478,00 

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO05 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται επιχειρήσεις 0,00 111,00 

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO15 Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη 

επιχειρήσεων 

επιχειρήσεις 0,00 175,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 
Στόχος (2029) Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR01 Θέσεις εργασίας που 

δημιουργήθηκαν σε 

υποστηριζόμενες 

οντότητες 

ετήσια ΙΠΑ 0,00 2021 333,00 Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, Αρμόδιες 

Αρχές, Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 

 

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις οι 

οποίες συμπληρώνουν 

τη δημόσια στήριξη (εκ 

της οποίας: 

ευρώ 0,00 2021 40.700.000,00 Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, Αρμόδιες 

Αρχές, Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 
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επιχορηγήσεις, 

χρηματοδοτικά μέσα) 

Αρχής 

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR03 Μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

που εισάγουν 

καινοτομίες προϊόντων 

ή διαδικασιών 

επιχειρήσεις 0,00 2021 33,00 Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, Αρμόδιες 

Αρχές, Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 

 

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR17 Νέες επιχειρήσεις που 

επιβιώνουν στην αγορά 

επιχειρήσεις 0,00 2021 111,00 Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, Αρμόδιες 

Αρχές, Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 

 

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR18 ΜΜΕ που 

χρησιμοποιούν 

υπηρεσίες 

εκκολαπτηρίου μετά τη 

δημιουργία του 

εκκολαπτηρίου 

επιχειρήσεις/έτος 0,00 2021 175,00 Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, Αρμόδιες 

Αρχές, Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 021. Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών επενδύσεων 44.228.284,00 

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 025. Εκκόλαψη επιχειρήσεων, υποστήριξη τεχνοβλαστών και παράγωγων επιχειρήσεων και νεοσύστατων 

επιχειρήσεων 

1.000.000,00 

1 RSO1.3 Σύνολο   45.228.284,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 45.228.284,00 
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1 RSO1.3 Σύνολο   45.228.284,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

1 RSO1.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 45.228.284,00 

1 RSO1.3 Σύνολο   45.228.284,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1. Priority: 2. Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία και της διασφάλισης ενός αειφόρου και ανθεκτικού φυσικού και 

αστικού περιβάλλοντος  
 

2.1.1.1. Specific objective: RSO2.1. Promoting energy efficiency and reducing greenhouse gas emissions (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Στον Ειδικό στόχο, εντοπίζεται ως κύριο χαρακτηριστικό της Αττικής το ιδιαίτερα γερασμένο κτιριακό απόθεμα, το οποίο παρουσιάζει υψηλά επίπεδα 

απώλειας ενέργειας, καθώς και οι αστικές λειτουργίες υψηλής κατανάλωσης, λόγω και του μεγέθους της μητρόπολης της Αθήνας. Προκειμένου να βελτιωθεί 

το ενεργειακό ισοζύγιο, οι βασικές επιλογές στην Περιφέρεια περιλαμβάνουν έργα βελτίωσης κατά δύο τάξεις του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΠΕΑ) για την ανακαίνιση σημαντικού τμήματος των δημοσίων κτιρίων. Η ενσωμάτωση ΑΠΕ θα υλοποιείται μετά την εξάντληση των συμβατικών 

οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων περιστολής της ενεργειακής κατανάλωσης και βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων κάθε κτιρίου. 

Επιπρόσθετα, προωθείται η υιοθέτηση νέων-έξυπνων τεχνολογιών με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία των αστικών περιοχών (π.χ. 

εξοικονόμηση ενέργειας στο δίκτυο οδοφωτισμού για επιλεγμένους οδικούς άξονες αρμοδιότητας της Περιφέρειας), όπως και τοπικά στους Δήμους της 

Αττικής. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων  

·       Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο χώρο 

Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-

2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Πράσινη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025 και τον Πυλώνα ‘Πράσινη Μετάβαση’ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και με τις πολιτικές του τομεακού προγράμματος ΠΕΚΑ. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών 

-       Άλλα δημόσια κτίρια/ υποδομές πλην κεντρικής κυβέρνησης 
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Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά και είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 
Στόχος (2029) 
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2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO19 Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή 

απόδοση 

τετραγωνικά 

μέτρα 

28.947,20 144.736,00 

2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO031 Δημόσιος χώρος που αναβαθμίζεται 

ενεργειακά 

τετραγωνικά 

μέτρα 

10.200.000,00 34.000.000,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR26 Ετήσια κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας 

(εκ της οποίας: κατοικίες, 

δημόσια κτίρια, 

επιχειρήσεις, άλλα) 

MWh/έτος 39.650,00 2021 23.790,00 Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ, 

Αρμόδιες Αρχές, 

Εκθέσεις 

Διαχειριστικής Αρχής 

 

2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR031  Ετήσια κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας 

στο Δημόσιο Χώρο 

MWh/year 36.900,00 2021 14.900,00 Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ, 

Αρμόδιες Αρχές, 

Εκθέσεις 

Διαχειριστικής Αρχής 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 045. Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης 

και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης 

43.000.000,00 

2 RSO2.1 Σύνολο   43.000.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 
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2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 43.000.000,00 

2 RSO2.1 Σύνολο   43.000.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 43.000.000,00 

2 RSO2.1 Σύνολο   43.000.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: RSO2.7. Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas, and 

reducing all forms of pollution (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού στόχου αντιμετωπίζουν τα ζητήματα μείωσης των υψηλών εκπομπών άνθρακα, του θορύβου, της προστασίας και διατήρησης 

του φυσικού περιβάλλοντος, όπως και το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας. Η αύξηση των χώρων πρασίνου, η ποιοτική αναβάθμιση τους, αλλά και 

το κατάλληλο είδος βλάστησης παίζουν ρόλο σε μια θετική επίδραση στο μητροπολιτικό περιβάλλον της Περιφέρειας. Κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση του 

αστικού περιβάλλοντος, με στοχευμένη ανάπλαση περιοχών της μητρόπολης, για την αναζωογόνηση και επανάχρηση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 

εκτάσεων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου και των επιπτώσεων του φαινομένου της 

«αστικής θερμικής νησίδας», που προκαλείται από τις υποβαθμισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε πράσινες επιφάνειες 

εντός του αστικού ιστού. Παράλληλα, θα επιδιωχθούν περιβαλλοντικά οφέλη και μείωση των εκπομπών άνθρακα μέσω δημιουργίας οργανωμένων 

θεματικών διαδρομών και προώθησης δράσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να αναλάβουν και 

οι στρατηγικές χωρικών επενδύσεων που θα εγκριθούν για την Αττική την ΠΠ 2021-2027. 

Στον τομέα της βιοποικιλότητας, η Περιφέρεια Αττικής θα προωθήσει συγκεκριμένες δράσεις προβολής, προστασίας και ανάδειξης επιλεγμένων, μικρής 

κλίμακας περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος (π.χ. Βουρκάρι Μεγάρων, Δέλτα Ασωπού), σε συνέργεια με τις συνολικές πολιτικές που θα προωθηθούν από 

το αρμόδιο τομεακό πρόγραμμα, οι οποίες θα εστιάσουν στις περιοχές Natura της Αττικής. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Εξυγίανση και αποκατάσταση εδάφους, αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένων εκτάσεων 

·       Πράσινες υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε αστικές περιοχές (Βόρειος ποδηλατικός άξονας, Πιλοτικές δράσεις προώθησης 

της ηλεκτροκίνησης) 

Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-

2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Πράσινη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025 και τον Πυλώνα ‘Πράσινη Μετάβαση’ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και με τις πολιτικές του τομεακού προγράμματος ΠΕΚΑ. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
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-       ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών  

-       Δημόσιοι οργανισμοί 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά και είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
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Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator Μονάδα μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

2 RSO2.7 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO38 Επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους για το 

οποίο δόθηκε στήριξη 

εκτάρια 0,00 1,00 

2 RSO2.7 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO58 Ειδικές υποστηριζόμενες υποδομές για ποδηλασία χλμ. 0,00 17,00 

2 RSO2.7 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO59 Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (σημεία 

ανεφοδιασμού / επαναφόρτισης) 

σημεία 

ανεφοδιασμού/επαναφόρτισης 

0,00 6,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 

Πηγή 

δεδομένων 
Παρατηρήσεις 

2 RSO2.7 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR52 Αποκατεστημένα εδάφη που 

χρησιμοποιούνται για χώρους 

πρασίνου, κοινωνικές κατοικίες, 

οικονομικές ή άλλες χρήσεις 

εκτάρια 0,00 2021 1,00 Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, 

Αρμόδιες 

Αρχές  

 

2 RSO2.7 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR95 Πληθυσμός που έχει πρόσβαση 

σε νέες ή βελτιωμένες πράσινες 

υποδομές 

άτομα 0,00 2021 150.250,00 Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, 

Αρμόδιες 

Αρχές  

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.7 ΕΤΠΑ Μετάβαση 073. Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένου εδάφους 250.000,00 

2 RSO2.7 ΕΤΠΑ Μετάβαση 077. Ποιότητα του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου 4.250.000,00 
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2 RSO2.7 Σύνολο   4.500.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.7 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 4.500.000,00 

2 RSO2.7 Σύνολο   4.500.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.7 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 4.500.000,00 

2 RSO2.7 Σύνολο   4.500.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: RSO2.6. Promoting the transition to a circular and resource efficient economy (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Μέσα από τον Ειδικό στόχο, προωθείται η μετατροπή της απλής διαχείρισης των αποβλήτων σε βιώσιμη αξιοποίηση υλικών, μέσω της μετάβασης στην 

Κυκλική Οικονομία. Προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης για την 

επιτάχυνση της μετάβασης από το γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης στο αντίστοιχο της κυκλικής οικονομίας, μέσω της προώθησης καινοτόμων μορφών 

κατανάλωσης (συνεργατική οικονομία). Ειδικότερα, το Πρόγραμμα της Αττικής θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη γωνιών ανακύκλωσης ή/και 

επαναχρησιμοποίησης υλικών, αντικειμένων κι εξοπλισμού σε τοπικό επίπεδο, σε συνέργεια με το Τομεακό Πρόγραμμα ΠΕΚΑ, το οποίο θα 

χρηματοδοτήσει τις κεντρικές υποδομές. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·      Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας. 

·       Τόποι Ανακύκλωσης ή Γωνιές Ανακύκλωσης 

Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-

2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Πράσινη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025 και τον Πυλώνα ‘Πράσινη Μετάβαση’ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), με το νέο 

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ) και με τις πολιτικές του τομεακού προγράμματος ΠΕΚΑ. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 

-       ΕΔΣΝΑ 

-       Δημόσιοι οργανισμοί 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
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Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά και είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

2 RSO2.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO119 Απόβλητα που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση τόνοι/έτος 144.534,00 199.798,00 

2 RSO2.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO034 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για Αριθμός 2,00 6,00 
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την εφαρμογή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος δράσεων 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή βάσης ή 

τιμή αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

2 RSO2.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR47 Ανακυκλωμένα 

απόβλητα 

τόνοι/έτος 272.112,00 2019 733.926,00  Αρμόδιες Αρχές 

ΥΠΕΝ, ΕΣΔΑ, 

ΠΕΣΔΑ 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση 067. Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, επαναχρησιμοποίησης, 

ανακύκλωσης 

12.500.000,00 

2 RSO2.6 Σύνολο   12.500.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 12.500.000,00 

2 RSO2.6 Σύνολο   12.500.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 12.500.000,00 

2 RSO2.6 Σύνολο   12.500.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: RSO2.2. Promoting renewable energy in accordance with Renewable Energy Directive (EU) 2018/2001[1], including the 

sustainability criteria set out therein (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Μέσα από τις δράσεις του Ειδικού Στόχου, αναγνωρίζεται η πολυδιάστατη συνεισφορά της διεσπαρμένης παραγωγής συστημάτων ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να 

κρίνεται επιτακτική η διατήρηση και επέκταση των σχημάτων αυτοπαραγωγής και ενεργειακού συμψηφισμού που ήδη εφαρμόζονται. Το σχήμα των 

Ενεργειακών Κοινοτήτων θεωρείται σημαντικό εργαλείο για την ενδυνάμωση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών και των καταναλωτών, στη βάση των 

προβλέψεων και κατευθύνσεων του Ν. 4513/18.  

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να ενισχύσει την αξιοποίηση τεχνολογιών ΑΠΕ στην Αττική και να βελτιώσει το ενεργειακό ισοζύγιο. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Υποστήριξη ανάπτυξης έργων ΑΠΕ σε δημοτικές υποδομές 

Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-

2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Πράσινη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025 και τον Πυλώνα ‘Πράσινη Μετάβαση’ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και με τις πολιτικές του τομεακού προγράμματος ΠΕΚΑ. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών 

-       Άλλα δημόσια κτίρια/ υποδομές πλην κεντρικής κυβέρνησης 

-       Ερευνητικοί φορείς 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά και είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε 
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χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator Μονάδα μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

2 RSO2.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO22 Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική) 

MW 0,00 19,00 

2 RSO2.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO97 Κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που κοινότητες ανανεώσιμων 0,00 8,00 
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υποστηρίζονται πηγών ενέργειας 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

2 RSO2.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR31 Συνολική παραγωγή 

ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές (εκ 

της οποίας: ηλεκτρική, 

θερμική) 

MWh/έτος 0,00 2021 28.500,00 Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ, 

Αρμόδιες Αρχές, 

Εκθέσεις 

Διαχειριστικής Αρχής 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 048. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ηλιακή 10.500.000,00 

2 RSO2.2 Σύνολο   10.500.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 10.500.000,00 

2 RSO2.2 Σύνολο   10.500.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 
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Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 10.500.000,00 

2 RSO2.2 Σύνολο   10.500.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: RSO2.4. Promoting climate change adaptation and disaster risk prevention, resilience taking into account eco-system based 

approaches (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Μέσα από τις παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου, αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες συνίστανται στην αύξηση της συχνότητας 

εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων που δημιουργούν σοβαρούς φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους καθώς και σε εκτεταμένες καταστροφές. 

Βασικό εργαλείο αποτελεί το πρόσφατο Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Αττικής (ΠεΣΠΚΑ) και οι δράσεις που προτείνει 

για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (το ΠεΣΠΚΑ και η ΣΜΠΕ του, βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης από τα αρμόδια όργανα). 

Η προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των αρνητικών 

περιβαλλοντικών συνεπειών που απορρέουν από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται ακόμα, στην ικανότητα συλλογής και ανάλυσης 

πληροφοριών, επικοινωνίας, σχεδιασμού κι εφαρμογής στρατηγικών και εξειδικευμένων πλάνων προσαρμογής καθώς και στη δημιουργία Παρατηρητηρίου 

Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς. Επισημαίνεται ότι η 

κλιματική αλλαγή αποτελεί πρόσθετη απειλή και για τη βιοποικιλότητα. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας Αττικής με παρεμβάσεις τοπικής και διαδημοτικής κλίμακας 

·       Επενδύσεις σε δράσεις κι εξοπλισμό πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο, σε συνέργεια με τις παρεμβάσεις του οικείου τομεακού προγράμματος 

·       Δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον για την πολιτική προστασία και πρόληψη κινδύνων 

Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-

2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Πράσινη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025 και τον Πυλώνα ‘Πράσινη Μετάβαση’ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και με τις πολιτικές του τομεακού προγράμματος ΠΕΚΑ. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 
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-       Δημόσιοι οργανισμοί 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά και είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 



 

EL 94 EL 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO24 Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα 

παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και 

ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών 

ευρώ 4.904.653,00 9.000.000,00 

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO032 Περιοχή που καλύπτεται από αντιπλημμυρικό έργο Τετραγωνικά 

Χιλιόμετρα 

1,92 11,00 

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO034 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού 

για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος 

Αριθμός 

δράσεων 

3,00 6,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR35 Πληθυσμός που ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά μέτρα 

άτομα 0,00 2021 110.000,00 Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 

 

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR37 Πληθυσμός που ωφελείται από 

μέτρα προστασίας από φυσική 

καταστροφή που συνδέεται με 

την κλιματική αλλαγή (εκτός 

της πλημμύρας και των 

ανεξέλεγκτων πυρκαγιών) 

άτομα 0,00 2021 2.500.000,00 Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 

 

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR039 Πληθυσμός που ωφελείται από 

μέτρα προστασίας από φυσικές 

καταστροφές που συνδέονται 

με την κλιματική αλλαγή 

(πλημμύρες και ανεξέλεγκτες 

πυρκαγιές)  

Άτομα 0,00 2021 1.500.000,00 Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
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Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 058. Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων 

που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της 

πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση 

το οικοσύστημα) 

49.600.000,00 

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 059. Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων 

που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και 

των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) 

4.611.632,00 

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 060. Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων 

που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της 

ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των 

προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) 

3.350.000,00 

2 RSO2.4 Σύνολο   57.561.632,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 57.561.632,00 

2 RSO2.4 Σύνολο   57.561.632,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 57.561.632,00 

2 RSO2.4 Σύνολο   57.561.632,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: RSO2.5. Promoting access to water and sustainable water management (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζεται αρχικά το ζήτημα ποιοτικής υποβάθμισης των υδάτινων πόρων, λόγω ρύπανσης από την αστικοποίηση και 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και στις νησιωτικές / παραλιακές ζώνες, λόγω διείσδυσης θαλασσινού νερού (sea water intrusion). Παράλληλα, οι 

υδάτινοι αυτοί πόροι διαφαίνονται ως ανεπαρκείς συγκρινόμενοι με τις μεγάλες ανάγκες νερού που υπάρχουν στην Περιφέρεια, εξαιτίας του μεγάλου 

πληθυσμού και του αντίστοιχου υψηλού αριθμού δραστηριοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων 

μέσω αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού των δικτύων υδροδότησης, καθώς και συμπληρωματικών έργων υποδομής για τη διασφάλιση επαρκούς πόσιμου 

νερού για όλες τις περιοχές της Αττικής. 

Θα επιδιωχθεί, επίσης, η εξοικονόμηση νερού μέσω της υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και της χρησιμοποίησης νέων 

τεχνολογιών για την ενίσχυση του συστήματος ελέγχου διαρροών αξιοποιώντας και επεκτείνοντας την εμπειρία της ΕΥΔΑΠ και στις υπόλοιπες περιοχές της 

Περιφέρειας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις παραλιακές ζώνες και στις νησιωτικές περιοχές της Αττικής που εμφανίζουν ποιοτικά και ποσοτικά ζητήματα 

υδάτινων πόρων, σε συνέχεια των παρεμβάσεων της περιόδου 2014-2020, αλλά και στη βάση της ειδικής εμπειρογνωμοσύνης που ανέθεσε η ΕΥΔΕΠ. 

Σε ότι αφορά τη διαχείριση των λυμάτων, προκύπτει η ανάγκη για επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών συλλογής και διαχείρισης, σε εναρμόνιση με τις 

Οδηγίες 91/271/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ. Η υλοποίηση έργων αποχέτευσης σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, αλλά και η αναβάθμιση υφιστάμενων Μονάδων 

Επεξεργασίας προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επαναχρησιμοποίηση της εκροής, κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. 145116/2011, αποτελούν βασικές 

επιλογές. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών - Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών δικτύων ύδρευσης σε περιοχές νησιωτικές 

και απομακρυσμένες καθώς και σε περιοχές με περιορισμένους ή/και χαμηλής ποιότητας υδάτινους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. 

·       Εφαρμογή συστημάτων για την προστασία του υδάτινου διαμερίσματος Αττικής (βάσει του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών) 

·       Δράσεις ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των πολιτών για την εξοικονόμηση των Υδάτινων Πόρων 

·       Αναβάθμιση (υφιστάμενων) υποδομών διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων - Ολοκλήρωση παρεμβάσεων στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας της 

Αττικής  

Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-

2027, τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Πράσινη Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025 και τον Πυλώνα ‘Πράσινη Μετάβαση’ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
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Ανθεκτικότητας, με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), με το νέο 

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ) και με τις πολιτικές του τομεακού προγράμματος ΠΕΚΑ. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 

-       ΔΕΥΑ Λαυρίου 

-       ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά και είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 
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The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO30 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα 

διανομής των δημόσιων δικτύων ύδρευσης 

χλμ. 18.000,00 90.000,00 

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO31 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για το δημόσιο 

δίκτυο συλλογής λυμάτων 

χλμ. 0,00 200,00 

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO32 Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων ισοδύναμο 

πληθυσμού 

0,00 100.000,00 

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO034 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για 

την εφαρμογή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος 

Αριθμός 

δράσεων 

2,00 6,00 

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO039 Συστήματα για την Προστασία του Υδάτινου Διαμερίσματος 

Αττικής 

Αριθμός 1,00 5,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR41 Πληθυσμός 

συνδεδεμένος σε 

βελτιωμένο δημόσιο 

δίκτυο ύδρευσης 

άτομα 0,00 2021 150.000,00 Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ, 

Εκθέσεις 

Διαχειριστικής Αρχής, 

Αρμόδιες Αρχές 

 

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR42 Πληθυσμός άτομα 85.000,00 2021 120.000,00 Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ,  
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συνδεδεμένος σε 

τουλάχιστον δευτερεύον 

δημόσιο σύστημα 

επεξεργασίας λυμάτων 

Εκθέσεις 

Διαχειριστικής Αρχής, 

Αρμόδιες Αρχές 

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR037 Απώλειες νερού σε 

συστήματα διανομής των 

δημόσιων δικτύων 

ύδρευσης 

Ποσοστό 32,00 2020 20,00 Αρμόδιες Αρχές  

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 062. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, 

μέτρα αύξησης της απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού) 

15.000.000,00 

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 064. Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής 

ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών) 

1.250.000,00 

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 065. Συλλογή και επεξεργασία λυμάτων 19.000.000,00 

2 RSO2.5 Σύνολο   35.250.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 35.250.000,00 

2 RSO2.5 Σύνολο   35.250.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 
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Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

2 RSO2.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 35.250.000,00 

2 RSO2.5 Σύνολο   35.250.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1. Priority: 3. Ενίσχυση της περιφερειακής διασύνδεσης μέσω της προώθησης της τοπικής και υπερτοπικής έξυπνης και ασφαλούς κινητικότητας  
 

2.1.1.1. Specific objective: RSO3.2. Developing and enhancing sustainable, climate resilient, intelligent and intermodal national, regional and local mobility, 

including improved access to TEN-T and cross-border mobility (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Βάσει του περιεχομένου του Ειδικού στόχου, κρίσιμο στοιχείο στο μεταφορικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί η διαμόρφωση ενός πλαισίου 

παρεμβάσεων για την αποσυμφόρηση των συνδέσεων του λεκανοπεδίου με τις γύρω περιοχές και τον ΠΑΘΕ, εξασφαλίζοντας ότι οι στρατηγικές 

μετακινήσεις δεν παρεμποδίζονται από την υπερβολική χρήση των αντίστοιχων υποδομών από την τοπική κυκλοφορία. Οι δράσεις θα είναι σε απόλυτη 

συμπληρωματικότητα με το Τομεακό Πρόγραμμα. 

Στον τομέα της οδικής ασφάλειας και ασφάλειας πεζών, προωθούνται παρεμβάσεις κατασκευής ανισόπεδων κόμβων, άρσης επικινδυνότητας και μείωσης 

ατυχημάτων, πρότυπων οδικών διαβάσεων στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας (με έμφαση και στα άτομα με αναπηρία), όπως και ενσωμάτωσης 

έξυπνων τεχνολογιών με την αξιοποίηση ΤΠΕ για τη βελτίωση της περιφερειακής κινητικότητας πεζών και οχημάτων. 

Στο πλαίσιο του υποσυστήματος θαλάσσιων μεταφορών στην Αττική, ο σχεδιασμός στο Πρόγραμμα αφορά σε παρεμβάσεις σε μικρότερα λιμάνια εκτός 

ΔΕΔ-Μ και συγκεκριμένα στα λιμάνια της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Αττικής (Αργοσαρωνικός και Κύθηρα/Αντικύθηρα). 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 3 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής:. 

·       Παρεμβάσεις για την αύξηση της ασφάλειας και βελτίωσης της κινητικότητας των πεζών με έμφαση στα άτομα με αναπηρία 

·       Επενδύσεις για την αύξηση της οδικής ασφάλειας στο κεντρικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας και βελτίωση της προσβασιμότητας εντός 

αστικού ιστού σε επιλεγμένα σημεία υψηλής επικινδυνότητας 

·       Προώθηση της ηλεκτροκίνησης (υποδομές Τραμ - μεταφερόμενο έργο) 

·       Βελτίωση της διασύνδεσης με τα νησιά του Αργοσαρωνικού μέσω αναβάθμισης των νησιωτικών λιμενικών υποδομών 

Ο Ειδικός Στόχος σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, με το Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, με τις πολιτικές του τομεακού προγράμματος Υποδομών-Μεταφορών και με τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Ανάπτυξη υποδομών’ 

του ΕΠΑ 2021-2025. 
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The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 

-       Δημόσιοι οργανισμοί 

-       Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 

-       ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά και είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
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Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO46 Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων οδών 

— εκτός ΔΕΔ-Μ 

χλμ. 0,00 8,40 

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO035 Παρεμβάσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Χιλιόμετρα 0,00 5,00 

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO040 Λιμένες που αναβαθμίζονται Αριθμός 0,00 3,00 

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO043 Υποδομές για μέσα σταθερής τροχιάς Αριθμός 0,00 3,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή βάσης 

ή τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 
Στόχος (2029) 

Πηγή 

δεδομένων 
Παρατηρήσεις 

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR032 Οδική Ασφάλεια: Ετήσιος 

αριθμός ατυχημάτων στις 

ανακατασκευασμένες/ 

εκσυγχρονισμένες οδούς 

Αριθμός 11.364,00 2021 10.228,00 ΕΛΣΤΑΤ, 

Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 

 

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR033 Eτήσιος αριθμός επιβατών 

που εξυπηρετούνται από 

την αναβαθμισμένη 

υποδομή λιμένα επιβατών 

που εξυπηρετούνται από 

την αναβαθμισμένη 

υποδομή λιμένα 

Αριθμός 1.000.000,00 2021 1.200.000,00 ΕΛΣΤΑΤ, 

Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 
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3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR036 Πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από μέσα 

σταθερής τροχιάς 

Αριθμός 

επιβιβάσεων 

ετησίως 

13.018.000,00 2021 15.000.000,00 ΕΛΣΤΑΤ, 

Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 081. Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές 2.500.000,00 

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 093. Άλλες ανακατασκευές και εκσυγχρονισμοί οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών ή 

τοπικών οδών) 

8.250.000,00 

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 112. Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες 750.000,00 

3 RSO3.2 Σύνολο   11.500.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 11.500.000,00 

3 RSO3.2 Σύνολο   11.500.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 
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Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

3 RSO3.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 11.500.000,00 

3 RSO3.2 Σύνολο   11.500.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: RSO3.1. Developing a sustainable, climate resilient, intelligent, secure, sustainable and intermodal TEN-T (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου, και σε ότι αφορά το υποσύστημα θαλάσσιων μεταφορών στην Αττική, ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων στο Πρόγραμμα 

της Αττικής αφορά, αφενός στην συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου βελτίωσης υποδομών (κατασκευή δύο θέσεων ελλιμενισμού για κρουαζιερόπλοια 

νέας γενιάς) για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά (εντός ΔΕΔ-Μ), έργο το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(C(2021)748-02/02/2021), αφετέρου σε παρεμβάσεις αναβάθμισης των λιμένων Ραφήνας και Λαυρίου (εντός ΔΕΔ-Μ) για την αναβάθμιση χώρου επιβατών, 

αύξηση της ασφάλειας και βελτίωση περιβαλλοντικών παραμέτρων των λιμένων. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις προτάσεις 

των στρατηγικών αξόνων ανάπτυξης των Περιφερειακού Σχεδίου Μεταφορών για την Αττική, όπως αυτό εκπονήθηκε για λογαριασμό της οικείας 

Επιτελικής Δομής. 

Σε ότι αφορά το υποσύστημα οδικών μεταφορών εντός ΔΕΔ-Μ, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται έργα αναβάθμισης των αξόνων για την αύξηση της οδικής 

ασφάλειας, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις εντός αστικού ιστού για την μείωση / άρση της επικινδυνότητας, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο 

Περιφερειακό Σχέδιο Μεταφορών της Αττικής (ΕΚΕΤΑ & ΙΜΕΤ, 5/2/2021, Τεχνικός Σύμβουλος για την εκπλήρωση του Αναγκαίου Πρόσφορου Όρου). 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 3 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ 

·       Αναβάθμιση υποδομών κρουαζιέρας στο Λιμάνι του Πειραιά 

·       Αναβάθμιση υποδομών λιμένων Ραφήνας και Λαυρίου 

Ο Ειδικός Στόχος σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, με το Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, με τις πολιτικές του τομεακού προγράμματος Υποδομών-Μεταφορών και με τον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Ανάπτυξη υποδομών’ 

του ΕΠΑ 2021-2025. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 
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-       Δημόσιοι οργανισμοί 

-       Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 

-       ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΟΛΠ 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά και είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 
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2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO45 Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων 

οδών — ΔΕΔ-Μ 

χλμ. 0,00 7,00 

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO040 Λιμένες που αναβαθμίζονται Αριθμός 0,00 2,00 

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO041 Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται Aριθμός 0,00 2,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR032 Οδική Ασφάλεια: Ετήσιος 

αριθμός ατυχημάτων στις 

ανακατασκευασμένες/ 

εκσυγχρονισμένες οδούς 

Αριθμός 44,00 2020 33,00 ΕΛΣΤΑΤ, 

Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 

 

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR033 Eτήσιος αριθμός επιβατών που 

εξυπηρετούνται από την 

αναβαθμισμένη υποδομή 

λιμένα επιβατών που 

εξυπηρετούνται από την 

αναβαθμισμένη υποδομή 

λιμένα 

Αριθμός 3.415.534,00 2018 3.573.270,00 ΕΛΣΤΑΤ, 

Στοιχεία ΤΔΠ 

ΟΠΣ, Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 

Αρχής 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 088. Νέοι ή αναβαθμισμένοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί — Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 12.500.000,00 

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 110. Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ) 35.266.318,00 

3 RSO3.1 Σύνολο   47.766.318,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 47.766.318,00 

3 RSO3.1 Σύνολο   47.766.318,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

3 RSO3.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 47.766.318,00 

3 RSO3.1 Σύνολο   47.766.318,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1. Priority: 4A. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υποδομών για την στήριξη της 

απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
 

2.1.1.1. Specific objective: RSO4.4. Promoting the socio-economic integration of third country nationals, including migrants through integrated actions, 

including housing and social services (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού στόχου αφορούν στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, όπου θα δοθεί έμφαση στην αναβάθμιση των σχετικών υποδομών. Απώτερος στόχος είναι η 

εξασφάλιση συνθηκών για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωσή τους καθώς και την ενεργητική ένταξη. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Α (ΕΤΠΑ) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται και θα 

προωθηθούν σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι οι εξής: 

·       Ανάπτυξη νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών για την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, ενώ λειτουργούν συμπληρωματικά, τόσο στον 

τρίτο Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, στον Αναπτυξιακό 

Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, στην Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών, όσο και στο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού. 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια και την κοινωνική προστασία κατάλληλη για τον νέο κόσμο. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Υπήκοοι τρίτων χωρών, μετανάστες, ασυνόδευτα ανήλικα 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
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Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Στον Ειδικό 

στόχο, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όπως και 

με τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4A RSO4.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO63 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 

προσωρινής υποδοχής 

άτομα 0,00 600,00 
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Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

4A RSO4.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR66 Ετήσιος αριθμός 

χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων 

προσωρινής υποδοχής 

χρήστες/έτος 0,00 2021 1.200,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 133. Υποδομές για την προσωρινή υποδοχή μεταναστών, προσφύγων και ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται 

υπό διεθνή προστασία 

2.032.636,00 

4A RSO4.4 Σύνολο   2.032.636,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 2.032.636,00 

4A RSO4.4 Σύνολο   2.032.636,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 
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Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.4 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 2.032.636,00 

4A RSO4.4 Σύνολο   2.032.636,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: RSO4.6. Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation 

(ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του εκτενούς πολιτιστικού αποθέματος και της τουριστικής δυναμικής σε συνδυασμό με 

παρεμβάσεις προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και καινοτομίας, οι οποίες δύναται να συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της 

Αττικής και της κοινωνικής ένταξης των ομάδων στόχου που θα εμπλακούν, αξιοποιώντας το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο.  

Στον σχεδιασμό του Προγράμματος εντάσσονται η αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού με κύρια προτεραιότητα την 

κατασκευή του Παραολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας, η στήριξη κι ο εμπλουτισμός πολιτιστικών δρώμενων καθώς επίσης και η ανάπτυξη 

ψηφιακών δράσεων στον τομέα πολιτισμού, που θα συνδυάζονται με δράσεις προώθησης της κοινωνικής καινοτομίας στον πολιτισμό και στον αειφόρο 

τουρισμό. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Α (ΕΤΠΑ) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Υποδομές Πολιτισμού/Αθλητισμού/ Τουρισμού 

·       Πολιτιστικά δρώμενα – Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού 

·       Δράσεις προώθησης της κοινωνικής καινοτομίας στον πολιτισμό και στον αειφόρο τουρισμό 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν συμπληρωματικά, τόσο στον τρίτο 

Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή όσο και στον Αναπτυξιακό 

Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Άνεργοι 

-       Απασχολούμενοι στην κοινωνική οικονομία 
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-       Επιχειρήσεις με έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις 

-       Γενικός πληθυσμός 

-       Παιδιά, έφηβοι 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
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Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator Μονάδα μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4A RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO77 Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων 

που υποστηρίζονται 

πολιτιστικοί και 

τουριστικοί χώροι 

0,00 5,00 

4A RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO037 Αριθμός Δράσεων που υλοποιούνται Δράσεις 0,00 10,00 

4A RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO038 Αριθμός Δομών Αριθμός 0,00 5,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

4A RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR77 Επισκέπτες 

πολιτιστικών και 

τουριστικών 

χώρων που 

υποστηρίζονται 

επισκέπτες/έτος 0,00 2021 150.000,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4A RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR034 Ωφελούμενοι 

Δράσεων 

Χρήστες / έτος 0,00 2021 150.000,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4A RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR035 Ετήσιος αριθμός 

χρηστών 

εγκαταστάσεων 

Χρήστες / έτος 0,00 2021 300,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 
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4A RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση 166. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών 15.642.000,00 

4A RSO4.6 Σύνολο   15.642.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 15.642.000,00 

4A RSO4.6 Σύνολο   15.642.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.6 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 15.642.000,00 

4A RSO4.6 Σύνολο   15.642.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: RSO4.2. Improving equal access to inclusive and quality services in education, training and lifelong learning through developing 

accessible infrastructure, including by fostering resilience for distance and on-line education and training (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Ο χάρτης των εκπαιδευτικών υποδομών της Αττικής χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό παλαιών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

με σημαντικές ελλείψεις σε εξοπλισμό, κυρίως ΤΠΕ. Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ανεξαρτήτως κοινωνικής ή 

οικονομικής προέλευσης και η άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων αποτελεί βασική επιλογή. Έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Μέσα από τις παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου, προωθείται η αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης περιλαμβανομένης της 

ενίσχυσης της δυνατότητας για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στην Αττική. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Α (ΕΤΠΑ) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται και θα 

προωθηθούν σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι οι εξής: 

·       Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας 

·       Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

·       Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού εκπαίδευσης περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της δυνατότητας για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

·       Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν συμπληρωματικά, τόσο στον τρίτο 

Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, στον Αναπτυξιακό Στόχο 

‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, όσο και στις πολιτικές του τομεακού προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση’. Μέριμνα θα ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις να συνάδουν και με το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτικής για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση. 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

επενδύσεις σε δεξιότητες και εκπαίδευση ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για όλους, όπως και με το πνεύμα του Συμφώνου για τις Δεξιότητες. 

Όπως αναφέρεται και στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2021-27, πριν από την προκήρυξη των συγκεκριμένων δράσεων θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση και 
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προτεραιοποίηση των αναγκών από τα αρμόδια Υπουργεία και θα συνεργούν με τις δράσεις κοινωνικής ένταξης του ΕΚΤ+.  

 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Άνεργοι 

-       Απασχολούμενοι 

-       Παιδιά 

-       Επιχειρήσεις  

-       Άτομα με αναπηρία 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Στον Ειδικό 

στόχο, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όπως και 

με το πνεύμα του Συμφώνου για τις Δεξιότητες. Επίσης, με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το Παιδί’, τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα, περιλαμβανομένου της αρχής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 
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The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4A RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO66 Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας 

άτομα 0,00 500,00 

4A RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO67 Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 

άτομα 0,00 318.000,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

4A RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR70 Ετήσιος αριθμός 

χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων 

παιδικής φροντίδας 

χρήστες/έτος 0,00 2021 500,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 



 

EL 122 EL 
 

4A RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR71 Ετήσιος αριθμός 

χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 

εκπαιδευτικών 

εγκαταστάσεων 

χρήστες/έτος 0,00 2021 318.000,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 5.000.000,00 

4A RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122. Υποδομή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 40.000.000,00 

4A RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 124. Υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και για εκπαίδευση ενηλίκων 5.000.000,00 

4A RSO4.2 Σύνολο   50.000.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 50.000.000,00 

4A RSO4.2 Σύνολο   50.000.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 50.000.000,00 

4A RSO4.2 Σύνολο   50.000.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: RSO4.1. Enhancing the effectiveness and inclusiveness of labour markets and access to quality employment through developing 

social infrastructure and promoting social economy (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου προωθείται η αύξηση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως μέσω της δημιουργίας νέων ευκαιριών 

για εργασία και ενίσχυσης των σχετικών υποδομών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η ενίσχυση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Α (ΕΤΠΑ) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται και θα 

προωθηθούν σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι οι εξής: 

·       Βελτίωση των υποδομών πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν συμπληρωματικά, τόσο στον τρίτο 

Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, στον Αναπτυξιακό Στόχο 

‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, όσο και στις πολιτικές του τομεακού προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση’. Μέριμνα εξάλλου θα ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις να συνάδουν και με το επικαιροποιημένο εθνικό Σχέδιο Δράσης προετοιμασίας και 

διαχείρισης της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης. 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην πραγματική οικονομία, για πρότυπα εργασίας ασφάλειας και υγείας κατάλληλα για το μέλλον της εργασίας και 

για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-          Άνεργοι 

-          Μακροχρόνια άνεργοι 

-          Επιχειρήσεις 
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Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 
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4A RSO4.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO61 Επιφάνεια νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων για 

υπηρεσίες απασχόλησης 

τετραγωνικά 

μέτρα 

10.000,00 20.363,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

4A RSO4.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR65 Ετήσιος αριθμός 

χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων για 

υπηρεσίες 

απασχόλησης 

χρήστες/έτος 0,00 2021 92.687,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 127. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα 4.858.000,00 

4A RSO4.1 Σύνολο   4.858.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 4.858.000,00 

4A RSO4.1 Σύνολο   4.858.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 4.858.000,00 

4A RSO4.1 Σύνολο   4.858.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: RSO4.5. Ensuring equal access to health care and fostering resilience of health systems, including primary care, and promoting 

the transition from institutional to family- and community-based care (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Στον Ειδικό στόχο καταγράφονται για την Αττική, αφενός η ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όπως 

και της ανάπτυξης υποδομών τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες περιοχές. Αφετέρου, εντοπίζεται η διαχρονική έλλειψη πλήρως λειτουργικών Κέντρων 

Υγείας στα νησιά καθώς και μιας νέας κεντρικής δομής υγείας στην Ανατολική Αττική, στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά πρωτίστως την ποιότητα 

διαβίωσης των κατοίκων των νησιών και δευτερευόντως το αναπτυξιακό τους προφίλ. 

Παράλληλα, παρατηρείται έλλειψη Περιφερειακών Κέντρων Υγείας, τα οποία θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν τις μεγάλες ροές ασθενών στα εξωτερικά 

ιατρεία των Νοσοκομείων. Η θωράκιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα συντελέσει στην μείωση της επιβάρυνσης της δευτεροβάθμιας υγείας, 

ιδιαίτερα σε περιοχές με επιβαρυμένα χαρακτηριστικά και υψηλές συγκεντρώσεις ευάλωτου πληθυσμού. Στην ίδια κατεύθυνση, εξίσου σημαντικό ρόλο 

αναμένεται να διαδραματίσει και η αναβάθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης, η ενίσχυση δομών προαγωγής της ψυχικής υγείας και 

αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, καθώς και η ενίσχυση υποδομών εξωνοσοκομειακής φροντίδας (hospices) για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανίατα 

νοσούντων. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Α (ΕΤΠΑ) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται και θα 

προωθηθούν σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι οι εξής: 

·       Ανάπτυξη υποδομών υγείας. 

·       Αναβάθμιση κι επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης. 

·       Δημιουργία δομών Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν συμπληρωματικά, στον τρίτο Πυλώνα 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού 

ΕΣΠΑ 2021-2027, στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Υγείας 2021-2025 και στο Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την προώθηση της υγείας και διασφάλιση φροντίδας, για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για 

μια ζωή με αξιοπρέπεια και την κοινωνική προστασία κατάλληλη για τον νέο κόσμο. Επίσης, με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το Παιδί’ και τις 

αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα. 
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Όπως αναφέρεται και στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2021-27, πριν από την προκήρυξη των συγκεκριμένων δράσεων θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση και 

προτεραιοποίηση των αναγκών από τα αρμόδια Υπουργεία και θα συνεργούν με τις δράσεις κοινωνικής ένταξης του ΕΚΤ+. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Γενικός πληθυσμός 

-       Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

-       Παιδιά 

-       Ηλικιωμένοι 

-       Ψυχικά ασθενείς 

-       Εξαρτημένοι 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Στον Ειδικό 

στόχο, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την 

προώθηση της υγείας και διασφάλιση φροντίδας, για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια και την κοινωνική προστασία 

κατάλληλη για τον νέο κόσμο. Επίσης, με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το Παιδί’ και τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 
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επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4A RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO69 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 

υγειονομικής περίθαλψης 

άτομα/έτος 0,00 575.200,00 

4A RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO70 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 

κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης) 

άτομα/έτος 0,00 650,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

4A RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR73 Ετήσιος αριθμός χρήστες/έτος 0,00 2021 4.000.000,00 Στοιχεία  
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χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων 

υγειονομικής 

περίθαλψης 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

4A RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCR74 Ετήσιος αριθμός 

χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων 

κοινωνικής μέριμνας 

χρήστες/έτος 0,00 2021 650,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 127. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα 5.000.000,00 

4A RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 128. Υποδομές στον τομέα της υγείας 10.000.000,00 

4A RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 129. Υγειονομικός εξοπλισμός 25.000.000,00 

4A RSO4.5 Σύνολο   40.000.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 40.000.000,00 

4A RSO4.5 Σύνολο   40.000.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.5 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 40.000.000,00 

4A RSO4.5 Σύνολο   40.000.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: RSO4.3. Promoting the socioeconomic inclusion of marginalised communities, low income households and disadvantaged 

groups, including people with special needs, through integrated actions, including housing and social services (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Με βάση το περιεχόμενο του Ειδικού στόχου, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των μηχανισμών και υποδομών κοινωνικής αλληλεγγύης, αποτελούν 

βασικές επιλογές για να περιοριστεί η εισοδηματική ανισότητα, ο κίνδυνος φτώχειας και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Η διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε 

κοινωνικές υπηρεσίες, οι δράσεις για την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού και στεγαστικού διαχωρισμού, η ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας με έμφαση στις 

οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, στις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρία, αποτελούν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, παράλληλα 

με τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό υποδομών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Α (ΕΤΠΑ) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται και θα 

προωθηθούν σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι οι εξής: 

·       Ανάπτυξη υποδομών κοινωνικής προστασίας περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μειονεκτουσών ομάδων, ηλικιωμένων, περιλαμβανομένων ατόμων με 

αναπηρία 

·       Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού κοινωνικών δομών και μονάδων κοινωνικής μέριμνας 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, ενώ λειτουργούν συμπληρωματικά, τόσο στον 

τρίτο Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, στον Αναπτυξιακό 

Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, όσο και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα ΑμεΑ. 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια και την κοινωνική προστασία κατάλληλη για τον νέο κόσμο καθώς και τη νέα Εθνική 

Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Άνεργοι 

-       Νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα 
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-       Άτομα με αναπηρία 

-       Μειονεκτούσες ομάδες  

-       Περιθωριοποιημένες κοινότητες 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Στον Ειδικό 

στόχο, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όπως και 

με τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 
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2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4A RSO4.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση PCO070 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων 

κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης) 

άτομα/έτος 500,00 1.200.000,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

4A RSO4.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση PCR074 Ετήσιος αριθμός 

χρηστών νέων ή 

εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων 

κοινωνικής μέριμνας 

χρήστες/έτος 0,00 2021 600.000,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 127. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα 6.000.000,00 

4A RSO4.3 Σύνολο   6.000.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 
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4A RSO4.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 6.000.000,00 

4A RSO4.3 Σύνολο   6.000.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4A RSO4.3 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 6.000.000,00 

4A RSO4.3 Σύνολο   6.000.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1. Priority: 4B. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υπηρεσιών για την στήριξη του 

ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών 

και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας και αποκλεισμού 
 

2.1.1.1. Specific objective: ESO4.3. Promoting a gender-balanced labour market participation, equal working conditions, and a better work-life balance 

including through access to affordable childcare, and care for dependent persons (ΕΚΤ+) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Στον Ειδικό στόχο περιλαμβάνεται η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Αττική και ειδικότερα η στήριξη της απασχόλησης, 

της σταδιοδρομίας και της επιχειρηματικότητάς τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στη βελτίωση της ισορροπίας επαγγελματικής 

και οικογενειακής ζωής. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Β (ΕΚΤ+) και οι κατηγορίες δράσεων που Στόχου προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Δράσεις για την ενδυνάμωση γυναικών με στόχο την καταπολέμηση πολλαπλών διακρίσεων και την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους στην 

αγορά εργασίας 

·       Δράσεις ΟΧΕ 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν συμπληρωματικά, τόσο στον τρίτο 

Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, στον Αναπτυξιακό Στόχο 

‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, όσο και στις πολιτικές του τομεακού προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση’. 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, 

του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, καθώς και με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το Παιδί’. 

Σημειώνεται ότι θα υπάρξει μέριμνα στην εξειδίκευση των προσκλήσεων για την αποφυγή επικάλυψης και για την επίτευξη μέγιστης συμπληρωματικότητας 

με το πρόγραμμα "Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή". 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
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-       Άνεργες γυναίκες 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Στον Ειδικό 

στόχο, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την 

ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, όπως και με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το 

Παιδί’. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, αλλά σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική. Τα στοχευόμενα εδάφη θα προσδιοριστούν κατά την κατάρτιση και εξειδίκευση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
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Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator Μονάδα μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4B ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO056 Δράσεις του ειδικού στόχου 4γ  για την προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός δράσεων   

4B ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO804 Συμμετέχουσες γυναίκες Αριθμός 

συμμετεχόντων 

0,00 200,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

4B ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR056 Πληθυσμός που 

καλύπτεται από Δράσεις 

του ειδικού στόχου 4γ 

για την προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής 

στο πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 2021  Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR806 Συμμετέχουσες γυναίκες 

που αυτοαπασχολούνται 

ένα χρόνο μετά τη λήξη 

της παρέμβασης 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

0,00 2021 170,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση 142. Μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη μείωση των 2.000.000,00 
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διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά εργασίας  

4B ESO4.3 Σύνολο   2.000.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 2.000.000,00 

4B ESO4.3 Σύνολο   2.000.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. ΟΕΕ — Αστικές γειτονιές 500.000,00 

4B ESO4.3 Σύνολο   500.000,00 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση 05. Απαγόρευση διακρίσεων 2.000.000,00 

4B ESO4.3 Σύνολο   2.000.000,00 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Στοχοθέτηση για την ισότητα των φύλων 1.500.000,00 

4B ESO4.3 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 500.000,00 

4B ESO4.3 Σύνολο   2.000.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.4. Promoting the adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to change, active and healthy ageing and a healthy 

and well-adapted working environment that addresses health risks (ΕΚΤ+) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού στόχου, λαμβάνουν υπόψη τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον στην Αττική, τις 

ανάγκες πρόληψης έναντι υγειονομικών κινδύνων και διασφάλισης ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, και αφορούν στην προσαρμογή 

εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου της ενεργού και υγιούς γήρανσης. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Β (ΕΚΤ+) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Υπηρεσίες υποστήριξης της ενεργού και υγιούς γήρανσης. 

 Δράσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του εργασιακού περιβάλλοντος απέναντι σε κινδύνους για την υγεία. 

 Δράσεις συμβουλευτικής – κατάρτισης – πιστοποίησης   

 Δράσεις ΟΧΕ. 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν συμπληρωματικά, τόσο στον τρίτο 

Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, στον Αναπτυξιακό Στόχο 

‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, όσο και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Υγεία 2021-2025. Επίσης, μέριμνα θα ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις 

να συνάδουν και με το επικαιροποιημένο εθνικό Σχέδιο Δράσης προετοιμασίας και διαχείρισης της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης. 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην πραγματική οικονομία, για πρότυπα εργασίας ασφάλειας και υγείας κατάλληλα για το μέλλον της εργασίας και 

για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Εργαζόμενοι/ες  

-       Αυτοαπασχολούμενοι/ες 
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-       Επιχειρήσεις 

-       Πληθυσμός ηλικίας άνω των 55 ετών 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Στον Ειδικό 

στόχο, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τη 

δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην πραγματική οικονομία, για πρότυπα εργασίας ασφάλειας και υγείας κατάλληλα για το μέλλον της εργασίας. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, αλλά σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική. Τα στοχευόμενα εδάφη θα προσδιοριστούν κατά την κατάρτιση και εξειδίκευση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
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Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECO05 Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

άτομα 3.120,00 6.240,00 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO048 Ωφελούμενοι από δράσεις βελτίωσης εργασιακού 

περιβάλλοντος 

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 5.500,00 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO055 Δράσεις του ειδικού στόχου 4δ  για την προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο ΟΧΕ 

Αριθμός 

δράσεων 

  

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECR03 Συμμετέχοντες που 

αποκτούν εξειδίκευση 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

άτομα 6.736,00 2021 12.976,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR048 Ωφελούμενοι από 

δράσεις βελτίωσης 

εργασιακού 

περιβάλλοντος 

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 2021 5.500,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR055 Πληθυσμός που 

καλύπτεται από 

Δράσεις του ειδικού 

στόχου 4δ για την 

προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής 

στο πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 2021  Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 
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2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση 144. Μέτρα για υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας με αντιμετώπιση των κινδύνων για 

την υγεία, όπου περιλαμβάνεται η προώθηση της σωματικής δραστηριότητας 

1.550.000,00 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση 146. Στήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή 7.600.000,00 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση 147. Μέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργού και υγιούς γήρανσης 1.800.000,00 

4B ESO4.4 Σύνολο   10.950.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 10.950.000,00 

4B ESO4.4 Σύνολο   10.950.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. ΟΕΕ — Αστικές γειτονιές 4.200.000,00 

4B ESO4.4 Σύνολο   4.200.000,00 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση 05. Απαγόρευση διακρίσεων 1.500.000,00 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση 10. Αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 5.450.000,00 

4B ESO4.4 Σύνολο   6.950.000,00 
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Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.4 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 10.950.000,00 

4B ESO4.4 Σύνολο   10.950.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.6. Promoting equal access to and completion of quality and inclusive education and training, in particular for disadvantaged 

groups, from early childhood education and care through general and vocational education and training, to tertiary level, as well as adult education and 

learning, including facilitating learning mobility for all and accessibility for persons with disabilities (ΕΚΤ+) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Βάσει του Ειδικού στόχου, στρατηγική επιλογή αποτελεί για την Αττική, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ανεξαρτήτως 

κοινωνικής ή οικονομικής προέλευσης καθώς και η άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται στην προώθηση της ίσης 

πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση για τα άτομα με αναπηρία, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και χαμηλών 

μορφωτικών προσόντων. 

Οι παρεμβάσεις του ΕΣ αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό των ευάλωτων ομάδων και αφορούν στην υποστήριξη για την ένταξη παιδιών μειονεκτουσών 

ομάδων στην εκπαίδευση. Σκοπός είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, μέσω της γενικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Β (ΕΚΤ+) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση για παιδιά σε ανάγκη και ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά. 

·       Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης 

μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση. 

·       Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ – STEM. 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν συμπληρωματικά, τόσο στον τρίτο 

Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, με τις επιλογές πολιτικής 

του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, όσο και στις πολιτικές του τομεακού προγράμματος 

‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’. 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

επενδύσεις σε δεξιότητες και εκπαίδευση, όπως και με το πνεύμα του Συμφώνου για τις Δεξιότητες. Επίσης, με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το 

Παιδί’, τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα, περιλαμβανομένου της αρχής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για τα άτομα με 

αναπηρία. Τέλος, μέριμνα θα ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις να συνάδουν και με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτικής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και 

τη Δια Βίου Μάθηση. 
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Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν για την ανάπτυξή τους ή/και την πιλοτική λειτουργία του από το RRF αποτυπώνονται με ενδεικτικλο ποσό για έτη 

2026 και μετά χωρίς δεικτοποίηση (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ – STEM) 

Σημειώνεται ότι θα υπάρξει μέριμνα στην εξειδίκευση των προσκλήσεων για την αποφυγή επικάλυψης και για την επίτευξη μέγιστης συμπληρωματικότητας 

με το πρόγραμμα "Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή". 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Παιδιά/Έφηβοι  

-       Παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Στον Ειδικό 

στόχο, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

επενδύσεις σε δεξιότητες και εκπαίδευση, όπως και με το πνεύμα του Συμφώνου για τις Δεξιότητες. Επίσης, με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το 

Παιδί’, τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα, περιλαμβανομένου της αρχής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για τα άτομα με 

αναπηρία. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, χωρίς συγκεκριμένη χωρική θεώρηση. Ενδεχόμενη αξιοποίηση 

του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική, θα εξειδικευθεί κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
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Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4B ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO792 Αριθμός ληπτών voucher για την ένταξη των παιδιών στην 

προσχολική εκπαίδευση 

Αριθμός 

ατόμων 

6.112,00 20.374,00 

4B ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO798 Αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Αριθμός 

δομών 

1.038,00 1.038,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

4B ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR792 Αριθμός παιδιών που 

ωφελούνται από την 

ένταξη στην 

προσχολική 

εκπαίδευση 

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 2021 23.882,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR798 Αριθμός 

ωφελούμενων 

Αριθμός 

ατόμων 

5.490,00 2021 9.095,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 
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παιδιών με αναπηρία 

ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση 148. Στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (εξαιρουμένων των υποδομών) 35.000.000,00 

4B ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση 149. Στήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών) 17.600.000,00 

4B ESO4.6 Σύνολο   52.600.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 52.600.000,00 

4B ESO4.6 Σύνολο   52.600.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση 05. Απαγόρευση διακρίσεων 100.000,00 

4B ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση 06. Αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας 52.500.000,00 

4B ESO4.6 Σύνολο   52.600.000,00 
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Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.6 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 52.600.000,00 

4B ESO4.6 Σύνολο   52.600.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.9. Promoting socio-economic integration of third country nationals, including migrants (ΕΚΤ+) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού στόχου, αφορούν στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων. Προκύπτει η ανάγκη για την αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών ένταξης, την 

εξασφάλιση συνθηκών για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωσή τους καθώς και τη δημιουργία ευνοϊκών όρων για την κοινωνική τους ενσωμάτωση 

(εργασία μέσα από την κοινωνική οικονομία, τη στέγαση, την εκπαίδευση, κ.ά.). 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Β (ΕΚΤ+) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης Υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας 

·       Πρόγραμμα κατάρτισης διαπολιτισμικών μεσολαβητών 

·       Παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε υπηρεσίες υγείας 

·       Δράσεις ΟΧΕ. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εντάσσονται και συνεχιζόμενες δράσεις κοινωνικών δομών στήριξης των μεταναστών και προσφύγων, 

της ΠΠ 2014-2020. 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα και τη χρηματοδότηση του Ταμείου 

Μετανάστευσης & Ασύλου 2021-2027, λειτουργούν συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την 

απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, στην Εθνική Στρατηγική για 

την Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού. 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

επενδύσεις σε δεξιότητες και εκπαίδευση ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για όλους, για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην πραγματική 

οικονομία, για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια και κοινωνική προστασία κατάλληλη για τον νέο κόσμο. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
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-       Άνεργοι 

-       Υπήκοοι τρίτων χωρών 

-       Μετανάστες, πρόσφυγες 

-       Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Στον Ειδικό 

στόχο, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την 

οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια, με τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα, τις κατευθύνσεις της 

Ε.Ε για τους υπηκόους τρίτων χωρών (TCNs) και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ‘Εγγύηση για το Παιδί’. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, αλλά σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική. Τα στοχευόμενα εδάφη θα προσδιοριστούν κατά την κατάρτιση και εξειδίκευση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
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Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4B ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECO13 Υπήκοοι τρίτων χωρών άτομα 1.000,00 2.878,00 

4B ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO052 Δράσεις του ειδικού στόχου 4θ για την προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός 

δράσεων 

  

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

4B ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR052 Πληθυσμός που 

καλύπτεται από 

Δράσεις του ειδικού 

στόχου 4θ για την 

προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής 

στο πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 2021  Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR790 Yπήκοοι τρίτων χωρών 

που αναζητούν ή που 

βρίσκουν απασχόληση 

αμέσως μετά τη 

συμμετοχή τους 

Αριθμός 

ατόμων 

5.871,00 2021 8.058,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
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Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση 156. Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχόληση 8.150.000,00 

4B ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση 157. Μέτρα για την κοινωνική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών 1.715.000,00 

4B ESO4.9 Σύνολο   9.865.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 9.865.000,00 

4B ESO4.9 Σύνολο   9.865.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. ΟΕΕ — Αστικές γειτονιές 325.000,00 

4B ESO4.9 Σύνολο   325.000,00 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση 05. Απαγόρευση διακρίσεων 9.625.000,00 

4B ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση 10. Αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 240.000,00 

4B ESO4.9 Σύνολο   9.865.000,00 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 
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4B ESO4.9 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 9.865.000,00 

4B ESO4.9 Σύνολο   9.865.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.11. Enhancing the equal and timely access to quality, sustainable and affordable services, including services that promote 

the access to housing and person-centred care including healthcare ; modernising social protection systems, including promoting access to social protection, 

with a particular focus on children and disadvantaged groups; improving accessibility including for persons with disabilities, effectiveness and resilience of 

healthcare systems and long-term care services (ΕΚΤ+) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Στο πεδίο αναφοράς του Ειδικού Στόχου, οι παρεμβάσεις αντιμετωπίζουν τις ανάγκες ενίσχυσης των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας, 

κοινωνικής προστασίας και ψυχικής υγείας, που αφορούν σε παιδιά, ηλικιωμένους, γυναίκες, ιδιαίτερα όσων διαβούν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, 

σε άτομα με αναπηρίες, σε εξαρτημένους και γενικότερα σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες. 

Έμφαση θα δοθεί στις δράσεις προληπτικής ιατρικής με αξιοποίηση των Κέντρων Πληροφόρησης (ΚΕΠ) Υγείας, σε απόλυτη συνέργεια με τις τομεακές 

παρεμβάσεις. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Β (ΕΚΤ+) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

·       Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων κ.λ.π.. 

·       Ανάπτυξη ξενώνων άμεσης υποδοχής και βραχείας φιλοξενίας προς αναδοχή. 

·       Δράσεις για την προώθηση του θεσμού της αναδοχής. 

·       Κέντρα Κοινότητας 

·       Δομές παροχής βασικών αγαθών 

·       Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. 

·       Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης. 

·       Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων [ΚΗΦΗ]. 
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·       Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας [ΚΔΗΦ] Ατόμων με Αναπηρία. 

·       Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - ΣΥΔ ΑμεΑ. 

·       Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - ΣΥΔ Ηλικιωμένων. 

·       Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - ΣΥΔ Εφήβων. 

·       Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - ΣΥΔ ΥΤΧ. 

·       Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

·       Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (Αλκοόλ, Ναρκωτικές ουσίες, κλπ.). 

·       Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικής υγείας με βάση τη επιδημιολογία λυμμάτων. 

·       Δράσεις για τη προαγωγή και αγωγή υγείας, την πρόληψη και μακροχρόνια φροντίδα. 

·       Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης της κατάστασης της δημόσιας υγείας σε περιφερειακό – τοπικό επίπεδο. 

·       Υπηρεσίες στέγασης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για άτομα που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) κοινότητα 

·       Δράσεις ΟΧΕ. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εντάσσονται και συνεχιζόμενες δράσεις της ΠΠ 2014-2020. Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν 

υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν συμπληρωματικά, στον τρίτο Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, στον Αναπτυξιακό 

Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Υγείας 2021-

2025, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα ΑμεΑ και στην Εθνική Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης. 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

την προώθηση της υγείας και διασφάλιση φροντίδας, για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια και την κοινωνική 

προστασία κατάλληλη για τον νέο κόσμο. Επίσης, με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το Παιδί’ και τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα. 

Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν για την ανάπτυξή τους ή/και την πιλοτική λειτουργία του από το RRF αποτυπώνονται με ενδεικτικλο ποσό για έτη 

2026 και μετά χωρίς δεικτοποίηση (προσωπικός βοηθός, ΣΥΔ εφήβων) 
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The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Γενικός πληθυσμός 

-       Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 

-       Ηλικιωμένοι 

-       Εξαρτημένοι 

-       Γυναίκες 

-       Παιδιά 

-       Άτομα με αναπηρία 

-       Υπήκοοι Τρίτων Χωρών 

-       Ψυχικά ασθενείς 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Στον Ειδικό 

στόχο, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την 

προώθηση της υγείας και διασφάλιση φροντίδας, για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια και την κοινωνική προστασία 

κατάλληλη για τον νέο κόσμο. Επίσης, με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το Παιδί’ και τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
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Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, αλλά σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική. Τα στοχευόμενα εδάφη θα προσδιοριστούν κατά την κατάρτιση και εξειδίκευση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO050 Δράσεις του ειδικού στόχου 4ια για την προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός 

δράσεων 

  

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO796 Αριθμός υποστηριζόμενων κοινωνικών δομών Αριθμός 

δομών 

233,00 265,00 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO801 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών υγείας Αριθμός 

δομών 

16,00 49,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα Ειδικός Ταμείο Κατηγορία Αναγνωριστικός Indicator Μονάδα Γραμμή Έτος Στόχος Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 
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στόχος περιφέρειας κωδικός μέτρησης βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

αναφοράς (2029) 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR050 Πληθυσμός που 

καλύπτεται από 

Δράσεις του ειδικού 

στόχου 4ια για την 

προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής 

στο πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 2021  Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR796 Αριθμός 

επωφελουμένων των 

υποστηριζόμενων 

κοινωνικών δομών 

Αριθμός 

ατόμων 

358.408,00 2021 612.807,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR801 Αριθμός ατόμων που 

επωφελούνται από 

υπηρεσίες υγείας 

Αριθμός 

ατόμων 

85.582,00 2021 94.172,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 158. Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές 

υπηρεσίες 

29.562.500,00 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 159. Μέτρα για την ενίσχυση της υλοποίησης υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών 

κοινοτήτων 

23.384.453,50 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 160. Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (εξαιρουμένων των υποδομών) 

30.957.440,50 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 161. Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη μακροχρόνια περίθαλψη (εξαιρουμένων των υποδομών) 2.600.000,00 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 162. Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία 

4.132.640,00 

4B ESO4.11 Σύνολο   90.637.034,00 
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Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 90.637.034,00 

4B ESO4.11 Σύνολο   90.637.034,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. ΟΕΕ — Αστικές γειτονιές 8.975.000,00 

4B ESO4.11 Σύνολο   8.975.000,00 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 05. Απαγόρευση διακρίσεων 41.637.453,00 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 06. Αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας 1.782.640,00 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 10. Αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 47.216.941,00 

4B ESO4.11 Σύνολο   90.637.034,00 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Στοχοθέτηση για την ισότητα των φύλων 2.320.000,00 

4B ESO4.11 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 88.317.034,00 

4B ESO4.11 Σύνολο   90.637.034,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.12. Promoting social integration of people at risk of poverty or social exclusion, including the most deprived persons and 

children (ΕΚΤ+) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού στόχου αφορούν στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό μηχανισμών και υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης, ώστε να 

περιοριστεί η εισοδηματική ανισότητα, ο κίνδυνος φτώχειας και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Η διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε βασικά αγαθά και 

υπηρεσίες, οι δράσεις για την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού και στεγαστικού διαχωρισμού, η ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας, με έμφαση στα νοικοκυριά 

σε κίνδυνο φτώχειας, στους απόρους και στα παιδιά, στους ηλικιωμένους που βρίσκονται στο περιθώριο, στους αστέγους, όπως και στις κοινωνικές ομάδες 

που επιβαρύνθηκαν περισσότερο από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, αποτελούν βασικές επιλογές προς αυτή την κατεύθυνση. 

Στο πεδίο των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, κατά την Π.Π. 2014-2020, παρότι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο δίκτυο σε ολόκληρη την Περιφέρεια, 

εντούτοις καταγράφονται ακόμα ελλείψεις σε προνοιακές δομές προστασίας ηλικιωμένων (μη ενεργοποίηση του θεσμού των Μονάδων Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (ΜΦΗ)). 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Β (ΕΚΤ+) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Δομές αστέγων 

·       Υποστήριξη εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές 

·       Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας 

·       Δράσεις στεγαστικής συνδρομής για άτομα/οικογένειες που βρίσκονται σε αστεγία ή κίνδυνο αστεγίας 

·       Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) 

·       Δράσεις ΟΧΕ. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εντάσσονται και συνεχιζόμενες δράσεις της ΠΠ 2014-2020. Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν 

υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν συμπληρωματικά, στον τρίτο Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού ΕΣΠΑ 2021-2027, στον Αναπτυξιακό 

Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, στην νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας, στο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα ΑμεΑ. 
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Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια και κοινωνική προστασία, με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το Παιδί’ και 

τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα. 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Άποροι 

-       Άτομα, παιδιά και νοικοκυριά σε κίνδυνο φτώχειας 

-       Άτομα, παιδιά σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού 

-       Ηλικιωμένοι 

-       Έφηβοι σε υποβαθμισμένες περιοχές 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Στον Ειδικό 

στόχο, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την 

οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια και κοινωνική προστασία, με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το Παιδί’ και τις 

αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, αλλά σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική. Τα στοχευόμενα εδάφη θα προσδιοριστούν κατά την κατάρτιση και εξειδίκευση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 
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The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4B ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO049 Δράσεις του ειδικού στόχου 4ιβ για την προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός 

δράσεων 

  

4B ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO797 Αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της 

"Εγγύησης για το παιδί" 

Αριθμός 

φορέων  

2,00 6,00 

4B ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO802  Aριθμός υποστηριζόμενων δομών αστέγων Αριθμός 

δομών 

6,00 12,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

4B ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR049 Πληθυσμός που 

καλύπτεται από Δράσεις 

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 2021  Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 
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του ειδικού στόχου 4ιβ 

για την προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής στο 

πλαίσιο ΟΧΕ  

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

4B ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR797 Αριθμός ωφελούμενων 

παιδιών από δράσεις στο 

πλαίσιο της "Εγγύησης 

για το παιδί" 

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 2021 580,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR802  Αριθμός επωφελουμένων 

των υποστηριζόμενων 

δομών αστέγων 

Αριθμός 

ατόμων 

7.072,00 2021 9.472,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 163. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών 

11.118.916,00 

4B ESO4.12 Σύνολο   11.118.916,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 11.118.916,00 

4B ESO4.12 Σύνολο   11.118.916,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. ΟΕΕ — Αστικές γειτονιές 1.700.000,00 
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4B ESO4.12 Σύνολο   1.700.000,00 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 05. Απαγόρευση διακρίσεων 2.697.920,00 

4B ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 06. Αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας 2.356.320,00 

4B ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 10. Αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 6.064.676,00 

4B ESO4.12 Σύνολο   11.118.916,00 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.12 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 11.118.916,00 

4B ESO4.12 Σύνολο   11.118.916,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.8. Fostering active inclusion with a view to promoting equal opportunities, non-discrimination and active participation, and 

improving employability, in particular for disadvantaged groups (ΕΚΤ+) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Μέσω του Ειδικού Στόχου σχεδιάζεται να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες για την αύξηση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες, μέσω παρεμβάσεων για την ενίσχυση φορέων κοινωνικής ένταξης, ενίσχυση της ενεργής 

κοινωνικής ζωής και ισορροπίας οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Έμφαση δίδεται στους μακροχρόνια άνεργους, άνεργους με χαμηλό και 

κοινωνικοοικονομικό μορφωτικό υπόβαθρο, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, πρώην φυλακισμένους, απεξαρτημένους, και άλλες μειονεκτούσες ομάδες. 

Παρεμβάσεις όπως η στήριξη της αυτοαπασχόλησης, η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις μειονεκτούσες ομάδες. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Β (ΕΚΤ+) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Capacity building για φορείς σχετικούς με την κοινωνική ένταξη 

·       Δράσεις για την συμμετοχή μειονεκτουσών ομάδων (π.χ. ΑμεΑ, ηλικιωμένοι) στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ενεργή κοινωνική ζωή χωρίς 

αποκλεισμούς 

·       Καταπολέμηση του Ψηφιακού Αποκλεισμού για ηλικιωμένους (Δράσεις εξοικείωσης με τις ΤΠΕ για χρήση στην καθημερινή ζωή και την άρση του 

αποκλεισμού) 

·       Δράσεις για την προώθηση στην απασχόληση ή/και κατάρτιση εστιασμένες σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, εκτός ΥΤΧ και Ρομά (π.χ. 

αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένοι, ΑμεΑ). 

·       Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (κύκλος 2021-22). 

·       Δράσεις ΟΧΕ. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εντάσσονται και συνεχιζόμενες δράσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες, της ΠΠ 

2014-2020. 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν συμπληρωματικά στον τρίτο Πυλώνα 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού 
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ΕΣΠΑ 2021-2027, στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, στην νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και 

Μείωση της Φτώχειας, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα ΑμεΑ και στην Εθνική 

Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης. 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας, όπως και με τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

‘Εγγύηση για το Παιδί’. 

Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν για την ανάπτυξή τους ή/και την πιλοτική λειτουργία του από το RRF αποτυπώνονται με ενδεικτικο ποσό για έτη 

2026 και μετά χωρίς δεικτοποίηση (καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού για ηλικιωμένους). 

Σημειώνεται ότι θα υπάρξει μέριμνα στην εξειδίκευση των προσκλήσεων για την αποφυγή επικάλυψης και για την επίτευξη μέγιστης συμπληρωματικότητας 

με το πρόγραμμα "Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή". 

 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Άνεργοι 

-       Εξαρτημένοι 

-       Πρώην φυλακισμένοι 

-       Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

-       Ηλικιωμένοι 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Στον Ειδικό 
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στόχο, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την 

οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας, όπως και με τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ‘Εγγύηση 

για το Παιδί’. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, αλλά σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική. Τα στοχευόμενα εδάφη θα προσδιοριστούν κατά την κατάρτιση και εξειδίκευση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator Μονάδα μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO053 Δράσεις του ειδικού στόχου 4η για την προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός δράσεων   

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO054 Συμμετέχοντες Αποφυλακισμένοι, Απεξαρτημένοι & 

Συμμετέχοντες με Αναπηρία 

Αριθμός 

συμμετεχόντων  

0,00 228,00 
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4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO793 Ωφελούμενοι που λαμβάνουν υπηρεσίες ενεργούς 

κοινωνικής ένταξης 

Αριθμός ατόμων 0,00 10.000,00 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO800 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 

εξαρτωμένων ατόμων 

Αριθμός ατόμων 3.181,00 3.181,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECR05 Συμμετέχοντες που 

βρίσκουν θέση 

απασχόλησης εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

άτομα 0,00 2021 30,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR053 Πληθυσμός που 

καλύπτεται από Δράσεις 

του ειδικού στόχου 4η 

για την προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής 

στο πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 2021  Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR793 Βαθμός ικανοποίησης 

χρηστών/στριών των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

Ποσοστό 0,00 2021  Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR800  Συμμετέχοντες που 

αποδεσμεύονται από τη 

φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων και που 

δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση 

εργασίας...αμέσως μετά 

τη λήξη συμμετοχής 

τους 

Αριθμός 

συμμετεχόντων  

2.711,00 2021 4.063,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 
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2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 143. Μέτρα για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα και στη φροντίδα εξαρτώμενων προσώπων  

3.990.000,00 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 152. Μέτρα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία 3.325.000,00 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 153. Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα  1.373.500,00 

4B ESO4.8 Σύνολο   8.688.500,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 8.688.500,00 

4B ESO4.8 Σύνολο   8.688.500,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. ΟΕΕ — Αστικές γειτονιές 3.275.000,00 

4B ESO4.8 Σύνολο   3.275.000,00 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 05. Απαγόρευση διακρίσεων 8.588.500,00 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 08. Δημιουργία ικανοτήτων για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 100.000,00 

4B ESO4.8 Σύνολο   8.688.500,00 
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Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Στοχοθέτηση για την ισότητα των φύλων 3.540.000,00 

4B ESO4.8 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 5.148.500,00 

4B ESO4.8 Σύνολο   8.688.500,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.10. Promoting the socio-economic integration of marginalised communities, such as Roma people (ΕΚΤ+) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Ο Ειδικός στόχος περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη υποδομών βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και κάλυψη των βασικών αναγκών ατόμων που 

ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες στην Αττική, όπως οι Ρομά, με ιδιαίτερη μέριμνα στην ένταξη των παιδιών και γυναικών Ρομά. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Β (ΕΚΤ+) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       Ολοκληρωμένα προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού 

αποκλεισμού 

·       Λοιπές δράσεις υποστήριξης των Ρομά για βελτίωση συνθηκών διαβίωσης (Ομάδες διαχείρισης χώρων και Βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης) 

·       Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας/ εφήβων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις 

·       Capacity building για φορείς σχετικούς με την κοινωνική ένταξη για Ρομά 

·       ΝΕΕ, ΝΘΕ και παρεμφερείς δράσεις για απασχόληση και αυτοαπασχόληση εστιασμένες σε Ρομά 

·       Δράσεις ΟΧΕ. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εντάσσονται και συνεχιζόμενες δράσεις κοινωνικών δομών και υπηρεσιών στήριξης περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά της ΠΠ 2014-2020. 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν συμπληρωματικά, στον τρίτο Πυλώνα 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, με τις επιλογές πολιτικής του εθνικού 

ΕΣΠΑ 2021-2027, στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική 

Ένταξη των Ροµά, όσο και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού. 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

επενδύσεις σε δεξιότητες και εκπαίδευση ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για όλους, για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην πραγματική 

οικονομία, για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια και την κοινωνική προστασία κατάλληλη για τον νέο κόσμο. Επίσης, 

με τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ‘Εγγύηση για το Παιδί’. 
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The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Άνεργοι 

-       Περιθωριοποιημένες κοινότητες, Ρομά 

-       Παιδιά, έφηβοι Ρομά 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Στον Ειδικό 

στόχο, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

επενδύσεις σε δεξιότητες και εκπαίδευση ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για όλους, για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην πραγματική 

οικονομία, για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια και την κοινωνική προστασία κατάλληλη για τον νέο κόσμο, όπως και 

με τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού πλαισίου για τους Ρομά 2020-2030.  Επίσης, με τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ‘Εγγύηση για το Παιδί’. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, αλλά σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική. Τα στοχευόμενα εδάφη θα προσδιοριστούν κατά την κατάρτιση και εξειδίκευση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 
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The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECO15 Μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) 

άτομα 30,00 316,00 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECO18 Αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων 

υπηρεσιών 

οντότητες 2,00 10,00 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO051 Δράσεις του ειδικού στόχου 4ι για την προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός 

δράσεων 

  

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO795 Αριθμός φορέων που υλοποιούν προγράμματα ενίσχυσης 

παιδιών Ρομά 

Αριθμός 

φορέων  

1,00 1,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECR05 Συμμετέχοντες που 

βρίσκουν θέση 

απασχόλησης εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

άτομα 0,00 2021 95,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 
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4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR051 Πληθυσμός που 

καλύπτεται από Δράσεις 

του ειδικού στόχου 4ι 

για την προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής στο 

πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 2021  Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR794 Ωφελούμενοι Ρομά από 

προγράμματα βελτίωσης 

συνθηκών διαβίωσης 

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 2021 750,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR795 Αριθμός ωφελούμενων 

παιδιών από 

προγράμματα ενίσχυσης 

Ρομά 

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 2021 30,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση 154. Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι Ρομά, στην εκπαίδευση και 

την απασχόληση και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους 

3.092.200,00 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση 155. Στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

όπως οι Ρομά 

250.000,00 

4B ESO4.10 Σύνολο   3.342.200,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 3.342.200,00 

4B ESO4.10 Σύνολο   3.342.200,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. ΟΕΕ — Αστικές γειτονιές 550.000,00 

4B ESO4.10 Σύνολο   550.000,00 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση 05. Απαγόρευση διακρίσεων 2.823.500,00 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση 06. Αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας 418.700,00 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση 07. Δημιουργία ικανοτήτων για τους κοινωνικούς εταίρους 100.000,00 

4B ESO4.10 Σύνολο   3.342.200,00 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.10 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 3.342.200,00 

4B ESO4.10 Σύνολο   3.342.200,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: ESO4.1. Improving access to employment and activation measures of all jobseekers, in particular youth people, especially through 

the implementation of the Youth Guarantee,  long-term unemployed and disadvantaged groups on the labour market, and of inactive people, as well as 

through the promotion of self-employment and the social economy; (ΕΚΤ+) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Ο Ειδικός στόχος αφορά στην αύξηση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της κοινωνικής οικονομίας και της αυτοαπασχόλησης, για 

τη δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας. Οι παρεμβάσεις αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες πρόσβασης στην απασχόληση και στην αναντιστοιχία μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης της εργασίας για τους άνεργους, τους μακροχρόνια άνεργους, τις μειονεκτούσες ομάδες και τα οικονομικώς αδρανή άτομα. 

Κομβικής σημασίας κρίνεται η επέκταση της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης στους αναζητούντες εργασία σχετικά µε τις ευκαιρίες 

απασχόλησης και τις προβλέψεις επαγγελμάτων και δεξιοτήτων. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 4Β (ΕΚΤ+) και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται και αφορούν 

σε περιφερειακό επίπεδο, είναι οι εξής: 

·       Νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) και παρεμφερείς δράσεις 

·       Capacity Building για φορείς σχετικούς με την ένταξη στην αγορά εργασίας 

·       Δράσεις προώθησης στην απασχόληση για ανέργους και μακροχρόνια άνεργους. 

·       ΝΕΕ και παρεμφερείς δράσεις 

·       Δράσεις στήριξης υφιστάμενων ή νέων κοινωνικών επιχειρήσεων ΚΑΛΟ (Επιχορήγηση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργσίας, για ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων, δικτύωση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, υποστήριξη λειτουργίας θερμοκοιτίδων, κλπ) 

·       Μηχανισμός διάγνωσης αγοράς εργασίας 

·      Δράσεις ΟΧΕ 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εντάσσονται και συνεχιζόμενες δράσεις της ΠΠ 2014-2020. 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, ενώ λειτουργούν συμπληρωματικά στον τρίτο 

Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, στον Αναπτυξιακό Στόχο 

‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, και στις πολιτικές του προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’. 
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Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ενώ μέριμνα θα ληφθεί 

να συνάδουν και με το επικαιροποιημένο εθνικό Σχέδιο Δράσης προετοιμασίας και διαχείρισης της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης. 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για 

τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην πραγματική οικονομία, για πρότυπα εργασίας ασφάλειας και υγείας κατάλληλα για το μέλλον της εργασίας και 

για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. 

Σημειώνεται ότι θα υπάρξει μέριμνα στην εξειδίκευση των προσκλήσεων για την αποφυγή επικάλυψης και για την επίτευξη μέγιστης συμπληρωματικότητας 

με το πρόγραμμα "Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή". 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Άνεργοι 

-       Μακροχρόνια άνεργοι 

-       Οικονομικώς αδρανή άτομα 

-       Επιχειρήσεις 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 

της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Στον Ειδικό 

στόχο, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την 

ενεργή στήριξη στην απασχόληση και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην πραγματική οικονομία. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο διατηρούν κατά βάση οριζόντια περιφερειακή διάσταση, αλλά σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο των 
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Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην Αττική. Τα στοχευόμενα εδάφη θα προσδιοριστούν κατά την κατάρτιση και εξειδίκευση των αντίστοιχων 

επιμέρους χωρικών στρατηγικών. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator Μονάδα μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECO02 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων άτομα 0,00 547,00 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO058 Δράσεις του ειδικού στόχου 4α  για την προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός δράσεων   

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO799 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας  

Αριθμός 

Επιχειρήσεων 

0,00 230,00 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO805 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

& οικονομικά μη ενεργά άτομα 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

0,00 101,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα Ειδικός Ταμείο Κατηγορία Αναγνωριστικός Indicator Μονάδα Γραμμή Έτος Στόχος Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 
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στόχος περιφέρειας κωδικός μέτρησης βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

αναφοράς (2029) 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση EECR05 Συμμετέχοντες που 

βρίσκουν θέση 

απασχόλησης εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

άτομα 845,00 2021 1.197,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR058 Πληθυσμός που 

καλύπτεται από Δράσεις 

του ειδικού στόχου 4α 

για την προώθηση της 

Κοινωνικής Συνοχής 

στο πλαίσιο ΟΧΕ  

Αριθμός 

ατόμων 

0,00 2021  -  

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση PSR799 Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και νέων 

φορέων κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας 

που η λειτουργία  τους 

συνεχίζεται ένα έτος 

μετά τη λήξη της 

παρέμβασης  

Αριθμός 

Επιχειρήσεων 

0,00 2021 100,00 -  

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 134. Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση 5.425.000,00 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 135. Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης των μακροχρόνια ανέργων στην απασχόληση 650.000,00 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 136. Ειδική στήριξη για την απασχόληση και την κοινωνικοοικονομική ένταξη των νέων  350.000,00 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 137. Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων  2.950.000,00 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 138. Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων  4.500.000,00 
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4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 139. Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, ώστε 

να εκτιμώνται και να προβλέπονται οι ανάγκες σε δεξιότητες να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και εξατομικευμένη 

βοήθεια  

1.700.000,00 

4B ESO4.1 Σύνολο   15.575.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 15.575.000,00 

4B ESO4.1 Σύνολο   15.575.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 01. ΟΕΕ — Αστικές γειτονιές 10.475.000,00 

4B ESO4.1 Σύνολο   10.475.000,00 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 05. Απαγόρευση διακρίσεων 500.000,00 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 08. Δημιουργία ικανοτήτων για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 100.000,00 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 10. Αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 18.975.000,00 

4B ESO4.1 Σύνολο   19.575.000,00 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

4B ESO4.1 ΕΚΤ+ Μετάβαση 02. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 15.575.000,00 

4B ESO4.1 Σύνολο   15.575.000,00 
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* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1. Priority: 5. Ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής στην Αττική 
 

2.1.1.1. Specific objective: RSO5.2. Fostering the integrated and inclusive social, economic and environmental local development, culture, natural heritage, 

sustainable tourism and security, in areas other than urban areas (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Στην Περιφέρεια φιλοξενούνται μοναδικά τοπόσημα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ευρείες πολιτιστικές υποδομές, δημιουργώντας τις 

κατάλληλες συνθήκες προσδιορισμού χωρικών ενοτήτων με δυναμική ανάπτυξης, μέσω της κάθετης σύνδεσης πολιτισμού και τουρισμού, για την 

προσέλκυση επισκεπτών που αποζητούν την εμπειρία εναλλακτικών μορφών θεματικού τουρισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση οργάνωσης και ανάδειξης του θεματικού άξονα του πολιτισμού μεταξύ Αθήνας, Ελευσίνας 

και Λαυρίου (Τριλογία της Αττικής), με , αναδεικνύοντας τους κύριους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας,με στόχο τόσο τη διάχυση της τουριστικής 

κίνησης χωρικά σε όλη την Περιφέρεια όσο και την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της παραμονής των επισκεπτών με τον εμπλουτισμό των εμπειριών 

τους. 

Σε ότι αφορά το νησιωτικό σύμπλεγμα της Αττικής, παρά την ύπαρξη πλειάδας ελκυστικών χαρακτηριστικών, η τουριστική δραστηριότητα δείχνει 

υστέρηση και αδυναμίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, ενώ παρατηρούνται και προβλήματα συνδεσιμότητας, παρά τη 

γειτνίαση τους με την ηπειρωτική Αττική. 

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης, η εστίαση θα αφορά στην ενίσχυση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, στην αναβάθμιση των 

λιμενικών υποδομών για τη διασύνδεση των νησιών, στην στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών 

πόρων και της παράδοσης της περιοχής. 

Η προώθηση νέων ΟΧΕ θα αφορά και σε περιοχές με σημαντικά προβλήματα, τόσο στο χωρικό σχεδιασμό και στις υποδομές, όσο και σε θέματα ευημερίας 

και κοινωνικής συνοχής (φτώχεια, παραβατικότητα, σχολική διαρροή, κλπ.). Επίσης η προώθηση των νέων ΟΧΕ θα αφορά και περιπτώσεις περιοχών που 

έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί κλπ.), στην Ανατολική και Δυτική Αττική. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 5 (ΕΤΠΑ) και οι ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις αφορούν 

οικιστικές ενότητες (λειτουργικές περιοχές) που αναπτύσσονται σε μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες και με πληθυσμό < 50.000 κατ. 

Σε αυτη τη κατηγορία προτείνονται οι εξής ΟΧΕ: 

·       ΟΧΕ Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής 
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·       ΟΧΕ Αθήνα – Ελευσίνα – Λαύριο (Τριλογία της Αττικής) 

·       ΟΧΕ στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Αττικής 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       ΟΤΑ A’ και Β’ βαθμού – Αστικές Αρχές 

-       Δημόσιοι οργανισμοί 

-       Επαγγελματικοί κι επιστημονικοί φορείς 

-       Φορείς κοινωνίας των πολιτών 

-       Πληθυσμός σε περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά και είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο αξιοποιούν το χωρικό εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες χωρικές 

ενότητες της Αττικής, όπως αυτές προσδιορίζονται ανωτέρω από την Στρατηγική και την αντίστοιχη τεκμηρίωση των παρεμβάσεων και θα εξειδικευθούν 

περαιτέρω κατά τον προγραμματισμό. 
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The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

5 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO76 Ολοκληρωμένα έργα χωρικής ανάπτυξης έργα 0,00 3,00 

5 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO114 Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται 

σε αστικές περιοχές 

τετραγωνικά 

μέτρα 

0,00 108.109,65 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

5 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR041 Πληθυσμός που 

ωφελείται από έργα 

στο πλαίσιο 

στρατηγικών για 

ΟΧΕ (πλην ΒΑΑ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 0,00 2021 100.000,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 
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2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

5 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 168. Φυσική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων 10.000.000,00 

5 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 169. Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών 

στρατηγικών 

10.000.000,00 

5 RSO5.2 Σύνολο   20.000.000,00 

 

Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

5 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 20.000.000,00 

5 RSO5.2 Σύνολο   20.000.000,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

5 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 06. ΟΕΕ — Νησιά και παράκτιες περιοχές 10.000.000,00 

5 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 08. ΟΕΕ — Άλλα είδη στοχευόμενων περιοχών 10.000.000,00 

5 RSO5.2 Σύνολο   20.000.000,00 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 
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5 RSO5.2 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 20.000.000,00 

5 RSO5.2 Σύνολο   20.000.000,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.1.1.1. Specific objective: RSO5.1. Fostering the integrated and inclusive social, economic and environmental development, culture, natural heritage, 

sustainable tourism, and security in urban areas (ΕΤΠΑ) 
 

2.1.1.1.1. Interventions of the Funds 
 

Reference: points (d)(i), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of Article 22(3) CPR  

The related types of actions – point (d)(i) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation: 
 

 

Οι μητροπολιτικές περιοχές, όπως η Αττική, αποτελούν μια ειδική χωρική ενότητα, καθώς σε αυτές συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος πληθυσμού, οικονομικών 

και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες συνοδεύονται από εκτεταμένες αντίστοιχες ανάγκες, που συνδυάζονται με τη χωρική διάσταση, αλλά και από 

πλήθος ευκαιριών για προώθηση πολιτικών με έμφαση στην καινοτομία και τις συνέργειες. 

Στην επόμενη Π.Π. 2021-2027, πυρήνας του χωρικού σχεδιασμού για την Αττική θα αποτελέσει και πάλι η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής 

συνοχής της αστικής μητροπολιτικής περιοχής της Περιφέρειας. Επομένως, ιδιαίτερη μέριμνα στη νέα Π.Π. θα δοθεί στη συνέχιση των τεσσάρων ΟΧΕ-

ΒΑΑ που υλοποιούνται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας - Πειραιά στις οποίες μετέχουν οι τρείς πολυπληθέστεροι Δήμοι της Περιφέρειας, αλλά και 

άλλοι Δήμοι με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Οι παραπάνω ΟΧΕ/ΒΑΑ δύναται να συνεχιστούν μετά 

από επικαιροποίηση της στρατηγικής τους και εφόσον αξιολογηθούν θετικά από την ΕΥΔ. η έγκριση αυτών των στρατηγικών θα γίνει το αργότερο 18 μήνες 

μετά την έγκριση του προγράμματος. 

Σημειώνεται ότι η ΕΥΔΕΠ, με τη συνδρομή του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστήμιου, προσδιόρισε το βασικό πλαίσιο 

παρεμβάσεων ΟΧΕ της νέας Π.Π. 

Σ’ ότι αφορά στις υφιστάμενες ΟΧΕ έμφαση στη νέα Π.Π. θα δοθεί στην επέκταση της περιοχής δράσης αυτών, με την ενδεχόμενη συμμετοχή νέων 

γειτονικών δήμων και ανάλογη επικαιροποίηση/ εμπλουτισμό των Σχεδίων Δράσης στις αναθεωρημένες ή/και νέες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης. 

Η Περιφέρεια Αττικής φιλοξενεί μοναδικά τοπόσημα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτιστικές υποδομές, χωρικές ενότητες με δυναμική 

ανάπτυξης του τουρισμού και οι εισροές επισκεπτών που αποζητούν την εμπειρία των πολιτιστικών διαδρομών, των διαδρομών γαστρονομίας, του Ιατρικού 

Τουρισμού, του Συνεδριακού Τουρισμού και άλλων θεματικών μορφών τουρισμού. 

Επιπλέον, βασική επιλογή αποτελεί και η κάλυψη αναγκών και γεωγραφικών περιοχών που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες ΟΧΕ-ΒΑΑ με τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων ΟΧΕ εφόσον υπάρχει η σχετική ετοιμότητα από τους Φορείς. Η διεύρυνση της εφαρμογής του εργαλείου των ΟΧΕ και 

σε άλλες επιμέρους χωρικές ενότητες, θα βασίζεται σε επίπεδο χωρικής κάλυψης περιοχών που ορίζονται από συγκεκριμένα διοικητικά όρια, όσο και σε 

περιοχές που αναδεικνύονται από κοινό θεματικό άξονα αναπτυξιακής εστίασης. 

Η ανάδειξη του διεθνούς μητροπολιτικού ρόλου της Αττικής συνδέεται, επίσης, άμεσα με την αναβάθμιση των σημαντικών χώρων πρασίνου και των 

Πάρκων της Περιφέρειας, που μπορούν να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της Αττικής και να δημιουργήσουν συνέργειες με την Πολιτιστική και την 
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Τουριστική Ανάπτυξη, καθώς και με τη Δημιουργική Οικονομία και τη Βιώσιμη Κλαδική και Τοπική Ανάπτυξη. 

Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση στον εντοπισμό τομέων αναπτυξιακού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας καθώς και ειδικών διαλειτουργιών που 

αναδεικνύονται από συγκεκριμένες αλυσίδες αξίας αξιοποιώντας μεταξύ άλλων το παραλιακό μέτωπο, τους μητροπολιτικούς χώρους πρασίνου κλπ., ώστε 

να εμπλουτιστούν τα χωρικά εργαλεία και με την προώθηση θεματικών ΟΧΕ-ΒΑΑ. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου εντάσσονται στην στρατηγική Προτεραιότητα 5 (ΕΤΠΑ) και οι ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις που σε αυτή τη 

φάση προβλέπονται είναι οι εξής: 

·       ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων 

·       ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά 

·       ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 

·       ΟΧΕ/ΒΑΑ Νότιου Τομέα Αθήνας 

·       ΟΧΕ ανάδειξης πολιτιστικού προϊόντος - υποδομές πολιτισμού, σύγχρονος πολιτισμός - δημιουργική οικονομία 

·       ΟΧΕ ανάδειξης των μητροπολιτικών χώρων πρασίνου του πολεοδομικού συγκροτήματος του λεκανοπεδίου της Αθήνας 

·       ΟΧΕ λειτουργικών αξόνων ανάπτυξης – Συγγρού, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κηφισίας 

·       ΟΧΕ Αδριάνειου Υδραγωγείου 

Σημειώνεται ότι Σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης 

 Η Διαχειριστική Αρχή θα διασφαλίσει ότι η έγκριση των στρατηγικών προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικής ομάδας για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης των στρατηγικών και την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης. 

 Η διαβούλευση που διενεργείται σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο της κατάρτισης των ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ, θα υποστηρίζεται από μια συνεκτική ομάδα 

διοίκησης σε επίπεδο Περιφέρειας, η οποία θα διασφαλίσει την άρτια προετοιμασία των εν λόγω στρατηγικών και αφετέρου θα ενδυναμώσει την 

πεποίθηση της «ιδιοκτησίας» των στρατηγικών από τους δικαιούχους (ΟΤΑ). 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
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-       ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού – Αστικές Αρχές 

-       Πληθυσμός σε περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 

 

Actions safeguarding equality, inclusion and non-discrimination – point (d)(iv) of Article 22(3) CPR and Article 6 ESF+ Regulation 
 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής στον Ειδικό στόχο, μεριμνά και είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του. Επιπλέον, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

 

 

Indication of the specific territories targeted, including the planned use of territorial tools – point (d)(v) of Article 22(3) CPR 
 

 

Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο αξιοποιούν το χωρικό εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για παρεμβάσεις Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες της Αττικής, όπως αυτές προσδιορίζονται ανωτέρω από την Στρατηγική και την αντίστοιχη τεκμηρίωση των 

παρεμβάσεων και θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά τον προγραμματισμό. 

 

 

The interregional, cross-border and transnational actions – point (d)(vi) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

The planned use of financial instruments – point (d)(vii) of Article 22(3) CPR 
 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

2.1.1.1.2. Indicators 
 



 

EL 192 EL 
 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR and Article 8 ERDF and CF Regulation  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο 

(2024) 

Στόχος 

(2029) 

5 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO76 Ολοκληρωμένα έργα χωρικής ανάπτυξης έργα 0,00 8,00 

5 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση RCO114 Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 

αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές 

τετραγωνικά 

μέτρα 

270.000,00 1.350.000,00 

 

Reference: point (d)(ii) of Article 22(3) CPR  

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Αναγνωριστικός 

κωδικός 
Indicator 

Μονάδα 

μέτρησης 

Γραμμή 

βάσης ή 

τιμή 

αναφοράς 

Έτος 

αναφοράς 

Στόχος 

(2029) 
Πηγή δεδομένων Παρατηρήσεις 

5 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση PSR040 Πληθυσμός που 

ωφελείται από έργα 

στο πλαίσιο 

στρατηγικών για 

ΟΧΕ/ΒΑΑ 

Αριθμός   2021 700.000,00 Στοιχεία 

http://www.socialattica.gr/, 

Στοιχεία ΤΔΠ ΟΠΣ 

 

 

2.1.1.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 

στόχος 
Ταμείο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδικός Ποσό (EUR) 

5 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 168. Φυσική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων 60.000.000,00 

5 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 169. Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών 

στρατηγικών 

64.873.221,00 

5 RSO5.1 Σύνολο   124.873.221,00 
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Table 5: Dimension 2 - form of financing 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

5 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Επιχορήγηση 124.873.221,00 

5 RSO5.1 Σύνολο   124.873.221,00 

 

Table 6: Dimension 3 – territorial delivery mechanism and territorial focus 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

5 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. ΟΕΕ — Λειτουργικές αστικές περιοχές 124.873.221,00 

5 RSO5.1 Σύνολο   124.873.221,00 

 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

5 RSO5.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 124.873.221,00 

5 RSO5.1 Σύνολο   124.873.221,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.2. Technical assistance priorities 
 

2.2.1. Priority for technical assistance pursuant to Article 36(4) CPR: 6.1. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 
 

Reference: point (e) of Article 22(3) CPR  

2.2.1.1. Intervention from the Funds 
 

The related types of actions – point (e)(i) of Article 22(3) CPR 
 

 

H Προτεραιότητα έχει ως στόχο την υποστήριξη της αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος με την παρακολούθηση και διαχείριση των 

παρεμβάσεων, καθώς και την εφαρμογή του Σχεδίου για Επικοινωνία και Προβολή του Προγράμματος στο τμήμα που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν είναι: 

6.1.1 Επικοινωνία και Προβολή  

Η δράση περιλαμβάνει την εξειδίκευση και εφαρμογή της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος και κάθε μορφής ενέργειες που συνδέονται με τη 

Στρατηγική, όπως οι προβλεπόμενες ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος και των επιμέρους παρεμβάσεών που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και 

οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη. Περιλαμβάνει δε 

ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ 

του ΠΠ, τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, τη σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης, τις δαπάνες για τη χρήση των μέσων 

επικοινωνίας που προβλέπονται από τη στρατηγική (μέσω έντυπου υλικού, τύπου, ΜΜΕ, ηλεκτρονική πληροφόρηση, κλπ), ενέργειες διάχυσης καλών 

πρακτικών, ενέργειες αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, οργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, 

σεμινάρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κλπ.  

6.1.2  Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι 

Στην δράση περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν την εφαρμογή του Προγράμματος, όπως 

·       Η εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΕ) 1060/2021, (Αρθρ, 44).  

·       Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και υποστήριξη των μηχανισμών που εμπλέκονται στην εφαρμογή και παρακολούθησή της. 

·       Υπηρεσίες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών 

προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος. 
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·       Υποστήριξη των μηχανισμών παρακολούθησης, συντονισμού και αξιολόγησης δράσεων, εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης και Οδηγών 

Εφαρμογής κλπ. (π.χ. Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Σχέδια Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιοχών), άλλων μελετών χωρικού η θεματικού 

χαρακτήρα στην Περιφέρεια. 

·       Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ, όπως ενδεικτικά είναι μελέτες σχετικές με την αποφυγή 

των διακρίσεων, άλλων δράσεων κοινωνικής ένταξης σε περιφερειακό επίπεδο που θα συνεισφέρουν στην εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων και εργαλείων 

για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κα..  

6.1.3   Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις 

Η κατηγορία δράσεων περιλαμβάνει την κάλυψη των δαπανών για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων στα έργα του 

Προγράμματος, που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, όπως προβλέπονται από τον Καν. (ΕΕ) 1060/2021. Ενδεικτικές τέτοιες παρεμβάσεις είναι: 

·       Η ανάθεση σε εξωτερικούς ελεγκτές της διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων που δεν δύνανται να υλοποιηθούν «in house” λόγω 

των απαιτούμενων πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό ή/και της ανάγκης ειδικών γνώσεων σε περιπτώσεις που απαιτείται υψηλή εξειδίκευση. 

·       Η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου, η εκπόνηση μελετών μεθοδολογικού πλαισίου για την υλοποίηση των ελέγχων, 

επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και η ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης και αξιοποίησης των ευρημάτων από ελέγχους, επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις κι 

εντοπισμού συστηματικών σφαλμάτων. 

·       Ενέργειες για την προσαρμογή των διαδικασιών ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, ώστε να 

επιτυγχάνεται η πρόληψη, η ανίχνευση και η σωστή και έγκαιρη απόκριση σε θέματα διαφθοράς και απάτης, με βάση την Εθνική Στρατηγική κατά της 

απάτης. 

6.1.4  Συμπληρωματικά / Εξειδικευμένα Συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης 

Η δράση καλύπτει δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. 

που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των 

παρεμβάσεων του Προγράμματος, που αφορά στο ΕΤΠΑ. Περαιτέρω, την ανάπτυξη/προμήθεια εκπαιδευτικών πακέτων κι αντίστοιχων εκπαιδευτικών 

εργαλείων, σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ανταλλαγές εμπειριών για ζητήματα που σχετίζονται με την διοίκηση και την 

εφαρμογή του ΠΠ. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες οι οποίες δεν καλύπτονται από το Εθνικό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη 

Δικαιούχων». 



 

EL 196 EL 
 

6.1.5  Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων του Προγράμματος 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν δράσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων του Προγράμματος (παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ) με στόχο 

την βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής, με προτεραιότητα σε τομείς που έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις ή νέους τομείς που 

παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν σε δικαιούχους που λειτουργούν στην Περιφέρεια και θα είναι 

συμπληρωματικές προς τις δράσεις που θα υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο διακριτής προτεραιότητας του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και 

Υποστήριξη Δικαιούχων». 

Σημειώνεται ότι δράσεις που αφορούν: 

-       Στην διενέργεια ποιοτικών ελέγχων από τον ΕΣΠΕΛ 

-       Σε δαπάνες μισθοδοσίας στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολούνται σε δομές του ΕΣΠΑ, 

συγχρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων». 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

-       Πληθυσμός Περιφέρειας Αττικής 

-       ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 

-       Δημόσιοι οργανισμοί 

-       Κοινωνικοί φορείς 

-       Παραγωγικοί φορείς και επιχειρήσεις 

 

 

2.2.1.2. Indicators 

Reference: point (e)(ii) of Article 22(3) CPR  

Table 2: Output indicators 
 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Αναγνωριστικός κωδικός Indicator Μονάδα μέτρησης Ορόσημο (2024) Στόχος (2029) 
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ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO691 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις Έλεγχοι/ Επιθεωρήσεις 10,00 20,00 

ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών Συμβάσεις 6,00 12,00 

ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO694 Δομές που υποστηρίζονται Δομές 2,00 4,00 

ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO696 Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής Ενέργειες 2,00 4,00 

ΕΤΠΑ Μετάβαση PSO697 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης Σχέδια 1,00 2,00 

 

2.2.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference point (e)(iv) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

6.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 179. Ενημέρωση και επικοινωνία 1.601.418,90 

6.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 180. Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος 2.135.225,20 

6.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 181. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων 2.135.225,20 

6.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 182. Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων 4.804.256,70 

6.1 Σύνολο   10.676.126,00 

 
 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

6.1 ΕΤΠΑ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 10.676.126,00 

6.1 Σύνολο   10.676.126,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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2.2.1. Priority for technical assistance pursuant to Article 36(4) CPR: 6.2. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ 
 

Reference: point (e) of Article 22(3) CPR  

2.2.1.1. Intervention from the Funds 
 

The related types of actions – point (e)(i) of Article 22(3) CPR 
 

 

H προτεραιότητα έχει ως στόχο την υποστήριξη της αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος με την παρακολούθηση και διαχείριση των 

παρεμβάσεων, καθώς και την εφαρμογή του Σχεδίου για Επικοινωνία και Προβολή του Προγράμματος στο τμήμα που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+. 

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν είναι: 

6.2.1 Επικοινωνία και Προβολή  

Η δράση περιλαμβάνει την εξειδίκευση και εφαρμογή της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος και κάθε μορφής ενέργειες που συνδέονται με τη 

Στρατηγική, όπως οι προβλεπόμενες ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος και των επιμέρους παρεμβάσεών που 

χρηματοδοτούνται από το ΕKΤ+ και απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και 

οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη. Περιλαμβάνει δε 

ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων ΕKΤ του 

ΠΠ, τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, τη σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης, τις δαπάνες για τη χρήση των μέσων 

επικοινωνίας που προβλέπονται από τη στρατηγική (μέσω έντυπου υλικού, τύπου, ΜΜΕ, ηλεκτρονική πληροφόρηση, κλπ), ενέργειες διάχυσης καλών 

πρακτικών, ενέργειες αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, οργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, 

σεμινάρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κλπ.  

6.2.2  Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι 

Στην δράση περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν την εφαρμογή του Προγράμματος, όπως 

·       Η εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΕ) 1060/2021, (Αρθρ, 44).  

·       Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και υποστήριξη των μηχανισμών που εμπλέκονται στην εφαρμογή και παρακολούθησή της. 

·       Υπηρεσίες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών 

προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ+ του Προγράμματος. 

·       Υποστήριξη των μηχανισμών παρακολούθησης, συντονισμού και αξιολόγησης δράσεων, εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης και Οδηγών 

Εφαρμογής κλπ. (π.χ. Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Σχέδια Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιοχών), άλλων μελετών χωρικού η θεματικού 
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χαρακτήρα στην Περιφέρεια. 

·       Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΚΤ+, όπως ενδεικτικά είναι μελέτες σχετικές με την αποφυγή 

των διακρίσεων, άλλων δράσεων κοινωνικής ένταξης σε περιφερειακό επίπεδο που θα συνεισφέρουν στην εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων και εργαλείων 

για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κα..  

6.2.3   Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις 

Η κατηγορία δράσεων περιλαμβάνει την κάλυψη των δαπανών για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων στα έργα του 

Προγράμματος, που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, όπως προβλέπονται από τον Καν. (ΕΕ) 1060/2021. Ενδεικτικές τέτοιες παρεμβάσεις είναι : 

·       Η ανάθεση σε εξωτερικούς ελεγκτές της διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων που δεν δύνανται να υλοποιηθούν «in house” λόγω 

των απαιτούμενων πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό ή/και της ανάγκης ειδικών γνώσεων σε περιπτώσεις που απαιτείται υψηλή εξειδίκευση. 

·       Η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου, η εκπόνηση μελετών μεθοδολογικού πλαισίου για την υλοποίηση των ελέγχων, 

επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και η ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης και αξιοποίησης των ευρημάτων από ελέγχους, επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις κι 

εντοπισμού συστηματικών σφαλμάτων. 

·       Ενέργειες για την προσαρμογή των διαδικασιών ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, ώστε να 

επιτυγχάνεται η πρόληψη, η ανίχνευση και η σωστή και έγκαιρη απόκριση σε θέματα διαφθοράς και απάτης, με βάση την Εθνική Στρατηγική κατά της 

απάτης. 

6.2.4  Συμπληρωματικά / Εξειδικευμένα Συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης 

Η δράση καλύπτει δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. 

που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των 

παρεμβάσεων του Προγράμματος, που αφορά στο ΕΚΤ+. Περαιτέρω, την ανάπτυξη/προμήθεια εκπαιδευτικών πακέτων κι αντίστοιχων εκπαιδευτικών 

εργαλείων, σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ανταλλαγές εμπειριών για ζητήματα που σχετίζονται με την διοίκηση και την 

εφαρμογή του ΠΠ. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες οι οποίες δεν καλύπτονται από το Εθνικό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη 

Δικαιούχων». 

6.2.5 Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων του Προγράμματος 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν δράσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων του Προγράμματος (παρεμβάσεων του ΕΚΤ+) με στόχο 
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την βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής, με προτεραιότητα σε τομείς που έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις ή νέους τομείς που 

παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν σε δικαιούχους που λειτουργούν στην Περιφέρεια και θα είναι 

συμπληρωματικές προς τις δράσεις που θα υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο διακριτής προτεραιότητας του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και 

Υποστήριξη Δικαιούχων». 

Σημειώνεται ότι δράσεις που αφορούν: 

-       Στην διενέργεια ποιοτικών ελέγχων από τον ΕΣΠΕΛ 

-       Σε δαπάνες μισθοδοσίας στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολούνται σε δομές του ΕΣΠΑ, 

συγχρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων». 

 

 

The main target groups - point (d)(iii) of Article 22(3) CPR: 
 

 

 -       Πληθυσμός Περιφέρειας Αττικής 

-       ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 

-       Δημόσιοι οργανισμοί 

-       Κοινωνικοί φορείς 

-       Παραγωγικοί φορείς και επιχειρήσεις 

 

 

2.2.1.2. Indicators 

Reference: point (e)(ii) of Article 22(3) CPR  

Table 2: Output indicators 
 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Αναγνωριστικός κωδικός Indicator Μονάδα μέτρησης Ορόσημο (2024) Στόχος (2029) 

ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO691 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις Έλεγχοι/ Επιθεωρήσεις 5,00 10,00 

ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO693 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών Συμβάσεις 4,00 8,00 
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ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO694 Δομές που υποστηρίζονται Δομές 1,00 2,00 

ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO696 Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής Ενέργειες 1,00 2,00 

ΕΚΤ+ Μετάβαση PSO697 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης Σχέδια 1,00 2,00 

 

2.2.1.3. Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention 
 

Reference point (e)(iv) of Article 22(3) CPR  

Table 4: Dimension 1 - intervention field 
 

Προτεραιότητα Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

6.2 ΕΚΤ+ Μετάβαση 179. Ενημέρωση και επικοινωνία 649.932,15 

6.2 ΕΚΤ+ Μετάβαση 180. Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος 866.576,20 

6.2 ΕΚΤ+ Μετάβαση 181. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων 866.576,20 

6.2 ΕΚΤ+ Μετάβαση 182. Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων 1.949.796,45 

6.2 Σύνολο   4.332.881,00 

 
 

Table 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Προτεραιότητα Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, Cohesion Fund and JTF gender equality dimension 
 

Προτεραιότητα Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό (EUR) 

6.2 ΕΚΤ+ Μετάβαση 03. Ουδετερότητα ως προς το φύλο 4.332.881,00 

6.2 Σύνολο   4.332.881,00 

* In principle, 40 % for the ESF+ contributes to gender tracking. 100 % is applicable when Member State chooses to use Article 6 ESF+ 
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3. Financing plan 

Reference: points (g)(i), (ii) and (iii) of Article 22(3), Article 112(1), (2) and (3), and Articles 14 and 26 CPR  

3.1. Transfers and contributions (1) 
 

Reference: Articles 14, 26 and 27 CPR 

 

Programme amendment related to contribution to InvestEU 

transfer to instruments under direct or indirect management 

transfer between ERDF, ESF+, Cohesion Fund or to another Fund or Funds 

(1) Applicable only to programme amendments in accordance with Articles 14 and 26 except complementary transfers to the JTF in accordance with Article 

27 CPR. Transfers shall not affect the annual breakdown of financial appropriations at the MFF level for a Member State.  

 

 

Table 15A: Contributions to InvestEU* (breakdown by year) 
 

Συνεισφορά από Συνεισφορά σε Κατανομή ανά έτος 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας InvestEU window 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο 

* For each new request for contribution, a programme amendment shall set out the total amounts for each year by Fund and by category of region. 

 

Table 15B: Contributions to InvestEU* (summary) 
 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Sustainable Infrastructure (α) Innovation and Digitisation (β) SME (γ) Social Investment and Skills (δ) Σύνολο (e)=(a)+(b)+(c)+(d) 

Σύνολο       

* Cumulative amounts for all contributions done through programme amendments during the programming period. With each new request for contribution, a programme amendment shall 

set out the total amounts for each year by Fund and by category of region. 

 

Justification, taking into account how those amounts contribute to the achievement of policy objectives selected in the programme in accordance with Article 

10(1) of the InvestEU Regulation 
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Table 16A: Transfers to instruments under direct or indirect management (breakdown by year) 
 

Μεταφορές από Μεταφορές προς Κατανομή ανά έτος 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Μέσο 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο 

 
 

Table 16B: Transfers to instruments under direct or indirect management* (summary) 
 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Σύνολο 

Σύνολο   

* Cumulative amounts for all transfers done through programme amendments during programming period. With each new request for transfer, a programme amendment shall set out the 

total amounts transferred for each year by Fund and by category of region. 

 

Μεταφορές προς μέσα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση — Αιτιολόγηση 
 

 

 

 

 

Table 17A: Transfers between ERDF, ESF+ and Cohesion Fund or to another Fund or Funds* (breakdown by year) 
 

Μεταφορές από Μεταφορές προς Κατανομή ανά έτος 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο 

* Transfer to other programmes. Transfers between ERDF and ESF+ can only be done within the same category of region. 

 

Table 17B: Transfers between ERDF, ESF+ and Cohesion Fund or to another Fund or Funds (summary) 
 

  

ΕΤΠΑ ΕΚΤ+ 

ΤΣ ΕΤΘΑΥ ΤΑΜΕ ΤΕΑ ΜΔΣΘ Σύνολο 

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Μετάβαση Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Μετάβαση Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 

Σύνολο              

* Cumulative amounts for all transfers done through programme amendments during the programming period. With each new request for transfer, a programme amendment shall set out the total amounts transferred for each year by Fund 
and category of region. 
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Transfers between shared management funds, including between cohesion policy funds - Justification 
 

 

 

 

 

3.2. JTF: allocation in the programme and transfers (1) 
 

 

 

3.3. Transfers between categories of region resulting from the mid-term review 
 

Table 19A: Transfers between categories of region resulting from the mid-term review within the programme (breakdown by year) 
 

Μεταφορές από Μεταφορές προς Κατανομή ανά έτος 

Κατηγορία περιφέρειας* Κατηγορία περιφέρειας* 2025 2026 2027 Σύνολο 

* Applicable to ERDF and ESF+ only 

 

Table 19B: Transfers between categories of region resulting from the mid-term review, to other programmes (breakdown by year) 
 

Μεταφορές από Μεταφορές προς Κατανομή ανά έτος 

Κατηγορία περιφέρειας* Κατηγορία περιφέρειας* 2025 2026 2027 Σύνολο 

* Applicable to ERDF and ESF+ only 

 

3.4. Transfers back (1) 

Table 20A: Transfers back (breakdown by year) 
 

Μεταφορές από Μεταφορές προς Κατανομή ανά έτος 

InvestEU or other Union instrument Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο 

(1) Applicable only to programme amendments for resources transferred back from other Union instruments, including elements of AMIF, ISF and BMVI, under direct or indirect management, or from InvestEU. 

Table 20B: Transfers back* (summary) 
 

Από Προς 

InvestEU / Instrument ΕΤΠΑ ΕΚΤ+ Cohesion Fund 
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Περισσότερο αναπτυγμένες Μετάβαση Ανεπτυγμένες Περισσότερο αναπτυγμένες Μετάβαση Ανεπτυγμένες 

* Cumulative amounts for all transfers done through programme amendments during programming period. With each new request for transfer, a programme amendment shall set out the total amounts transferred for each year by Fund 
and by category of region. 
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3.5. Financial appropriations by year 

Reference: point (g)(i) of Article 22(3) CPR and Article 3, 4 and 7 JTF Regulation 
 

Table 10: Financial appropriations by year 
 

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 2021 2022 2023 2024 2025 

2026 2027 

Σύνολο 
Financial 

appropriation 

without flexibility 

amount 

Flexibility amount 

Financial 

appropriation 

without flexibility 

amount 

Flexibility amount 

ΕΤΠΑ* Μετάβαση 78.910.894,00 81.183.007,00 83.650.397,00 85.684.860,00 87.796.746,00 44.983.802,00 44.983.803,00 46.097.354,00 46.097.354,00 599.388.217,00 

Σύνολο ΕΤΠΑ  78.910.894,00 81.183.007,00 83.650.397,00 85.684.860,00 87.796.746,00 44.983.802,00 44.983.803,00 46.097.354,00 46.097.354,00 599.388.217,00 

ΕΚΤ+* Μετάβαση 27.530.303,00 28.322.550,00 29.183.021,00 29.891.461,00 30.628.465,00 15.693.312,00 15.693.312,00 16.083.554,00 16.083.553,00 209.109.531,00 

Σύνολο ΕΚΤ+  27.530.303,00 28.322.550,00 29.183.021,00 29.891.461,00 30.628.465,00 15.693.312,00 15.693.312,00 16.083.554,00 16.083.553,00 209.109.531,00 

Σύνολο  106.441.197,00 109.505.557,00 112.833.418,00 115.576.321,00 118.425.211,00 60.677.114,00 60.677.115,00 62.180.908,00 62.180.907,00 808.497.748,00 

* Amounts after the complementary transfer to the JTF.
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3.6. Total financial appropriations by fund and national co-financing 
 

Reference: point (g)(ii) of Article 22(3), Article 22(6) and Article 36 CPR 
 

For programmes under the Investment for jobs and growth goal where technical assistance in accordance with Article 36(4) CPR was chosen in the 

Partnership Agreement 

Table 11: Total financial appropriations by fund and national co-financing 
 

Policy / JTF specific 

objective number or 

technical assistance 

Προτεραιότητα 

Βάση για τον 

υπολογισμό της 

ενωσιακής στήριξης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας* 

Union contribution 

(a)=(g)+(h) 

Breakdown of Union contribution 

National contribution 

(b)=(c)+(d) 

Indicative breakdown of national contribution 

Σύνολο (ε) = (α) + (β) 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

(στ) = (α)/(ε) Less flexibility 

amount (g) 
Flexibility amount (h) Δημόσια (γ) Ιδιωτικά (δ) 

1 1 Δημόσιο ΕΤΠΑ Μετάβαση 102.728.284,00 87.118.016,00 15.610.268,00 102.728.284,00 102.728.284,00  205.456.568,00 50,00 

2 2 Δημόσιο ΕΤΠΑ Μετάβαση 163.311.632,00 138.495.308,00 24.816.324,00 163.311.632,00 163.311.632,00  326.623.264,00 50,00 

3 3 Δημόσιο ΕΤΠΑ Μετάβαση 59.266.318,00 50.260.394,00 9.005.924,00 59.266.318,00 59.266.318,00  118.532.636,00 50,00 

4 4A Δημόσιο ΕΤΠΑ Μετάβαση 118.532.636,00 100.520.788,00 18.011.848,00 118.532.636,00 118.532.636,00  237.065.272,00 50,00 

4 4B Δημόσιο ΕΚΤ+ Μετάβαση 204.776.650,00 173.658.221,00 31.118.429,00 204.776.650,00 204.776.650,00  409.553.300,00 50,00 

5 5 Δημόσιο ΕΤΠΑ Μετάβαση 144.873.221,00 122.858.740,00 22.014.481,00 144.873.221,00 144.873.221,00  289.746.442,00 50,00 

TA36(4) 6.1 Δημόσιο ΕΤΠΑ Μετάβαση 10.676.126,00 9.053.815,00 1.622.311,00 10.676.126,00 10.676.126,00  21.352.252,00 50,00 

TA36(4) 6.2 Δημόσιο ΕΚΤ+ Μετάβαση 4.332.881,00 3.674.444,00 658.437,00 4.332.881,00 4.332.881,00  8.665.762,00 50,00 

Σύνολο    ΕΤΠΑ Μετάβαση 599.388.217,00 508.307.061,00 91.081.156,00 599.388.217,00 599.388.217,00  1.198.776.434,00 50,00 

Σύνολο    ΕΚΤ+ Μετάβαση 209.109.531,00 177.332.665,00 31.776.866,00 209.109.531,00 209.109.531,00  418.219.062,00 50,00 

Γενικό σύνολο      808.497.748,00 685.639.726,00 122.858.022,00 808.497.748,00 808.497.748,00  1.616.995.496,00 50,00 

* For ERDF: less developed transition, more developed, and where applicable, special allocation for outermost and northenly sparsely populated regions. For ESF+, less developed, transition, more developed and, where applicable, additional allocation for outermost regions. For Cohesion Fund: not applicable. for 

technical assistance, application of categories of region depends on selection of a fund. 

** Indicate the total JTF resources, including the complementary support transferred from the ERDF and the ESF+. The table shall not include the amounts in accordance to Article 7 JTF Regulation. In case of technical assistance financed from the JTF, the JTF resources should be split into resources related to 

Articles 3 and 4 JTF Regulation. For Article 4 JTF Regulation, there is no flexibility amount. 
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4. Enabling conditions 

Reference: point (i) of Article 22(3) CPR  

Table 12: Enabling conditions 
 

Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

1. 

Αποτελεσματικοί 

μηχανισμοί 

παρακολούθησης 

της αγοράς 

δημοσίων 

συμβάσεων 

  Όχι Εφαρμόζονται μηχανισμοί 

παρακολούθησης που καλύπτουν 

όλες τις δημόσιες συμβάσεις και 

τις διαδικασίες σύναψής τους 

στο πλαίσιο των ταμείων 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της 

Ένωσης για τις δημόσιες 

συμβάσεις Η απαίτηση αυτή 

περιλαμβάνει:1. Ρυθμίσεις για τη 

διασφάλιση της συλλογής 

ουσιαστικών και αξιόπιστων 

δεδομένων σχετικά με τις 

διαδικασίες σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων που υπερβαίνουν τα 

κατώτατα όρια της Ένωσης 

σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 

υποβολής εκθέσεων κατά τα 

άρθρα 83 και 84 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ και κατά τα 

άρθρα 99 και 100 της 

οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 

Όχι   

2. Ρυθμίσεις για να 

διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα 

καλύπτουν τουλάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

α. Ποιότητα και ένταση του 

ανταγωνισμού: ονόματα των 

πλειοδοτών, αριθμός αρχικών 

υποψηφίων και συμβατική αξία·  

β. πληροφορίες για την τελική 

τιμή μετά την ολοκλήρωση και 

Όχι   
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

για τη συμμετοχή των ΜΜΕ ως 

άμεσων πλειοδοτών, εφόσον τα 

εθνικά συστήματα παρέχουν 

αυτές τις πληροφορίες. 

3. Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση 

της παρακολούθησης και της 

ανάλυσης των δεδομένων από 

τις αρμόδιες εθνικές αρχές 

σύμφωνα με το άρθρο 83 

παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το 

άρθρο 99 παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 

Όχι   

4. Ρυθμίσεις για τη διάθεση στο 

κοινό των αποτελεσμάτων της 

ανάλυσης σύμφωνα με το 

άρθρο 83 παράγραφος 3 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το 

άρθρο 99 παράγραφος 3 της 

οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 

Όχι   

5. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν 

ότι όλες οι πληροφορίες που 

υποδεικνύουν ύποπτες 

περιπτώσεις υπόνοιας νόθευσης 

διαγωνισμών κοινοποιούνται 

στους αρμόδιους εθνικούς 

φορείς σύμφωνα με το άρθρο 83 

παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το 

άρθρο 99 παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 

Όχι   

2. Εργαλεία και 

ικανότητα για την 

αποτελεσματική 

εφαρμογή των 

κανόνων για τις 

  Ναι Οι διαχειριστικές αρχές 

διαθέτουν τα εργαλεία και την 

ικανότητα ώστε να 

εξακριβώνουν τη συμμόρφωση 

με τους κανόνες για τις κρατικές 

Ναι Εγκύκλιος 101270/ΕΥΚΕ3633/30-9-

2016 

42649/ΕΥΚΕ5351/10-4-2017   

64925/ΕΥΚΕ579/9-6-2017  

Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), μετά από 

συνεργασία με την  Κεντρική Μονάδα 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ), έχει 

εκδώσει προς τις ΔΑ τις εγκυκλίους (1) 



 

EL 210 EL 
 

Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

κρατικές 

ενισχύσεις 

ενισχύσεις:  

1. Για τις προβληματικές 

επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 

που υπόκεινται σε υποχρέωση 

ανάκτησης. 

Εγκύκλιος 122645/ΕΥΚΕ2260/27-11-

2019 

Εγκύκλιος 34584/ΕΞ2019/05-04-2019 

https://www.espa.gr/el/Documents/Provl

imatiki_epix_Orismos_update_2.pdf 

 

και (4) που αφορούν έλεγχο 

προβληματικότητας και έλεγχο σχετικά 

με επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί 

διαδικασία ανάκτησης έπειτα από 

απόφαση της ΕΕ.  

Όσον αφορά τον έλεγχο 

προβληματικότητας, με τα έγγραφα (2) 

και (3) προσδιορίζονται τα στάδια που 

πρέπει να ακολουθηθούν, συγκεκριμένοι 

αλγόριθμοι και δίνονται περαιτέρω 

διευκρινίσεις.  

Στο espa.gr, αναρτήθηκε παρουσίαση 

για τον έλεγχο προβληματικής (6).  

Με το (5) παρέχονται οδηγίες  για την 

συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο ΚΕ 

όταν χρησιμοποιούνται ως νομική βάση 

οι Απαλλακτικοί Κανονισμοί ή οι Καν. 

ήσσονος σημασίας της ΕΕ. 

Οι ΔΑ και οι ΕΦ  πραγματοποιούν τον 

σχετικό έλεγχο για την ύπαρξη ΚΕ σε 

όλη την περίοδο 2014-20 και έχουν την 

απαιτούμενη τεχνογνωσία, ενώ 

ενημερώνονται μέσω εκπαιδεύσεων και 

οδηγιών για τροποποιήσεις του 

θεσμικού πλαισίου.  

Σε σχέση με τις επιχειρήσεις για τις 

οποίες εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης, 

οι δικαιούχοι των ενισχύσεων εξάγουν 

το σχετικό δικαιολογητικό από το 

TAXIS και το επισυνάπτουν στην 

αίτηση χρηματοδότησης.  

 

 

2. Μέσω της πρόσβασης σε 

συμβουλές εμπειρογνωμόνων 

και καθοδήγηση σε θέματα 

Ναι Νόμος 4152/2013 

Υπουργική Απόφαση 

Με το Ν. 4152/2013 συστήθηκε 

σύστημα ελέγχου ΚΕ και οι αρμόδιες 

υπηρεσίες (ΚΕΜΚΕ, ΑΜΚΕ). Το 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

κρατικών ενισχύσεων που 

παρέχονται από 

εμπειρογνώμονες κρατικών 

ενισχύσεων τοπικών ή εθνικών 

φορέων. 

69135/EΥΘΥ626/2015 

Εγκύκλιος 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 

Έγγραφο 115150/ΕΥΚΕ4023/2-11-2016 

Κείμενο οδηγιών 139119 ΕΞ2016 

ΕΜΠ/9.8.2016 (9α,β). 

Εγκύκλιος 109658 ΕΞ2019 

ΕΜΠ/4.10.2019 

Εγκύκλιος 00430 ΕΞ 2017 

ΕΜΠ/5.12.2017 

Εγκύκλιος  001879 ΕΞ2016 

ΕΜΠ/23.12.2016 

Έγγραφο ΚΜΚΕ 0004020 ΕΞ 

2018/4.12.2018 

 

σύστημα ελέγχου έχει σαν σκοπό την 

υποστήριξη των φορέων χορήγησης ΚΕ. 

Με την (2) ΥΑ καθορίστηκαν οι 

αρμοδιότητες της ΕΥΚΕ, ως ΑΜΚΕ του 

Υπ. Αν.Επ. στις οποίες μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνονται όλες οι συγχρ/μενες 

πράξεις. 

Με τα έγγραφα 3- 9 δόθηκαν: 

οδηγίες με τις συγκεκριμένες 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν 

ανά στάδιο και ανά περίπτωση - λίστες 

ελέγχου για την αναγνώριση ύπαρξης 

πιθανής ΚΕ,  

οδηγίες διασφάλισης ορθής εφαρμογή 

του θεσμικού πλαισίου ΚΕ  

οδηγίες για τις διαδικασίες έγκρισης και 

συντονισμού μέτρων ΚΕ 

οδηγίες για τις υποχρεώσεις και τις 

διαδικασίες δημοσίευσης στοιχείων 

χορηγούμενων ΚΕ 

οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις για 

την καταχώρηση πληροφοριών στο 

ηλεκτρονικό σύστημα διαφάνειας για τις 

ΚΕ (Transparency Award Module - 

TAM). 

Επιπροσθέτως η ΕΥΚΕ: 

έχει εκδώσει οδηγούς για έλεγχο 

ύπαρξης ΚΕ σε τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας  

 υλοποιεί μάθημα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης σε θέματα ΚΕ  

έχει αναπτύξει Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΠΣΚΕ), με ενσωματωμένες τις 

απαιτήσεις των κανονισμών ΚΕ το 

οποίο είναι υποχρεωτικό στα ΕΔΕΤ. 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

 

 

3. 

Αποτελεσματική 

εφαρμογή και 

υλοποίηση του 

Χάρτη των 

Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων 

  Ναι Εφαρμόζονται αποτελεσματικοί 

μηχανισμοί για τη διασφάλιση 

της συμμόρφωσης με τον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: 

Χάρτης), οι οποίοι 

περιλαμβάνουν:  

1. Ρυθμίσεις οι οποίες 

διασφαλίζουν τη συμμόρφωση 

των προγραμμάτων που 

στηρίζονται από τα ταμεία και 

της υλοποίησης τους με τις 

σχετικές διατάξεις του Χάρτη. 

Ναι Γενικό πλαίσιο:  

Ν. 4780/2021 «Εθνική Αρχή 

Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και 

Τεχνοηθικής» (ΦΕΚ 30Α/28-02-21)  

Εθνική Επιτροπή για Τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου  

Πλαίσιο ΕΣΠΑ:  

2014-2020 

https://www.espa.gr/el/pages/staticImple

mentationControl.aspx και 

https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diad

ikasies.aspx 

2021-2027 

https://www.espa.gr/el/Pages/Sxediasmo

s21-27.aspx και 

https://www.espa.gr/el/Pages/Diavoulefs

eis.aspx  

https://www.facebook.com/espaofficial.

gr/  

 

 

Η τήρηση της εφαρμογής του Χάρτη 

στην εφαρμογή των ΕΔΕΤ για την ΠΠ 

2021-2027 θα καλύπτει 3 διαδοχικές 

φάσεις, με επιμέρους ενέργειες οι οποίες 

θα εκτελούνται από συγκεκριμένους 

επισπεύδοντες φορείς:  

Κατάρτιση των εγγράφων 

προγραμματισμού (κατάρτιση ΕΣΠΑ & 

Προγραμμάτων) 

Σύσταση/ Κατάρτιση των συστημάτων 

διαχείρισης, παρακολούθησης και 

ελέγχου 

Εφαρμογή προγραμμάτων και 

πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

δράσεων κατά την υλοποίηση τους  

Στην τρέχουσα συγκυρία που εξετάζεται 

η αρχική εκπλήρωση του ΑΟ, 

αξιολογείται η συμμόρφωση με τις 

αρχές του Χάρτη κατά την κατάρτιση 

των εγγράφων προγραμματισμού 

(ΕΣΠΑ & Προγραμμάτων), ενώ κατά 

την υλοποίηση - καθόλη την ΠΠ – 

λαμβάνεται μέριμνα σε επίπεδο 

κατάρτισης και τήρησης του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, 

του Οδηγού Επικοινωνίας, κλ.π. 

 

2. Ρυθμίσεις περί υποβολής 

εκθέσεων προς την επιτροπή 

παρακολούθησης όσον αφορά 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 

με τον Χάρτη πράξεων οι οποίες 

στηρίζονται από τα ταμεία και 

Ναι Διαχειριστικές Αρχές με εισροή από 

ΕΑΔ σύμφωνα με την Διαδικασία του 

ΣΔΕ «ΔVIII_3 Υποδοχή και Εξέταση 

Καταγγελιών» στο κεφ. ΛΠ.VIII: 

Διαχείριση κινδύνων 

Το καθήκον των εθνικών αρχών να 

διασφαλίζουν τον σεβασμό και την 

προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων είναι ιδιαιτέρως σημαντικό 

όσον αφορά τις καταγγελίες που τα 

κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

καταγγελίες σχετικά με τον 

Χάρτη που υποβάλλονται 

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις κατά 

το άρθρο 69 παράγραφος 7. 

https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diad

ikasies.aspx 

  

 

 

σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση του 

Χάρτη. Σχετική με το θέμα της 

παρακολούθησης της εφαρμογής και της 

υλοποίησης του Χάρτη στα ΚΜ είναι η 

υποχρέωση των ΚΜ που απορρέει από 

το άρ.74 παρ. 3 του ΚΚΔ (1303/2013) 

να διαθέτουν αποτελεσματικές 

ρυθμίσεις για την εξέταση των 

καταγγελιών σχετικά με τα ΕΔΕΤ που 

υποβάλλονται από νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα καθώς και το άρ.69 (7) του 

ΚΚΔ (1060/2021). 

Για το σκοπό αυτό, στη Διαδικασία του 

ΣΔΕ 2014-2020 ΔVIII_3 «Υποδοχή και 

Εξέταση Καταγγελιών», ήδη 

προβλέπεται και περιγράφεται η 

λειτουργία μηχανισμού καταγγελιών 

(βλ. σημείο 2), με εθνικό σημείο 

υποδοχής την Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

(ΕΑΔ)*, που είναι η ελληνική AFCOS. 

Η ΕΑΔ συνδράμει τις ΔΑ με σχετικές 

αναφορές και στη νέα ΠΠ 2021-2027, 

θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε η ΔΑ να 

ενημερώνει την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και για τις 

καταγγελίες. 

* Σημειώνεται ότι η αναφορά στη 

Διαδικασία ΔVIII_3 της  ΓΓ για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

αντικαθίσταται από την ΕΑΔ που 

ορίστηκε ως ελληνική AFCOS. 

 

 

4. Υλοποίηση και 

εφαρμογή της 

Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών 

  Ναι Εφαρμόζεται εθνικό πλαίσιο για 

τη διασφάλιση της εφαρμογής 

της UNCRPD, το οποίο 

περιλαμβάνει:  

Ναι Σύμβαση ΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες, κύρωση από 

ΕΕ:23.12.2010, κύρωση από Ελλάδα:  

Ν. 4488/2017  

2020: ολοκληρώθηκε κατόπιν δημόσιας 

διαβούλευσης το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

για τα δικαιώματα 

των ατόμων με 

αναπηρία 

(UNCRPD) 

σύμφωνα με την 

απόφαση 2010/48

/ΕΚ του 

Συμβουλίου 

1. Στόχους με μετρήσιμα 

ορόσημα, συλλογή δεδομένων 

και μηχανισμούς 

παρακολούθησης. 

Ν. 4074/2012, 11.04.2012  

«Κατευθυντήριες – Οργανωτικές  

Διατάξεις Υλοποίησης της Σύμβασης 

των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρίες», άρθρα 59 - 74 του Ν. 

4488/ 2017, ΦΕΚ 137 - 13.09.2017  

τελικό ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

Ν. 4780/2021 «Εθνική Αρχή 

Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και 

Τεχνοηθικής» (ΦΕΚ 30Α/28-02-21)  

Εθνική Επιτροπή για Τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου  

  

 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία (ΕΣΔ), ορίστηκαν Επιμέρους 

Σημεία Αναφοράς σε Υπουργεία, 

Περιφέρειες, Δήμους και 

ενεργοποιηθηκαν για την 

παρακολούθησή του.  

Το ΕΣΔ αποτελεί οδικό χάρτη με 

πλαίσιο δράσεων ιδίως για την περίοδο 

2020-2023 (καταγράφονται ωστόσο 

διαρκείς δράσεις με ορίζοντα 

υλοποίησης έως και το 2029) με 6 

πυλώνες και 30 στόχους. Η πορεία 

υλοποίησής του παρακολουθείται από 

τον Συντονιστικό Μηχανισμό στην 

Κυβέρνηση, τον Υπουργό Επικρατείας 

και από τη ΓΓ Συντονισμού της 

Προεδρίας της Κυβέρνησης, με 

αξιοποίηση του ΟΠΣ του Κυβερνητικού 

Έργου ΜΑΖΙ. Το ΕΣΔ συνθέτει σε έναν 

ενιαίο στρατηγικό προγραμματισμό 

δράσεις Υπουργείων και αρμόδιων 

φορέων που αναλύονται σε επιμέρους 

έργα με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 

δείκτες παρακολούθησης, αξιολόγησης 

και υπεύθυνους υλοποίησης.  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην 

εφαρμογή του ΕΣΔ διαβουλεύονται με 

την ΕΣΑμεΑ και τα μέλη της. Τα 

αποτελέσματα της παρακολούθησης και 

αξιολόγησης διατίθενται ετησίως στη 

δημοσιότητα, ενώ παράλληλα 

υποστηρίζεται η διοργάνωση δράσεων 

διαβούλευσης της πορείας εφαρμογής 

του ΕΣΔ. 

 

 

2. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν Ναι 2014-2020  Ο Συντονιστικός Μηχανισμός του ΕΣΔ 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

ότι η πολιτική, η νομοθεσία και 

τα πρότυπα προσβασιμότητας 

αντανακλώνται δεόντως στην 

προετοιμασία και την υλοποίηση 

των προγραμμάτων. 

Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου 2014-

2020  (Επιλογή & Έγκριση, Επιτόπιες 

Επαληθεύσεις, κ.α.) 

Ιστοσελίδα με προσβάσιμο περιεχόμενο 

για ΑμεΑ 

2021-2027  

Σχεδιασμός ΕΣΠΑ & Προγραμμάτων 

2021-2027 

Αποδέκτες 1ης & 2ης εγκυκλίου 

σχεδιασμού: 

Υποβολή πρότασης ΕΣΑμεΑ 

Σύνθεση ΟΣΠ4 (συμμετοχή ΕΣΑμεΑ) 

Διαβουλεύσεις Προγραμμάτων 

Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το 

νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και σχετικές 

εκδηλώσεις 

https://www.facebook.com/espaofficial.

gr/ 

ΕΣΑΜΕΑ : συγχρ/μενη δράση για την 

ενίσχυση της θεσμικής της ικανότητας 

και ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου 

ΑμεΑ   

 

 

προέβη με τη βοήθεια ομάδας 

εκπροσώπων της Δημόσιας Διοίκησης 

και σε διαβούλευση με ΚτΠ σε 

κωδικοποίηση του συνόλου της 

νομοθεσίας για ζητήματα αναπηρίας 

(6ος 2021). 

Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

του ΕΣΠΑ και των ΕΠ της ΠΠ 2014-20: 

ενσωμάτωση των αρχών της μη 

διάκρισης και προσβασιμότητας των 

ΑμεΑ στις διαδικασίες του ΣΔΕ 2014-

20, στην στρατηγική επικοινωνίας των 

ΕΠ, χρηματοδότηση της ΕΣΑμεΑ για 

την ενίσχυση των ικανοτήτων της και 

συμμετοχή της στις Επιτροπές 

Παρακολούθησης, εκπαίδευση των ΔΑ 

όπως προβλέπονταν στην EAC 3 

«Αναπηρία». 

Όλα όσα πραγματοποιήθηκαν σχετικά 

κατά την ΠΠ 2014-20 θα 

εξακολουθήσουν να διενεργούνται και 

κατά την ΠΠ 2021-27. Επιπλέον έχουν 

ήδη αναληφθεί σχετικές ενέργειες όπως 

η ανασύσταση Ομάδας Εργασίας για τα 

ΑμεΑ σε κεντρικό/επιτελικό επίπεδο με 

την αρ. πρωτ. 5812/19.01.2021, ενώ 

λαμβάνεται μέριμνα για 

αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και 

συνεργασία τόσο στην παρούσα φάση 

του σχεδιασμού (κείμενο ΕΣΠΑ 2021-

27, Προγράμματα), όσο και κατά την 

ενεργοποίηση και υλοποίηση. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή της 

ΕΣΑμεΑ στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 

2021-27 μέσα από την Ομάδα του 

Στόχου Πολιτικής 4. 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

3. Ρυθμίσεις περί υποβολής 

εκθέσεων προς την επιτροπή 

παρακολούθησης όσον αφορά 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 

με την UNCRPD πράξεων οι 

οποίες στηρίζονται από τα 

ταμεία και καταγγελίες σχετικά 

με την UNCRPD που 

υποβάλλονται σύμφωνα με τις 

ρυθμίσεις κατά το άρθρο 69 

παράγραφος 7. 

Ναι Διαχειριστικές Αρχές με εισροή από 

ΕΑΔ σύμφωνα με την Διαδικασία του 

ΣΔΕ «ΔVIII_3 Υποδοχή και Εξέταση 

Καταγγελιών» στο κεφ. ΛΠ.VIII: 

Διαχείριση κινδύνων 

https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diad

ikasies.aspx 

* Σημειώνεται ότι η αναφορά στη 

Διαδικασία ΔVIII_ της  Γενικής 

Γραμματείας για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς αντικαθίσταται από την 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας που ορίστηκε 

ως ελληνική AFCOS 

 

Σχετική με το θέμα της 

παρακολούθησης της εφαρμογής και της 

υλοποίησης των αρχών της μη 

διάκρισης και προσβασιμότητας των 

ΑμεΑ στα ΚΜ είναι η υποχρέωση που 

απορρέει από το α. 74 παρ. 3 του 

1303/13 να διαθέτουν αποτελεσματικές 

ρυθμίσεις για την εξέταση των 

καταγγελιών σχετικά με τα ΕΔΕΤ που 

υποβάλλονται από νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα, καθώς και το α. 69 (7) του 

1060/2021 της ΠΠ 2021-27. 

Στη Διαδικασία του ΣΔΕ 2014-20 

ΔVΙΙΙ_3 Υποδοχή και Εξέταση 

Καταγγελιών προβλέπεται και 

περιγράφεται η λειτουργία μηχανισμού 

καταγγελιών με εθνικό σημείο υποδοχής 

την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ελληνική 

AFCOS). Η ΕΑΔ προβλέπεται να 

συνδράμει τις ΔΑ με σχετικές αναφορές 

και στη νέα ΠΠ 2021-27 και θα υπάρχει 

πρόβλεψη ώστε να ενημερώνεται η 

Επιτροπή Παρακολούθησης για τις 

καταγγελίες. 

Επίσης, με την ενεργοποίηση του 

δικτύου Κεντρικού και Επιμέρους 

Σημείων Αναφοράς σε Υπουργεία, 

Περιφέρειες και Δήμους του Ν. 

4488/2017, θα ληφθεί μέριμνα να 

συγκεντρώνονται και κατατίθενται σε 

ενιαία έκθεση ετησίως στον 

Συντονιστικό Μηχανισμό και κάθε άλλο 

αρμόδιο φορέα και υπηρεσία, ζητήματα 

συμμόρφωσης με τη Σύμβαση των ΗΕ 

για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ ιδίως στο 

πλαίσιο υλοποίησης συγχρ/μενων 

προγραμμάτων. 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

1.1. Ορθή 

διακυβέρνηση της 

εθνικής ή 

περιφερειακής 

στρατηγικής 

έξυπνης 

εξειδίκευσης 

ΕΤΠΑ 

 

RSO1.1. 

Developing and 

enhancing 

research and 

innovation 

capacities and the 

uptake of 

advanced 

technologies 

 

Όχι Η στρατηγική ή οι στρατηγικές 

έξυπνης εξειδίκευσης 

υποστηρίζονται από:  

1. Επικαιροποιημένη ανάλυση 

των προκλήσεων που υφίστανται 

για τη διάχυση της καινοτομίας 

και την ψηφιοποίηση. 

Όχι   

2. Ύπαρξη αρμόδιου 

περιφερειακού ή εθνικού 

οργανισμού ή φορέα που είναι 

υπεύθυνος για τη διαχείριση της 

στρατηγικής έξυπνης 

εξειδίκευσης. 

Όχι   

3. Εργαλεία παρακολούθησης 

και αξιολόγησης για τη μέτρηση 

των επιδόσεων ως προς την 

επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής. 

Όχι   

4. Λειτουργία της συνεργασίας 

των ενδιαφερόμενων μερών 

(«διαδικασία επιχειρηματικής 

ανακάλυψης»). 

Όχι   

5. Αναγκαίες δράσεις για τη 

βελτίωση των εθνικών ή 

περιφερειακών συστημάτων 

έρευνας και καινοτομίας, εφόσον 

απαιτούνται. 

Όχι   

6. Κατά περίπτωση, δράσεις για 

τη στήριξη της βιομηχανικής 

μετάβασης. 

Όχι   

7. Μέτρα για την ενίσχυση της 

συνεργασίας με εταίρους εκτός 

συγκεκριμένου κράτους μέλους 

σε τομείς προτεραιότητας που 

Όχι   
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

υποστηρίζει η στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης. 

2.1. Στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής 

για τη στήριξη 

της ενεργειακής 

απόδοσης με 

ανακαίνιση 

οικιστικών και μη 

οικιστικών 

κτιρίων 

ΕΤΠΑ 

 

RSO2.1. 

Promoting energy 

efficiency and 

reducing 

greenhouse gas 

emissions 

 

Ναι 1. Εθνική μακροπρόθεσμη 

στρατηγική ανακαίνισης για την 

υποστήριξη της ανακαίνισης του 

εθνικού αποθέματος οικιστικών 

και μη οικιστικών κτιρίων, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 2010/31/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, η οποία:α) 

ορίζει ενδεικτικά ορόσημα για το 

2030, το 2040 και το 2050·β) 

παρέχει ενδεικτική περιγραφή 

των χρηματοδοτικών πόρων για 

την υποστήριξη της υλοποίησης 

της στρατηγικής·γ) ορίζει 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς 

για την προώθηση των 

επενδύσεων στην ανακαίνιση 

κτιρίων. 

Ναι − Μακροπρόθεσμη Στρατηγική 

για την Ανακαίνιση του Κτιριακού 

Αποθέματος (YA  

ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/20334/ 148/01.03.2021, 

ΦΕΚ Β’ 974), στο πλαίσιο εφαρμογής 

της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την 

Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων 

(ΟΕΑΚ – 2010/31/ΕΕ) 

(https://ypen.gov.gr/wp-

content/uploads/2021/03/ΥΑ-

20334_148_01.03.2021_ΦΕΚ_974-B-

12.03.2021_ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ-

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-

ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΩΣ-ΤΟ-2050.pdf).  

 National Energy and Climate 

Plan 

(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fil

es/el_final_necp_main_en.pdf) 

 

 

Α) Η έκθεση περιλαμβάνει ανασκόπηση 

του κτιριακού αποθέματος, εξειδικεύει 

το αναμενόμενο ποσοστό 

ανακαινισμένων κτιρίων (‘30, ’40, ’50) 

και τις ενεργειακές παρεμβάσεις στον 

οδικό χάρτη. Το ποσοστό ανακαίνισης 

για τη δεκαετία ‘21-‘30, 12-15% των 

κτιρίων σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, είναι με 

60.000 κτίρια/κτιριακές μονάδες 

ετησίως. 

Β) Η κοστολόγηση των στόχων που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, 

υπολογίσθηκε σε 9δις για την 

ενεργειακή απόδοση, εκ των οποίων 

περίπου τα 5δις αφορούν στον κτιριακό 

τομέα, με μόχλευση 50-60%. Για την 

χρηματοδότηση τους προβλέπεται η 

χρήση πόρων από το ΕΣΠΑ 2021-2027, 

το RRF, τους εκπλειστηριασμούς 

δικαιωμάτων, την  ΕΙΒ και το εθνικό 

ΠΔΕ.  

Γ) Περιλαμβάνεται η συμμετοχή των 

ΕΕΥ μέσω των ΣΕΑ στην υλοποίηση 

των παρεμβάσεων. Έτσι επιτυγχάνονται 

καλύτερα ενεργειακά αποτελέσματα 

στην επίτευξη των στόχων και 

διευκολύνεται η μόχλευση ιδιωτικών 

κεφαλαίων λόγω καλύτερης 

οικονομικής απόδοσης. Παραδείγματα 

προγραμμάτων είναι το «ΗΛΕΚΤΡΑ» 

και το σχήμα ανταγωνιστικών 

διαδικασιών.  

 

2. Μέτρα βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης για την 

Ναι − Με την 

ΔΕΠΕΑ/178581/30.6.2017 κοινή 

Με την ΔΕΠΕΑ/178581/30.6.2017 

κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

επίτευξη της απαιτούμενης 

εξοικονόμησης ενέργειας 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2367) 

εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

https://www.teepelop.gr/wp-

content/uploads/2017/07/FEK-B-2367-

12.7.2017.pdf). 

Με την ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251 

/27.11.2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

Β’ 5447) εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο 

αύξησης του αριθμού των Κτιρίων με 

Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση 

Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) 

http://www.opengov.gr/minenv/wp-

content/uploads/2018/09/ethniko_sxedio

_KSMKE.pdf 

2367) εγκρίθηκε ο Κανονισμός 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

(ΚΕΝΑΚ), σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

ν.4122/2013, ο οποίος ενσωμάτωσε και 

την Οδηγία 2010/31/ΕΕ. Στον ΚΕΝΑΚ 

περιγράφεται η βάση μεθοδολογίας για 

τον υπολογισμό της ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων και καθορίζονται 

οι ελάχιστες απαιτήσεις για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και 

των δομικών στοιχείων. 

Με την 

ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/27.11.2018 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5447) 

εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο αύξησης 

του αριθμού των Κτιρίων με Σχεδόν 

Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας 

(ΚΣΜΚΕ), σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

ν.4122/2013, ο οποίος ενσωμάτωσε και 

την Οδηγία 2010/31/ΕΕ, στο οποίο 

αναλύονται τα χαρακτηριστικά των 

ΚΣΜΚΕ, καθώς και πολιτικές, μέτρα 

και δράσεις για την αύξηση του αριθμού 

των ΚΣΜΚΕ. 

 

2.2. 

Διακυβέρνηση 

του τομέα της 

ενέργειας 

ΕΤΠΑ 

 

RSO2.1. 

Promoting energy 

efficiency and 

reducing 

greenhouse gas 

emissions 

RSO2.2. 

Promoting 

renewable energy 

in accordance 

with Renewable 

Energy Directive 

(EU) 

Ναι Το ενοποιημένο εθνικό σχέδιο 

για την ενέργεια και το κλίμα 

κοινοποιείται στην Επιτροπή, 

σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και 

σύμφωνα με τους 

μακροπρόθεσμους στόχους 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου στο πλαίσιο 

της συμφωνίας του Παρισιού και 

περιλαμβάνει:1. Όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται από το 

υπόδειγμα στο παράρτημα I του 

Ναι -National Energy and Climate Plan 

(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fil

es/el_final_necp_main_en.pdf) 

-Commission Staff Working Document 

– “Assessment of the final national 

energy and climate plan of Greece” 

14.10.2020 SWD(2020) 907 final 

 

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 

το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αποτελεί για την 

Ελλάδα ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τα 

θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας. 

Στο ΕΣΕΚ παρουσιάζεται ένας 

αναλυτικός οδικός χάρτης για την 

επίτευξη συγκριμένων Ενεργειακών και 

Κλιματικών Στόχων έως το 2030, 

στοιχείο που το χαρακτηρίζει ως 

κείμενο αναφοράς για την επόμενη 

δεκαετία. Το ΕΣΕΚ παρουσιάζει και 

αναλύει Προτεραιότητες και Μέτρα 

Πολιτικής σε ένα ευρύ φάσμα 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

2018/2001[1], 

including the 

sustainability 

criteria set out 

therein 

 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. αναπτυξιακών και οικονομικών 

δραστηριοτήτων προς όφελος της 

Ελληνικής κοινωνίας. 

Το ΕΣΕΚ αξιολογήθηκε θετικά από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 

(Commission Staff Working Document 

– “Assessment of the final national 

energy and climate plan of Greece” / 

14.10.2020 SWD(2020) 907 final). 

Επισημαίνεται ότι το τελικό εγκριθέν 

ΕΣΕΚ συντάχθηκε σύμφωνα με τον 

μορφότυπο του Παραρτήματος Ι του 

Κανονισμού 2018/1999 και περιέχει όλα 

τα απαιτούμενα στοιχεία του ίδιου 

Κανονισμού.  

   

2. Περιγραφή των 

προβλεπόμενων χρηματοδοτικών 

πόρων και μηχανισμών για 

μέτρα προώθησης της ενέργειας 

με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα.  

Ναι National Energy and Climate Plan 

(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fil

es/el_final_necp_main_en.pdf) 

Oι στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο του 

ΕΣΕΚ είναι ποσοτικοποιημένοι και 

κοστολογημένοι. Επίσης, έχουν 

καθοριστεί ενδιάμεσα χρονικά ορόσημα, 

τα οποία επιτρέπουν την 

παρακολούθηση της πορείας επίτευξης 

των στόχων και σχετίζονται με την 

επιτυχή υιοθέτηση και λειτουργία ενός 

μείγματος πολιτικών και μέτρων. 

Ειδικά, βάσει αυτών των 

Προτεραιοτήτων και Μέτρων, θα 

αναγνωρίζεται και θα αναδεικνύεται η 

ανάγκη για συνέργειες και 

συμπληρωματικές δράσεις σε όλες τους 

τομείς/κλάδους της Ελληνικής 

Οικονομίας. 

Επισημαίνεται ότι στο τελικό εγκριθέν 

ΕΣΕΚ προβλέπονται οι αναγκαίοι 

χρηματοδοτικοί πόροι και 

περιγράφονται μηχανισμοί για τα μέτρα 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

προώθησης χαμηλών εκπομπών σε 

διοξείδιο του άνθρακα (Chapter3 

POLICIES and MEASURES).  

 

 

2.3. 

Αποτελεσματική 

προώθηση της 

χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες 

πηγές σε όλους 

τους τομείς και σε 

ολόκληρη την ΕΕ 

ΕΤΠΑ 

 

RSO2.2. 

Promoting 

renewable energy 

in accordance 

with Renewable 

Energy Directive 

(EU) 

2018/2001[1], 

including the 

sustainability 

criteria set out 

therein 

 

Ναι Εφαρμόζονται μέτρα που 

εξασφαλίζουν:1. Συμμόρφωση 

με τον δεσμευτικό εθνικό στόχο 

για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας έως το 2020 και με το 

συγκεκριμένο μερίδιο ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές ως 

γραμμή βάσης έως το 2030 ή 

λαμβάνοντας επιπρόσθετα μέτρα 

σε περίπτωση που δεν 

διατηρηθεί η γραμμή βάσης 

εντός οποιασδήποτε μονοετούς 

περιόδου σύμφωνα με την 

οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 και τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999. 

Ναι − Ν.4414/2016 “Νέο καθεστώς 

στήριξης των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης…”  

− N. 4513/2018 (ΦΕΚ Α’ 9) 

εισήχθη πλαίσιο σύστασης και 

λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων. 

− Με το άρθρο 14Α του 

ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), όπως 

ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα 

αυτοπαραγωγής με ενεργειακό και 

εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.     

 

Με το νόμο 4414/2016, καθορίζεται το 

πλαίσιο λειτουργικής ενίσχυσης των 

ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, το οποίο εξειδικεύτηκε με 

σχετικές αποφάσεις.  

Επίσης στο θεσμικό πλαίσιο 

προβλέπονται πρόσθετα μέτρα και 

πολιτικές για την προώθηση της 

διείσδυσης των ΑΠΕ, που αφορούν στη 

δυνατότητα αυτοπαραγωγής με 

ενεργειακό και εικονικό ενεργειακό 

συμψηφισμό,  και τον καθορισμό του 

πλαισίου ένταξης σταθμών ΑΠΕ σε 

καθεστώς ριζικής ανανέωσης 

(repowering) 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 

Eurostat το τελευταίο έτος για το οποίο  

έχουν δημοσιευτεί στοιχεία είναι το έτος 

2019 και η συνεισφορά της ενέργειας 

που παράγεται από Α.Π.Ε. στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας ανέρχεται για το έτος 2019 σε 

ποσοστό 19,68%. Προβλέπεται για το 

2020 η επίτευξη του στόχου του 20%.     

 

2. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και 

του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, 

αύξηση του μεριδίου των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

στον τομέα της θέρμανσης και 

Ναι − ΚΥΑ ΔΕΠΕΑ/178581 (ΦΕΚ 

Β’ 2367) Κανονισμός Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

https://www.teepelop.gr/wp-

content/uploads/2017/07/FEK-B-2367-

12.7.2017.pdf). 

Στον ΚΕΝΑΚ υπάρχει ελάχιστη 

απαίτηση για 60% ΑΠΕ σε Ζεστό Νερό 

Χρήσης (ΖΝΧ). Στην Μακροπρόθεσμη 

Στρατηγική για την Ανακαίνιση του 

Κτιριακού Αποθέματος αναλύονται 

μέτρα και τεχνολογίες για την επίτευξη 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

της ψύξης σύμφωνα με το 

άρθρο 23 της οδηγίας 

(ΕΕ) 2018/2001. 

− Μακροπρόθεσμη Στρατηγική 

για την Ανακαίνιση του Κτιριακού 

Αποθέματος (YA  ΔΕΠΕΑ/20334/148, 

ΦΕΚ Β’ 974), στο πλαίσιο εφαρμογής 

της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ 

(https://ypen.gov.gr/wp-

content/uploads/2021/03/ΥΑ-

20334_148_01.03.2021_ΦΕΚ_974-B-

12.03.2021_ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ-

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-

ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΩΣ-ΤΟ-2050.pdf).     

 

του στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ για 

ψύξη/θέρμανση στα κτίρια. 

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά της 

Eurostat εκπληρώνεται ο επιμέρους 

στόχος για την ψύξη/θέρμανση στα 

κτίρια.     

 

2.4. 

Αποτελεσματικό 

πλαίσιο 

διαχείρισης του 

κινδύνου 

καταστροφών 

ΕΤΠΑ 

 

RSO2.4. 

Promoting 

climate change 

adaptation and 

disaster risk 

prevention, 

resilience taking 

into account eco-

system based 

approaches 

 

Όχι Εφαρμόζεται εθνικό ή 

περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης 

του κινδύνου καταστροφών, 

καταρτισμένο με βάση 

εκτιμήσεις κινδύνου, το οποίο 

λαμβάνει δεόντως υπόψιν τις 

πιθανές επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής και τις 

υφιστάμενες στρατηγικές 

προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή και περιλαμβάνει:1. 

Περιγραφή των βασικών 

κινδύνων που εκτιμώνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 παράγραφος 1 της 

απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, η οποία 

αντικατοπτρίζει το υπάρχον 

προφίλ κινδύνου και την εξέλιξή 

του σε ενδεικτικό χρονικό 

διάστημα 25 έως35 ετών. Η 

εκτίμηση βασίζεται, για 

κινδύνους που σχετίζονται με το 

κλίμα, σε σενάρια και 

προβλέψεις σχετικά με την 

Όχι   
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

κλιματική αλλαγή. 

2. Περιγραφή των μέτρων 

πρόληψης, ετοιμότητας και 

απόκρισης σε καταστροφές για 

την αντιμετώπιση των κύριων 

κινδύνων που εντοπίστηκαν. Τα 

μέτρα ιεραρχούνται ανάλογα με 

τους κινδύνους καθώς και τις 

οικονομικές τους επιπτώσεις, τις 

ελλείψεις σε επίπεδο 

ικανοτήτων, την 

αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα, λαμβανομένων 

υπόψη των πιθανών 

εναλλακτικών λύσεων. 

Όχι   

3. Πληροφορίες σχετικά με τους 

χρηματοδοτικούς πόρους και 

μηχανισμούς που είναι 

διαθέσιμοι για την κάλυψη των 

δαπανών λειτουργίας και 

συντήρησης που συνδέονται με 

την πρόληψη, την ετοιμότητα 

και την απόκριση. 

Όχι   

2.5. 

Επικαιροποιημένο

ς σχεδιασμός για 

τις απαιτούμενες 

επενδύσεις στους 

τομείς των 

υδάτων και των 

λυμάτων 

ΕΤΠΑ 

 

RSO2.5. 

Promoting access 

to water and 

sustainable water 

management 

 

Όχι Για τον καθένα ή και τους δύο 

τομείς έχει θεσπισθεί εθνικό 

σχέδιο επενδύσεων το οποίο 

περιλαμβάνει:1. Εκτίμηση της 

τρέχουσας κατάστασης όσον 

αφορά την εφαρμογή της 

οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της 

οδηγίας 98/83/ΕΚ του 

Συμβουλίου. 

Όχι   

2. Προσδιορισμό και 

προγραμματισμό των δημόσιων 

επενδύσεων, 

Όχι   
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

συμπεριλαμβανομένης 

ενδεικτικής δημοσιονομικής 

εκτίμησης:α) που απαιτούνται 

για την εφαρμογή της 

οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, 

συμπεριλαμβανομένης 

ιεράρχησης όσον αφορά το 

μέγεθος των οικισμών και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με 

ανάλυση των επενδύσεων για 

κάθε συγκέντρωση λυμάτων·β) 

που απαιτούνται για την 

εφαρμογή της 

οδηγίας 98/83/ΕΚ·γ) που 

απαιτούνται για την 

ανταπόκριση στις ανάγκες που 

απορρέουν από την οδηγία 

(ΕΕ) 2020/2184, όσον αφορά 

ιδίως τις αναθεωρημένες 

παραμέτρους ποιότητας που 

ορίζονται στο παράρτημα I της 

εν λόγω οδηγίας. 

3. Εκτίμηση των επενδύσεων 

που απαιτούνται για την 

ανανέωση των υφιστάμενων 

υποδομών ύδρευσης και 

αποχέτευσης, 

συμπεριλαμβανομένων των 

δικτύων, ανάλογα με την ηλικία 

τους και τα σχέδια απόσβεσης. 

Όχι   

4. Ένδειξη των δυνητικών πηγών 

δημόσιας χρηματοδότησης, 

εφόσον χρειάζονται για τη 

συμπλήρωση των τελών χρήσης.  

Όχι   

2.6. 

Επικαιροποιημένο

ς σχεδιασμός για 

ΕΤΠΑ 

 

RSO2.6. 

Promoting the 

transition to a 

Όχι Εφαρμόζονται ένα ή 

περισσότερα σχέδια διαχείρισης 

αποβλήτων, όπως αναφέρονται 

Όχι   
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

τη διαχείριση των 

αποβλήτων 

circular and 

resource efficient 

economy 

 

στο άρθρο 28 της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, τα οποία 

καλύπτουν ολόκληρη την 

επικράτεια του κράτους μέλους, 

και περιλαμβάνουν:1. Ανάλυση 

της τρέχουσας κατάστασης όσον 

αφορά την διαχείριση 

αποβλήτων στην οικεία 

γεωγραφική περιοχή, όπου 

περιλαμβάνονται το είδος, η 

ποσότητα και η πηγή των 

παραγόμενων αποβλήτων και 

αξιολόγηση της μελλοντικής 

εξέλιξής τους, λαμβανομένων 

υπόψη των αναμενόμενων 

επιπτώσεων των μέτρων που 

προβλέπονται στο ή στα 

προγράμματα πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων που 

καταρτίζονται σύμφωνα με το 

άρθρο 29 της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

2. Εκτίμηση των υφιστάμενων 

συστημάτων συλλογής 

αποβλήτων, όπου 

περιλαμβάνονται τα 

συλλεγόμενα υλικά και η 

εδαφική κάλυψη της χωριστής 

συλλογής και μέτρα για τη 

βελτίωση της λειτουργίας της, 

καθώς και εκτίμηση της ανάγκης 

για νέα προγράμματα συλλογής. 

Όχι   

3. Εκτίμηση του επενδυτικού 

κενού που αιτιολογεί την ανάγκη 

για κλείσιμο των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων αποβλήτων και 

Όχι   
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

πρόσθετες ή αναβαθμισμένες 

υποδομές αποβλήτων, με 

πληροφορίες σχετικά με τις 

πηγές των διαθέσιμων εσόδων 

για την κάλυψη των δαπανών 

λειτουργίας και συντήρησης. 

4. Πληροφορίες για τα κριτήρια 

σχετικά με τον εντοπισμό 

τοποθεσιών για τον τρόπο 

προσδιορισμού των μελλοντικών 

τοποθεσιών εγκαταστάσεων και 

για τη χωρητικότητα των 

μελλοντικών εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας αποβλήτων. 

Όχι   

2.7. Πλαίσιο 

δράσης 

προτεραιότητας 

για τα αναγκαία 

μέτρα διατήρησης 

που 

περιλαμβάνουν 

συγχρηματοδότησ

η από την Ένωση 

ΕΤΠΑ 

 

RSO2.7. 

Enhancing 

protection and 

preservation of 

nature, 

biodiversity and 

green 

infrastructure, 

including in urban 

areas, and 

reducing all forms 

of pollution 

 

Ναι Για παρεμβάσεις που 

υποστηρίζουν μέτρα διατήρησης 

της φύσης σε σχέση με περιοχές 

Natura 2000 οι οποίες εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου:Έχει θεσπιστεί 

πλαίσιο δράσης προτεραιότητας 

κατά το άρθρο 8 της 

οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται από το πρότυπο 

για το πλαίσιο δράσης 

προτεραιότητας για την 

περίοδο 2021-2027, όπως 

συμφωνήθηκε από την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη, 

συμπεριλαμβανομένων 

προσδιορισμού των μέτρων 

προτεραιότητας και εκτίμησης 

των χρηματοδοτικών αναγκών. 

Ναι ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

NATURA 2000 στην Ελλάδα σύμφωνα 

με το άρθρο 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας («Οδηγία 

για τους οικοτόπους») για την περίοδο 

του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου 2021–2027 

(https://ypen.gov.gr/wp-

content/uploads/2021/04/PAF-

EL_FINAL.pdf) 

 

 

Τα πλαίσια δράσεων προτεραιότητας 

(ΠΔΠ) αποτελούν εργαλεία 

στρατηγικού πολυετούς σχεδιασμού τα 

οποία έχουν ως στόχο την 

ολοκληρωμένη παρουσίαση των μέτρων 

που απαιτούνται για τη διαχείριση και 

προστασία του πανευρωπαϊκού δικτύου 

Natura 2000 και της συνδεόμενης με 

αυτό πράσινης υποδομής και τον 

προσδιορισμό των χρηματοδοτικών 

αναγκών για τα εν λόγω μέτρα τη 

σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα 

χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.  

Σύμφωνα με τους στόχους της Οδηγίας 

της ΕΕ για τους οικοτόπους,  τα μέτρα 

που πρέπει  να προσδιορίζονται στα 

πλαίσια δράσεων προτεραιότητας 

σχεδιάζονται με κύριο σκοπό «τη 

διασφάλιση της διατήρησης, ή της 

αποκατάστασης σε ικανοποιητική 

κατάσταση των φυσικών οικοτόπων και 

των ειδών ενωσιακής σημασίας, 

λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών,  
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

κοινωνικών και πολιτιστικών 

απαιτήσεων, καθώς και των 

περιφερειακών και τοπικών 

ιδιομορφιών».  

Η νομική βάση του πλαισίου δράσεων 

προτεραιότητας είναι το άρθρο 8 

παράγραφος 1 της Οδηγίας για τους 

οικοτόπους, το οποίο επιβάλλει στα 

κράτη μέλη την υποχρέωση να 

αποστέλλουν, κατά περίπτωση, στην 

Επιτροπή τις εκτιμήσεις τους.  

 

 

3.1. 

Ολοκληρωμένος 

σχεδιασμός 

μεταφορών στο 

κατάλληλο 

επίπεδο 

ΕΤΠΑ 

 

RSO3.1. 

Developing a 

sustainable, 

climate resilient, 

intelligent, secure, 

sustainable and 

intermodal TEN-

T 

RSO3.2. 

Developing and 

enhancing 

sustainable, 

climate resilient, 

intelligent and 

intermodal 

national, regional 

and local 

mobility, 

including 

improved access 

to TEN-T and 

cross-border 

mobility 

Ναι Εφαρμόζεται πολυτροπική 

χαρτογράφηση των υφιστάμενων 

και σχεδιαζόμενων υποδομών, 

πλην του τοπικού επιπέδου, έως 

το 2030, η οποία:1. 

Περιλαμβάνει οικονομική 

εκτίμηση των σχεδιαζόμενων 

επενδύσεων, με βάση αξιόπιστη 

ανάλυση ζήτησης και κατάρτιση 

κυκλοφοριακών μοντέλων, η 

οποία θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τις αναμενόμενες 

επιπτώσεις του ανοίγματος των 

αγορών των σιδηροδρομικών 

υπηρεσιών. 

Ναι Εξετάστηκε το ΕΣΣΜ και συγκεκριμένα 

η τελική έκθεση (Παραδοτέο 8), η 

τεχνική έκθεση για το τελικό μοντέλο 

μετακινήσεων (Παραδοτέο 3), η τεχνική 

έκθεση για την παρουσίαση και 

αξιολόγηση των προτάσεων 

(Παραδοτέο 5) και το σχέδιο 

προγραμματισμού (Παραδοτέο 9). 

Εξετάστηκε επίσης ο Νόμος 4632/2019 

«Ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 

2016/798 και 2016/2370 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και το 

4ο Σιδηροδρομικό Πακέτο του 2016.   

Για τη διαμόρφωση του ΕΣΣΜ 

αναπτύχθηκε ένα στρατηγικό μοντέλο 

μετακινήσεων για την πρόβλεψη της 

κυκλοφορίας μεταξύ των μεγάλων 

πόλεων, αλλά και της κυκλοφορίας που 

εισέρχεται στη χώρα ή εξέρχεται από 

αυτή στα βασικά σημεία διέλευσης 

συνόρων και σε διεθνείς λιμένες και 

αεροδρόμια. Οι προτεινόμενες 

επενδύσεις του ΕΣΣΜ 

συμπεριλαμβάνονται σε σενάρια 

ανάπτυξης του συστήματος μεταφορών 

που ελέγχθηκαν από το μοντέλο, 

σχετικά με τις επιπτώσεις τους στη 

ζήτηση. Μέσω Πολυκριτηριακής 

Ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε, 

επιλέχθηκε το σενάριο που 

περιλαμβάνει τα περισσότερα μέτρα με 

θετικό αντίκτυπο ως πυρήνας του ΕΣΣΜ 

της Ελλάδας. Το μοντέλο του ΕΣΣΜ 

περιλαμβάνει το σιδηρόδρομο ως μέσο 

μεταφοράς και έχει τη δυνατότητα 

πρόβλεψης σιδηροδρομικών ροών, 

επιβατών κι εμπορευμάτων. Η θεώρηση 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

 της απελευθέρωσης της αγοράς των 

σιδηροδρόμων από το ΕΣΣΜ είναι 

προφανής λόγω και της ύπαρξης στο 

ΕΣΣΜ πολλών έργων σιδηροδρομικής 

υποδομής (βελτίωση μεταφορικής 

ικανότητας υποδομών) καθώς και 

σχετικών μέτρων πολιτικής. 

2. Συνάδει με τα στοιχεία του 

ενοποιημένου εθνικού σχεδίου 

για την ενέργεια και το κλίμα 

που σχετίζονται με τις 

μεταφορές. 

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 

Κριτηρίου 2 εξετάστηκε το Εθνικό 

Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 

(ΕΣΕΚ),  οι Τεχνικές Οδηγίες για τα 

Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο., ο Νόμος 

4710/2020 για την προώθηση της 

ηλεκτροκίνησης, η ΚΥΑ 77226/1/2017 

για τον  καθορισμό και εξειδίκευση των 

απαιτούμενων λεπτομερειών εφαρμογής 

και των τεχνικών προδιαγραφών του 

Εθνικού πλαισίου πολιτικής, για την 

ανάπτυξη της αγοράς υποδομών 

εναλλακτικών καυσίμων, καθώς επίσης 

η τελική έκθεση του ΕΣΣΜ. 

Ένας από τους πέντε Στρατηγικούς 

Στόχους που καθορίζονται στο ΕΣΣΜ 

είναι η «Εξασφάλιση ενός 

Περιβαλλοντικά Βιώσιμου τομέα 

μεταφορών». Στο ΕΣΣΜ προτείνονται 

Μέτρα τα οποία συμβάλουν σε μεγάλο 

βαθμό στην επίτευξη του παραπάνω 

Στρατηγικού Στόχου, καθώς επίσης 

βρίσκονται σε συμφωνία με τις 

Προτεραιότητες Πολιτικής για τις 

μεταφορές που καθορίζονται στο ΕΣΕΚ. 

Ήδη ισχύει το Εθνικό Πλαίσιο 

Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς 

Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων 

στον τομέα των Μεταφορών και την 

υλοποίηση των σχετικών υποδομών. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ΕΣΣΜ 

(Πυλώνας 9) η χρήση καθαρότερων 

καυσίμων και ηλεκτρικών οχημάτων 

πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω μέσω 

της ανάπτυξης ολοκληρωμένης εθνικής 

στρατηγικής για την ηλεκτροκίνηση. Η 

απαίτηση αυτή καλύπτεται  από  τον 

Νόμο 4710/2020 για την προώθηση της 

ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Επιπλέον, 

στην απόφαση για την περιβαλλοντική 

έγκριση του ΕΣΣΜ περιλαμβάνονται 

συγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι 

που είναι σε συνάφεια με τους στόχους  

του  ΕΣΕΚ. 

3. Περιλαμβάνει επενδύσεις σε Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του Το ΕΣΣΜ περιλαμβάνει σημαντικό 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

διαδρόμους του κεντρικού 

δικτύου του ΔΕΔ-Μ, όπως 

ορίζονται στον κανονισμό για τη 

θέσπιση του μηχανισμού 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», 

σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

προγράμματα εργασίας για τους 

διαδρόμους του κεντρικού 

δικτύου του ΔΕΔ-Μ. 

Κριτηρίου 3 εξετάστηκε η τελική 

έκθεση του ΕΣΣΜ, όπως επίσης ο 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

COM (2018) 438 final για τη σύσταση 

της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 

Ευρώπη», το τρίτο και τέταρτο Σχέδιο 

Εργασίας του Ευρωπαίου Συντονιστή 

Mathieu Grosch για τον Διάδρομο 

«Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος» και 

οι λίστες έργων του 2017 και του 2020 

για τον ίδιο Διάδρομο.. 

αριθμό μέτρων που ανταποκρίνονται 

στο σχεδιασμό του κεντρικού ΔΕΔ-Μ. 

Σύμφωνα με την πρόταση για τον 

Κανονισμό όπου αναφέρονται τμήματα 

στα οποία δίνεται προτεραιότητα για την 

ανάπτυξή τους, πέντε προκαθορισμένα 

τμήματα αφορούν την Ελλάδα. Το 

ΕΣΣΜ περιλαμβάνει στις προτάσεις του 

μέτρα για τέσσερα από αυτά, με τα τρία 

να αφορούν διασυνοριακά τμήματα και 

έναν ελλείπων κρίκο. Όσον αφορά στο 

τέταρτο Σχέδιο Εργασίας του 

Ευρωπαίου Συντονιστή Mathieu Grosch 

για τον Διάδρομο «Ανατολή/Ανατολική 

Μεσόγειος» που δημοσιεύτηκε το 2020, 

τα μέτρα του ΕΣΣΜ καλύπτουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις απαιτήσεις του. 

Συγκεκριμένα, από τα 44 επιλεχθέντα 

έργα υποδομών του τέταρτου σχεδίου τα 

15 περιγράφονται στο ΕΣΣΜ, ενώ και 

άλλα 15 έχουν ήδη ξεκινήσει και έχουν 

εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Η 

απόκλιση που παρατηρείται, οφείλεται 

εν μέρη και στο γεγονός ότι κάποια έργα 

περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό 

Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-

2025. 

4. Για επενδύσεις εκτός των 

διαδρόμων του κεντρικού 

δικτύου του ΔΕΔ-Μ, 

συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνοριακών τμημάτων, 

εξασφαλίζει τη 

συμπληρωματικότητα 

παρέχοντας επαρκή 

συνδεσιμότητα των αστικών 

δικτύων, των περιφερειών και 

των τοπικών κοινοτήτων στο 

κεντρικό ΔΕΔ-Μ και στους 

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 

Κριτηρίου 4 εξετάστηκε η τελική 

έκθεση του ΕΣΣΜ, ο Κανονισμός αριθ. 

1315/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

των προσανατολισμών της Ένωσης για 

την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

για τα Logistics και ο Νόμος 4599/2019 

«Δοκιμασία προσόντων και 

συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και 

οδηγών για τη χορήγηση αδειών 

Το ΕΣΣΜ περιλαμβάνει σημαντικό 

αριθμό μέτρων που ανταποκρίνονται 

στο σχεδιασμό του εκτεταμένου ΔΕΔ-

Μ. Το ΕΣΣΜ εντοπίζει την κρισιμότητα 

των διασυνοριακών συνδέσεων της 

χώρας που αποτελούν την μοναδική 

χερσαία πύλη για την κεντρική Ευρώπη 

και περιλαμβάνει επεμβάσεις οδικών και 

σιδηροδρομικών υποδομών σε δέκα 

σημεία. Οι επεμβάσεις αυτές αφορούν 

κυρίως αναβαθμίσεις, αλλά και νέες 

υποδομές σε σημεία που εντοπίζεται 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

κόμβους του. οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις 

για τις άδειες οδήγησης και λοιπές 

διατάξεις». 

έλλειψη, και καλύπτουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις απαιτήσεις 

ομαλής μεταφορικής ροής μεταξύ των 

διασυνοριακών περιοχών. Η περαιτέρω 

σύγκριση των μέτρων του ΕΣΣΜ ανά 

κατηγορία υποδομών σε αντιπαραβολή 

με το εκτεταμένο ΔΕΔ-Μ, καταδεικνύει 

μια σχετικά ικανοποιητική ταύτιση των 

προτεινόμενων έργων υποδομών στο 

ΕΣΣΜ με τμήματα εκτός του κεντρικού 

ΔΕΔ-Μ. Η συμπληρωματικότητα 

εξασφαλίζεται μέσω προτεινόμενων 

οδικών παρακάμψεων αστικών 

περιοχών και βελτίωσης περιφερειακού 

οδικού δικτύου, αναβάθμισης του 

σιδηροδρομικού δικτύου και έργων 

αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων 

και αεροδρομίων. 

5. Εξασφαλίζει τη 

διαλειτουργικότητα του 

σιδηροδρομικού δικτύου και, 

κατά περίπτωση, υποβάλλει 

εκθέσεις σχετικά με την 

ανάπτυξη του ERTMS σύμφωνα 

με τον εκτελεστικό κανονισμό 

(ΕΕ) 2017/6 της Επιτροπής. 

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 

Κριτηρίου 5 εξετάστηκε η τελική 

έκθεση του ΕΣΣΜ, το Εθνικό Σχέδιο 

Εφαρμογής για την Τεχνική 

Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας 

«Έλεγχος – χειρισμός και 

σηματοδότηση του σιδηροδρομικού 

συστήματος της Ένωσης», καθώς 

επίσης το τρίτο και τέταρτο Σχέδιο 

Εργασίας του Ευρωπαίου Συντονιστή 

Mathieu Grosch για τον Διάδρομο 

«Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος», οι 

Κανονισμοί 1315/2013 και 2016/919 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο 

Εκτελεστικός Κανονισμός 2017/6. 

Tα έργα σιδηροδρομικών υποδομών που 

προτείνονται στο ΕΣΣΜ διασφαλίζουν 

τη διαλειτουργικότητα του 

σιδηροδρομικού δικτύου και την 

αδιάλειπτη μετακίνηση εμπορευμάτων 

και επιβατών εντός και εκτός της χώρας. 

Παράλληλα, οι προτάσεις έργων που 

περιλαμβάνουν ανάπτυξη του 

ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης 

της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 

(ERTMS) ενισχύουν τη μείωση του 

κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση 

της αποδοτικότητας του συστήματος σε 

μεγάλες διασυνοριακές αποστάσεις. 

Τα προτεινόμενα έργα βρίσκονται σε 

πλήρη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό 

Σχέδιο Ανάπτυξης ERTMS και Εθνικό 

Σχέδιο Εφαρμογής πλην της ανάπτυξης 

της σιδηροδρομικής σύνδεσης προς 

Ηγουμενίτσα. Για τη σιδηροδρομική 
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σύνδεση της Ηγουμενίτσας στο τέταρτο 

Σχέδιο Εργασίας αναφέρεται πως το νέο 

σιδηροδρομικό τμήμα Ηγουμενίτσα – 

Ιωάννινα – Καλαμπάκα σχεδιάζεται να 

είναι έτοιμο το 2030, παρόλα αυτά 

τονίζεται πως είναι ένα έργο με αρκετές 

τεχνικές προκλήσεις και η ολοκλήρωσή 

του έως το 2030 δεν είναι πλήρως 

εξασφαλισμένη σε αυτό το στάδιο [23]. 

Η ανακατασκευή της σιδηροδρομικής 

γραμμής Αθήνα – Πάτρα αναφέρεται 

στο ΕΣΣΜ πως ήδη χρηματοδοτείται. 

 

6. Προάγει την 

πολυτροπικότητα, εντοπίζοντας 

τις ανάγκες για τερματικούς 

σταθμούς συνδυασμένων 

μεταφορών ή μεταφόρτωσης για 

φορτία και επιβάτες. 

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 

Κριτηρίου 6 εξετάστηκε η τελική 

έκθεση του ΕΣΣΜ, το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τα Logistics, ο Νόμος 

4302/2014 «Ρύθμιση θεμάτων 

Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», ο 

Νόμος 4712/2020, καθώς επίσης η 

Λευκή Βίβλος Χάρτης πορείας για έναν 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – 

Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά 

αποδοτικό σύστημα μεταφορών 

(COM(2011) 144 τελικό) και ο 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

Το ΕΣΣΜ περιλαμβάνει έργα υποδομών 

και ήπια μέτρα, που στοχεύουν στην 

άμεση ή έμμεση προώθηση της 

πολυτροπικότητας στις εμπορευματικές 

και επιβατικές μεταφορές. Τα 

προτεινόμενα έργα επιβατικών και 

εμπορευματικών μεταφορών βασίζονται 

μεταξύ άλλων στην ανάλυση της 

ζήτησης και στην κατάρτιση 

κυκλοφοριακών μοντέλων και ως εκ 

τούτου στοχεύουν στην κάλυψη των 

αναγκών για τερματικούς σταθμούς 

συνδυασμένων μεταφορών ή 

μεταφόρτωσης εμπορευμάτων σε όλα τα 

μέσα μεταφοράς (σιδηροδρομικές, 

οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες 

μεταφορές). Σχετικά με τις επιβατικές 

μεταφορές, τα προτεινόμενα μέτρα 

υποδομών προωθούν τη 

πολυτροπικότητα, δίνοντας έμφαση σε 

σιδηροδρομικά έργα και προωθώντας 

την ανάπτυξη κεντρικού δικτύου 

υδατοδρομίων. Σχετικά με τις 

εμπορευματικές μεταφορές 

διαπιστώνεται ότι τα έργα υποδομών 
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που προτείνονται στο ΕΣΣΜ και 

σχετίζονται με την πολυτροπικότητα 

εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό τις 

ανάγκες που προέκυψαν από το σχέδιο 

δράσης της εθνικής στρατηγικής για τα 

logistics. 

7. Περιλαμβάνει μέτρα σχετικά 

με τον σχεδιασμό των υποδομών 

που αποσκοπούν στην 

προώθηση των εναλλακτικών 

καυσίμων, σύμφωνα με τα 

εκάστοτε εθνικά πλαίσια 

πολιτικής. 

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 

Κριτηρίου 7 εξετάστηκε η τελική 

έκθεση του ΕΣΣΜ, ο Νόμος 4439/2016 

για την ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ΚΥΑ 

Αριθ. οικ. 77226/1/2017, η Απόφαση 

Κυβερνητικού Συμβουλίου  Αριθ. 

4/2019 για την κύρωση του Εθνικού 

Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 

(ΕΣΕΚ), ο Νόμος 4710/2020 και η 

Απόφαση Α.Π.: 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 με θέμα 

«Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Σ.Φ.Η.Ο.». 

Το ΕΣΣΜ προτείνει έργα 

σιδηροδρομικών υποδομών, τα οποία 

μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την 

εισαγωγή ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, τα 

περισσότερα προτεινόμενα έργα του 

ΕΣΣΜ που αφορούν βελτίωση των 

λιμενικών υποδομών περιλαμβάνουν 

ανάπτυξη υποδομών παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας σε χρήστες 

λιμένων. Η προώθηση της χρήσης ΑΠΕ 

και δράσεων βελτίωσης Ενεργειακής 

Απόδοσης στους λιμένες προτείνεται 

και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 

και το Κλίμα. Η εφαρμογή του ήπιου 

μέτρου για την ανανέωση του στόλου 

των οχημάτων αναμένεται να επιφέρει 

σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, 

συνεισφέροντας στην περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα των οδικών μεταφορών. 

Σχετικά με την προώθηση καθαρότερων 

καυσίμων και ηλεκτρικών οχημάτων το 

ΕΣΣΜ προτείνει την ανάπτυξη 

ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής 

για την ηλεκτροκίνηση, η οποία 

καλύπτεται από τον Νόμο 4710/2020, το 

Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής, το ΕΣΕΚ 

και τη σχετική απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

8. Παρουσιάζει τα αποτελέσματα 

της εκτίμησης των κινδύνων για 

την οδική ασφάλεια σύμφωνα με 

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 

Κριτηρίου 8 εξετάστηκε η τελική 

έκθεση του ΕΣΣΜ, το Στρατηγικό 

Tο ΕΣΣΜ στοχεύει στη βελτίωση της 

οδικής ασφάλειας, επιδιώκοντας μείωση 

κατά 12% στον συνολικό αριθμό οδικών 
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Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

τις υφιστάμενες εθνικές 

στρατηγικές οδικής ασφάλειας, 

καθώς και χαρτογράφηση των 

οδών και των τμημάτων που 

επηρεάζονται με ιεράρχηση των 

αντίστοιχων επενδύσεων. 

Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2011-2020, οι 

χάρτες επικινδυνότητας του 

Ευρωπαϊκού έργου (CEF 2014-2020) 

SLAIN (D1.3 Risk Map Greece), οι 

Μελέτες Επεμβάσεων Βελτίωσης 

Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) που έχει 

εκπονήσει η Εγνατία Οδός Α.Ε., καθώς 

επίσης το SWD (2019) 283 final που 

αφορά το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για 

την οδική ασφάλεια 2021-2030 και η 

Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές 

(COM(2011) 144 τελικό). 

ατυχημάτων και κατά 11,6% στον 

αριθμό θυμάτων έως το 2037. Το ΕΣΣΜ 

προτείνει συγκεκριμένα μέτρα οδικών 

υποδομών και ήπια μέτρα. Οι νέες 

οδικές συνδέσεις και αναβαθμίσεις 

οδών, που προτείνει αναμένεται ότι θα 

δημιουργήσουν άμεσα οφέλη 

αναφορικά με το επίπεδο οδικής 

ασφάλειας του κύριου οδικού δικτύου 

της χώρας. Οι προτεινόμενες 

παρεμβάσεις μεταξύ άλλων αφορούν 

οδικά τμήματα που από τους χάρτες του 

έργου SLAIN κρίνονται επικίνδυνα. Τα 

ήπια μέτρα που προτείνονται, 

εμφανίζουν σημαντική σύγκλιση με τις 

δράσεις που προτείνονται στο εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 

2011-2020. Η βελτίωση του επιπέδου 

οδικής ασφάλειας επιδιώκεται επίσης 

μέσω έργων που έχουν προταθεί στην 

Περιφερειακή Εξειδίκευση του ΕΣΣΜ 

και επεμβαίνουν σε σημεία και τμήματα 

του δικτύου που έχουν αναγνωρισθεί ως 

επικίνδυνα από τις Μελέτες 

Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής 

Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) της Εγνατίας 

Οδού Α.Ε. 

9. Παρέχει πληροφορίες για τους 

χρηματοδοτικούς πόρους που 

αντιστοιχούν στις σχεδιαζόμενες 

επενδύσεις και που απαιτούνται 

για την κάλυψη των δαπανών 

λειτουργίας και συντήρησης των 

υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων 

υποδομών. 

Ναι Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 

Κριτηρίου 9 εξετάστηκε το ΕΣΣΜ και 

συγκεκριμένα η τελική του έκθεση 

(Παραδοτέο 8), η τεχνική έκθεση για 

την παρουσίαση και την αξιολόγηση 

των προτάσεων (Παραδοτέο 5) και το 

σχέδιο προγραμματισμού (Παραδοτέο 

9). Επίσης, εξετάστηκε η Πρόταση 

Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

COM(2018) 375 final 

Το εκτιμώμενο κόστος για την 

υλοποίηση των σχεδιαζόμενων 

υποδομών που προτείνονται στο ΕΣΣΜ 

έχει προσδιοριστεί αναλυτικά. 

Αντίστοιχα, και οι προτεινόμενοι 

χρηματοδοτικοί πόροι για την κάλυψη 

αυτού του κόστους έχουν προσδιοριστεί 

και αναλυθεί. Επίσης, διαπιστώνεται ότι 

για κάθε κατηγορία έργων υπάρχει 

εκτίμηση για το κόστος λειτουργίας και 

συντήρησης. Επιπλέον, η εφαρμογή του 

μέτρου (RI-Soft 2) σχετικά με την 
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ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμού 

εξασφάλισης πόρων για συντήρηση του 

οδικού δικτύου κρίνεται πως θα 

συμβάλλει σημαντικά στην εύρεση των 

απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων. 

4.1. Στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής 

για τις 

ενεργητικές 

πολιτικές για την 

αγορά εργασίας 

ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ+ 

 

RSO4.1. 

Enhancing the 

effectiveness and 

inclusiveness of 

labour markets 

and access to 

quality 

employment 

through 

developing social 

infrastructure and 

promoting social 

economy 

ESO4.1. 

Improving access 

to employment 

and activation 

measures of all 

jobseekers, in 

particular youth 

people, especially 

through the 

implementation of 

the Youth 

Guarantee, long-

term unemployed 

and 

disadvantaged 

groups on the 

labour market, 

and of inactive 

people, as well as 

through the 

promotion of self-

Όχι Εφαρμόζεται στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής για τις 

ενεργητικές πολιτικές για την 

αγορά εργασίας βάσει των 

κατευθυντήριων γραμμών για 

την απασχόληση, το οποίο 

περιλαμβάνει:1. Ρυθμίσεις για τη 

διενέργεια κατάρτισης προφίλ 

των ατόμων που ζητούν εργασία 

και την εκτίμηση των αναγκών 

τους. 

Όχι   

2. Πληροφορίες σχετικά με τις 

νέες θέσεις εργασίας και τις 

ευκαιρίες απασχόλησης, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας. 

Όχι   

3. Ρυθμίσεις ώστε να 

διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, 

η υλοποίηση, η παρακολούθηση 

και η επανεξέτασή του 

διενεργούνται σε στενή 

συνεργασία με τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

Όχι   

4. Ρυθμίσεις για την 

παρακολούθηση, την 

αξιολόγηση και την επανεξέταση 

των ενεργητικών πολιτικών για 

την αγορά εργασίας. 

Όχι   

5. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις 

για την απασχόληση των νέων, 

τεκμηριωμένες και 

Όχι   
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employment and 

the social 

economy; 

 

στοχοθετημένες διαδρομές για 

τους νέους που βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης, οι οποίες 

περιλαμβάνουν μέτρα 

προσέγγισης και βασίζονται σε 

ποιοτικά κριτήρια, 

λαμβανομένων υπόψη των 

κριτηρίων για ποιοτικά 

προγράμματα μαθητείας και 

πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο 

εφαρμογής των προγραμμάτων 

εγγύησης για τη νεολαία. 

4.2. Εθνικό 

στρατηγικό 

πλαίσιο για την 

ισότητα των 

φύλων  

ΕΚΤ+ 

ΕΤΠΑ 

 

ESO4.3. 

Promoting a 

gender-balanced 

labour market 

participation, 

equal working 

conditions, and a 

better work-life 

balance including 

through access to 

affordable 

childcare, and 

care for 

dependent 

persons 

RSO4.1. 

Enhancing the 

effectiveness and 

inclusiveness of 

labour markets 

and access to 

quality 

employment 

through 

developing social 

Ναι Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής για την 

ισότητα των φύλων, το οποίο 

περιλαμβάνει:  

1. Τεκμηριωμένο προσδιορισμό 

των προκλήσεων για την ισότητα 

των φύλων. 

Ναι https://isotita.gr/statistika-stoixeia-

meletes/  

https://ypergasias.gov.gr/isotita-ton-

fylon/ 

Ν. 4531/2018  

Ν. 4604/2019 και στη σχετική 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ αριθ.1/2020 για Οδηγίες 

εφαρμογής  

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για 

το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Ισότητα των Φύλων 2021-2025 στο 

opengov.gr όπου βλ. ειδικότερα στο 

Κεφάλαιο 1: Πλαίσιο πολιτικής Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των 

Φύλων 2021-2025 

 

Το Παρατηρητήριο για την Ισότητα των 

Φύλων λειτουργεί στο Τμήμα 

Τεκμηρίωσης, Έρευνας & Ψηφιακής 

Υποστήριξης στη ΓΓ Δημογραφικής & 

Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας 

των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) στο Υπ. 

Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων 

(ΥπΕΚΥπ) και αποτελεί τον εθνικό 

μηχανισμό συλλογής και διάχυσης 

δεικτών φύλου με σκοπό να 

παρακολουθεί διαχρονικά τις τάσεις, 

εξελίξεις καθώς και τα κρίσιμα μεγέθη 

για την ανισότητα των φύλων στην 

Ελλάδα. Βασίζεται σε ποσοτικά και 

ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από 

την ΕΛΣΤΑΤ, την EUROSTAT και 

πλήθος άλλων εθνικών και διεθνών 

πηγών, θα συνεχίσει να λειτουργεί και 

θα ενισχυθεί ο ρόλος του.  

Όπως αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 

2021-2025 (ΕΣΔΙΦ), παρόλο που έχει 

σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη 

συλλογή δεδομένων με βάση το φύλο, 

πρέπει να υπάρξει ενίσχυση και 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

infrastructure and 

promoting social 

economy 

 

ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και 

για το λόγο αυτό,  υπογραμμίζεται η 

σημασία της αναβάθμισης του 

Παρατηρητηρίου in-house και της 

εμπλοκής όλων των ενδιαφερομένων, 

των κυβερνητικών φορέων και αρχών, 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, της 

κοινωνίας των πολιτών και των 

επίσημων υπηρεσιών συλλογής 

δεδομένων.  

 

 

2. Μέτρα για την αντιμετώπιση 

των διαφορών μεταξύ των 

φύλων ως προς την απασχόληση, 

τις αμοιβές, τις συντάξεις και 

την προώθηση της ισορροπίας 

μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής για γυναίκες 

και άνδρες, μεταξύ άλλων μέσω 

της βελτίωσης της πρόσβασης σε 

προσχολική εκπαίδευση και 

φροντίδα, με στόχους και με 

παράλληλο σεβασμό του ρόλου 

και της αυτονομίας των 

κοινωνικών εταίρων. 

Ναι http://www.opengov.gr/minlab/?p=5334 

στο κεφ. 3 του ΕΣΔΙΦ αναλυτικά 

Ν. 4808 /2021   

#GIL4W 

 

 

ΕΣΔΙΦ κεφ. 3 αναλυτικά.  

Το ΕΣΔΙΦ 2021-2025 οργανώνεται 

γύρω από 4 Άξονες, ο καθένας εκ των 

οποίων επικεντρώνεται σε μια 

συγκεκριμένη θεματική διάσταση των 

πολιτικών ισότητας των φύλων. Η 

εξειδίκευση των αξόνων σε στόχους 

βασίστηκε στο πλαίσιο στρατηγικής που 

προσδιορίζεται από την Ατζέντα 2030 

του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

την Στρατηγική του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Ισότητα των Φύλων 

2018-2023, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025, 

το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική 

Οικονομία και τις απαιτήσεις για την 

Ισότητα των Φύλων στο πλαίσιο της 

νέας ΠΠ 2021-2027. 

Ο Ν. 4808 / 2021 θεσπίστηκε για την 

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

ιδιωτικής ζωής και την προστασία από 

τη βία και την παρενόχληση στην 

εργασία και ενσωματώνει στο εθνικό 

δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2019 / 1158. Με 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

τον ίδιο νόμο κυρώνεται η Σύμβαση 190 

του ΔΟΕ για την εξάλειψη της βίας και 

της παρενόχλησης στην εργασία και 

ολοκληρώνεται το ισχύον νομικό 

πλαίσιο για την απαγόρευση των 

διακρίσεων και την ίση μεταχείριση 

στην εργασία και στην απασχόληση.  

Στα εμβληματικά έργα του ΕΣΔΙΦ 

συμπεριλαμβάνονται οι Νταντάδες της 

Γειτονιάς και το ελληνικό Κέντρο 

Καινοτομίας για Γυναίκες. 

 

 

3. Ρυθμίσεις για την 

παρακολούθηση, την 

αξιολόγηση και την επανεξέταση 

του στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής και των μεθόδων 

συλλογής δεδομένων που 

βασίζονται σε δεδομένα με 

ανάλυση ανά φύλο. 

Ναι https://isotita.gr/statistika-stoixeia-

meletes/  

Ν. 4604/2019 και σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ 

αριθ.1/2020 για Οδηγίες εφαρμογής  

Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου 

Ισότητας των Φύλων (ΕΣΙΦ) 

http://www.opengov.gr/minlab/?p=5334 

ειδικότερα στο κεφ 4. Διαδικασία 

Παρακολούθησης του ΕΣΔΙΦ όπου 

περιγράφει τα επίπεδα 

παρακολούθησης, αξιολόγησης και 

επανεξέτασης του για την περίοδο 

εφαρμογής. 

 

ΕΣΔΙΦ κεφ. 4.  

Το ΕΣΔΙΦ είναι ένα δυναμικό 

στρατηγικό κείμενο το οποίο θα 

επανεξετάζεται ετησίως, με εξαίρεση το 

πρώτο έτος εφαρμογής, δηλαδή το 2021. 

Η ανάγκη για αναθεώρηση και 

προτεινόμενες διορθώσεις θα 

εξετάζονται κατά κύριο λόγο από το 

Εθνικό Συμβούλιο για την Ισότητα των 

Φύλων (ΕΣΙΦ) σε μια διευρυμένη 

συνεδρίαση, ακολουθούμενη από 

θεματική διαβούλευση.  

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια 

δημιουργίας μιας πολυεπίπεδης 

διαδικασίας παρακολούθησης, η οποία 

παρέχει πληροφορίες ανατροφοδότησης 

για όλα τα έργα που υλοποιούνται μέσω 

όλων των διαύλων πολιτικής, όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 10 του ν. 

4604/2019 και την πρώτη εγκύκλιο 

εφαρμογής του. Όλες οι πληροφορίες 

που θα επιλεγούν θα αναλυθούν και θα 

μετατραπούν σε στατιστικά δεδομένα 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος 

της εφαρμογής και να αναβαθμιστούν τα 

δεδομένα που αφορούν το φύλο που 

διατηρούνται στο Παρατηρητήριο για 

την Ισότητα των Φύλων. 

Οι δείκτες που θα απολογίζουν με 

ποσοτικούς όρους το ΕΣΔΙΦ είναι 

διαθέσιμοι και συνάδουν με την 

ευρωπαϊκή στοχοθεσία και τη Σύμβαση 

της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα η 

υλοποίηση θα απολογίζεται και με 

ποιοτικά κριτήρια όπως παραγωγή 

νομοθεσίας κ.λπ.  

 

 

4. Ρυθμίσεις ώστε να 

διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, 

η υλοποίηση, η παρακολούθηση 

και η επανεξέτασή του 

διενεργούνται σε στενή 

συνεργασία με τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων φορέων 

ισότητας, κοινωνικών εταίρων 

και της οργανωμένης κοινωνίας 

των πολιτών. 

Ναι https://isotita.gr/statistika-stoixeia-

meletes/  

Ν. 4604/2019 και σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ 

αριθ.1/2020 για Οδηγίες εφαρμογής  

Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου 

Ισότητας των Φύλων (ΕΣΙΦ) 

http://www.opengov.gr/minlab/?p=5334 

ειδικότερα στα κεφ. 2, 4 και 5  

 

Το ΕΣΙΦ είναι ο υπεύθυνος φορέας για 

τη διαβούλευση και παρακολούθηση 

των πολιτικών για την ισότητα των 

φύλων και ενεργεί ως συμβουλευτικό 

γνωμοδοτικό όργανο στη ΓΓΟΔΠΙΦ. 

Απαρτίζεται από εκπροσώπους των 

κυβερνητικών οργανισμών, άτομα 

αναγνωρισμένου κύρους και 

εκπροσώπους ΜΚΟ. Εκτός από τη 

μόνιμη του σύνθεση, μπορεί επίσης να 

λειτουργεί με έκτακτες συνεδριάσεις και 

ημερήσια διάταξη.  

Επιπρόσθετα, η ΓΓΟΔΠΙΦ βρίσκεται σε 

συνεχή ανεπίσημο διάλογο με τους 

κοινωνικούς εταίρους και τις 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 

προκειμένου να προωθήσει τη διάσταση 

του φύλου, να ευαισθητοποιήσει και να 

εντείνει τη συνεργασία μεταξύ όλων 

των μερών.  

Το ΕΣΔΙΦ 2021-2025 αναρτήθηκε στο 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

opengov.gr όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να σχολιάσουν το περιεχόμενο 

του, να προτείνουν πιθανές βελτιώσεις 

και προσθήκες. Βλ. για τη διαδικασία 

διαμόρφωσης του ΕΣΙΦ στα κεφάλαια 

2.1 Διαβούλευση στο ΕΣΙΦ και 2.2 

Συμμετοχή των κυβερνητικών φορέων 

στην διαμόρφωση των τομεακών 

πολιτικών για την ενσωμάτωση της 

οπτικής του φύλου, καθώς και στο κεφ. 

5, ενώ στο κεφ. 4. Διαδικασία 

Παρακολούθησης του ΕΣΔΙΦ 

περιγράφεται το σχήμα που 

εφαρμόζεται σε κεντρικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο.  

 

 

4.3. Στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής 

για το σύστημα 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σε 

όλα τα επίπεδα 

ΕΚΤ+ 

ΕΤΠΑ 

 

ESO4.6. 

Promoting equal 

access to and 

completion of 

quality and 

inclusive 

education and 

training, in 

particular for 

disadvantaged 

groups, from 

early childhood 

education and 

care through 

general and 

vocational 

education and 

training, to 

tertiary level, as 

well as adult 

Ναι Εφαρμόζεται εθνικό ή 

περιφερειακό στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής για το 

σύστημα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, το οποίο 

περιλαμβάνει:1. Τεκμηριωμένα 

συστήματα πρόγνωσης και 

πρόβλεψης των αναγκών σε 

δεξιότητες. 

Ναι 1.  

Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας 

Άρθ.85, Ν. 4368/2016 

ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 24013/410/2016  

8366/Γ9.2264 

Σχετικά Θεσμικά Κείμενα 

2.  

ΕΕΚ & ΔΒΜ: 

Ν.4763/2020 & Κ3/20145 

Άρθ. 85 Ν. 4368/2016 

Ν.4763/2020, ΥΑ Κ3/37244 

Άρθ. 32 παρ. 2 Ν.4763/2020 

Παρ.2 περ.2 άρθ. 50 Ν.4763/2020 

Ν.4763/2020 όπως τροποποιήθηκε και 

1. 

Πληροφοριακό σύστημα Μηχανισμού 

Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς 

Εργασίας  

Πρόβλεψη δημιουργίας ηλεκτρονικού 

εργαλείου για ΥΠΑΙΘ από ΜΔΑΑΕ. 

2. 

Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΣΕΕΚ) 

Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή 

(ΚΕΕ) 

Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή 

και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ) σε 

κάθε περιφέρεια της χώρας 

Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) σε κάθε 

ΙΕΚ.  
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

education and 

learning, 

including 

facilitating 

learning mobility 

for all and 

accessibility for 

persons with 

disabilities 

RSO4.2. 

Improving equal 

access to 

inclusive and 

quality services in 

education, 

training and 

lifelong learning 

through 

developing 

accessible 

infrastructure, 

including by 

fostering 

resilience for 

distance and on-

line education and 

training 

 

ισχύει 

ΥΑ Κ3/37244  

3.  

Α’θμια & Β’θμια Εκπαίδευση: 

Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών 

Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου 

Μετάβασης 

Άρθ. 91 Ν.4763/2020  

Άρθ.27 Ν. 4823/2021 

4. 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: 

Άρθ. 60 Ν. 4009/2011 

Άρθ. 10 παρ. 2 Ν. 4653/2020  

 

 

Σύσταση Παρατηρητηρίου Μετάβασης.  

3. 

Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών 

Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου 

Μετάβασης Θεσμοθετήθηκε ο ορισμός 

Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού σε κάθε Διεύθυνση 

Β’θμιας Εκπαίδευσης. Ίδρυση Γραφείου 

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 

(ΓΡΑΣΥΠ)  

4. 

Γραφεία Διασύνδεσης σε 25 ΑΕΙ 

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΘΑΕΕ-ΕΙΕΑΔ 

για τροφοδοσία Μηχανισμού με τα 

απαραίτητα δεδομένα. 

Διαμόρφωση πρόσθετων κριτηρίων 

αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών 

από ΣΑΠ της ΕΘΑΑΕ.  

Εκπόνηση μελέτης από ΕΘΑΑΕ για 

πρόσβαση αποφοίτων ΑΕΙ στην αγορά 

εργασίας. 

 

 

2. Μηχανισμούς 

παρακολούθησης των αποφοίτων 

και υπηρεσίες ποιοτικής και 

αποτελεσματικής καθοδήγησης 

για εκπαιδευόμενους κάθε 

ηλικίας. 

Ναι 1. 

Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας 

ΚΥΑ 24013/410/2016  

Σχετικά Θεσμικά Κείμενα 

2. 

ΕΕΚ & ΔΒΜ: 

Ν.4763/2020 ΥΑ Κ3/20145 

 

Αξιοποίηση Μηχανισμού Διάγνωσης 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.  

Πρόβλεψη δημιουργίας ηλεκτρονικού 

εργαλείου για ΥΠΑΙΘ από ΜΔΑΑΕ 

2.  

Κεντρικό Συμβούλιο EEK 

Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή 

Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

Άρθ.85 Ν.4368/2016 

Ν.4763/2020, ΥΑ Κ3/37244  

Άρθ.155  παρ.1 Ν.4763/2020 

Άρθ.32 παρ.2 Ν.4763/2020  

Άρθ.71 παρ.2 Ν.4763/2020 

Άρθ.1 Ν.4763/2020  

Άρθ.94 Ν. 4823/2021 

3. 

Α’θμια  Β’θμια Εκπαίδευση: 

Άρθ. 91 Ν.4763/2020, 

Άρθ. 11 Ν.4823/2021 

Άρθ. 1 Ν.4692/2020,  

ΥΑ Φ.7/79511/ΓΔ4/2020 

4. 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: 

Άρθ. 60 Ν.4009/2011 

Ν.4653/2020 

Άρθ.7, παρ. ε Ν.4653/2020  

Άρθ.8 παρ. 1 σημ. δ Ν.4653/2020 

 

 

και την Αγορά Εργασίας σε κάθε 

περιφέρεια 

ΓΕΑΣ σε κάθε ΙΕΚ  

Παρατηρητήριο Μετάβασης 

ΕΟΠΠΕΠ: Θέματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού και συμβουλευτικής, 

έρευνα αποφοίτων ΙΕΚ, 170 

πιστοποιημένοι Σύμβουλοι 

Σταδιοδρομίας (e-coaching) 

Επαγγελματικός προσανατολισμός σε 

ΚΔΒΜ 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΣΔΕ 

Υπεύθυνοι Διασύνδεσης με Μαθητεία 

(ΕΝΕΕΓΥΛ) 

3. 

Κείμενο πολιτικών για εισαγωγή 

μαθήματος επαγγελματικού 

προσανατολισμού (ΙΕΠ), θεματική 

επαγγ.πρ. στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

Ιχνηλάτηση αποφοίτων 

(Παρατηρητήριο) 

ΚΕΔΑΣΥ υποστήριξη μαθητών, 

σχολικών μονάδων και ΕΚ για 

διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης 

4. 

Γραφεία Διασύνδεσης σε 25 ΑΕΙ,  

29 μελέτες (2011-2018) από ΑΕΙ για την 

πορεία των αποφοίτων, Έκθεση και 

ανάπτυξη ενιαίων μεθοδολογιών και 

εργαλείων από ΕΘΑΑΕ 

Διαλειτουργικότητα ΠΣ ΕΘΑΑΕ/ 

Γραφείων Διασύνδεσης 

Παρακολούθηση αποφοίτων στην αγορά 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

εργασίας/ΑΣ και ΣΑΠ ΕΘΑΑΕ 

Μνημόνιο ΕΘΑΕΕ-ΕΙΕΑΔ 

 

 

3. Μέτρα για τη διασφάλιση της 

ισότιμης πρόσβασης και της 

συμμετοχής σε ποιοτική, 

οικονομικά προσιτή, συναφή, 

χωρίς διακρίσεις και χωρίς 

αποκλεισμούς εκπαίδευση και 

κατάρτιση και της ολοκλήρωσής 

της, καθώς και της απόκτησης 

βασικών ικανοτήτων σε όλα τα 

επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ναι Όπως τροπ.κ ισχ. 

YA Φ12/657/70691/Δ1  

ΠΔ 79/2017  

Ν 4559/2018  

Ν 4704/2020  

 Ν 2525/1997   

Ν 4186/2013 

Ν 4547/2018 

Ν 3879/2010   

KYA 180647/ΓΔ4   

Ν 4415/2016  

Ν 4692/2020 

Ν4763/2020  

Ν 4521/2018   

Ν 4251/2014 

Ν 4604/2019 

ΚΥΑ 157811/Κ1  

Ν 4009/2011 

Ν 4485/2017 

YΑ Φ5/68535/Β3  

ΥΑ Φ5/114196/Β3  

KΥΑ 140832/Ζ1  

ΚΥΑ 137998/Ζ1  

Εφαρμόζονται μέτρα για: 

- παροχή ίσων ευκαιριών στην 

εκπαίδευση (ΔΣ, προσχολική, 

πλατφόρμες, δεξιότητες, ΣΔΕ ) 

- βελτίωση της πρόσβασης στην  

εκπαίδευση, μείωση των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων, των διακρίσεων και της 

ΠΕΣ,  βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και την ολοκλήρωση 

των σπουδών σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(Παρατηρητήριο ΙΕΠ,  ΤΥ ΖΕΠ, ΔΥΕΠ, 

ενισχυτική,  ψυχολόγοι,  ελληνομάθεια, 

υποτροφίες,  ΚΒΔΜ, ΚΕΔΙΒΙΜ) 

- συμπεριληπτική και χωρίς 

αποκλεισμούς εκπαίδευση μαθητών με 

αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (παράλληλη, ΤΕ, ΣΜΕΑΕ, 

ΣΔΕΥ/ΕΔΥ, ΚΕΔΑΣΥ,  προσβάσιμο, 

ΙΕΚ ΕΑΕ, φοιτητές ΑμεΑ)  

 - απόκτηση δεξιοτήτων (εργαστήρια 

δεξιοτήτων, αγγλική στο νηπιαγωγείο, 

ΚΠπ, ΚΠγ, Τράπεζα Θεμάτων, 

μαθητεία ΕΠΑΛ, Πρότυπα/Πειραματικά 

σχολεία, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ) 

- ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση 

χωρίς αποκλεισμούς κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας covid-19 (ψηφιακά 

εργαλεία, πλατφόρμες) 

- αναβάθμιση της ποιότητας στην  

ανώτατη εκπαίδευση (ΜΟΔΙΠ/ΕΘΑΑΕ) 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

Ν 4653/2020   

Ν 4386/2016   

Ν 4473/2017  

ΚΥΑ153/79899/Α5  

Ν 4823/2021  

N 3699/2008  

ΥΑ 17812/Γ6  

ΥΑ 108474/Γ6  

ΥΑ Φ7/155762 

ΚΥΑ 3691  

Ν 3549/2007  

ΥΑ 142524/ΓΔ4 

ΥΑ 127895/Δ1  

Ν 4807/2021   

Ν 4452/2017  

ΥΑ Φ9/137984/ΓΓ4  

ΥΑ 126251/Α5  

ΥΑ 48456/Α5  

ΥΑ Κ3/20145  

ΥΑ Κ3/37244  

YA Φ.31/94185/Δ1 

ΥΑ 120126/ΓΔ4  

 

 

- βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς 

(ΕΤΠΑ σε ΠΕΠ/Τομεακά ΕΠ για 

κτιριακά, εξοπλισμούς, πληροφοριακά 

συστήματα) 

 

4. Μηχανισμό συντονισμού που 

να καλύπτει όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Ναι Ομάδα Συντονισμού (άρθρο 50 του Ν. 

4777/2021, ΦΕΚ 25/Α) και Τεχνική 

Γραμματεία  

 

Για τον Συντονισμό της Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και 

Νεολαίας εφαρμόζονται μέτρα σε όλα 

τα επίπεδα ως εξής: 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και 

σαφή ανάθεση αρμοδιοτήτων 

μεταξύ των σχετικών εθνικών 

ή/και περιφερειακών φορέων. 

Α΄ΒΑΘΜΙΑ-Β΄ΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΔ 18/2018   

Ν. 4142/2013  

Ν. 4142/2013  

Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α) 

Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α) 

Ν. 4547/2018  

Ν.4763/2020  

N. 3966/2011  

 

ΕΕΚ - ΔΒΜ 

Ν.4763/2020  

Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. ΥΑ Κ3/20145  

Κ.Ε.Ε. ΥΑ Κ3/37244  

Ν.4763/2020  

ΥΑ 162971/Δ6/30-6-2020  

Ν. 4692/2020  

ΥΑ 6603/ΓΔ4/20-1-2021  

Ν.4763/2020 

ΥΑ 6603/ΓΔ4/20-1-2021  

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΘ.Α.Α.Ε. Ν.4653/2020 

Σ.Α.Π. Ν.4653/2020   

Ν. 4812/2021  

Ν. Ν.4653/2020  

Ν. 4485/2017  

Υπουργός  

Δύο Υφυπουργοί Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας 

Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής και 

Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Τρεις  Γενικές Γραμματείες  

Ομάδα Διατομεακού Συντονισμού 

ΥΠΑΙΘ (3 ΓΓ, ΙΕΠ, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΤΥΕ 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΙΚΥ, ΑΔΙΠΠΔΕ, 

ΕΘΑΑΕ) 

Τεχνική Γραμματεία 

       (υποστήριξη από ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα 

Παιδείας) 

 

Α΄ΒΑΘΜΙΑ-Β΄ΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΓΓ Α΄βάθμιας Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 

και Ειδικής Αγωγής  

Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας 

ΙΕΠ 

ΙΤΥΕ Διόφαντος 

 

ΕΕΚ και ΔΒΜ 

ΓΓ ΕΕΚ ΔΒΜ & Ν.  

Εθνικό Σύστημα ΕΕΚ 

ΚΣΕΕΚ (διατομεακό/διυπουργικό) 

Κ.Ε.Ε. 

Κλαδικά Συμβούλια Δεξιοτήτων 

ΣΠΑΑΕ 

ΕΟΠΠΕΠ  
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Eθνική Αρχή Ανωτ. Εκπαίδευσης 

(Στρατηγική, Συμφωνίες 

προγραμματισμού ΑΕΙ) 

Ανώτ. Συμβούλιο και Συμβούλιο 

Αξιολόγησης και Πιστοποίησης με 

συμμετοχή κοινωνικών εταίρων 

Mονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού σε 

κάθε ΑΕΙ 

 

 

5. Ρυθμίσεις για την 

παρακολούθηση, την 

αξιολόγηση και την επανεξέταση 

του στρατηγικού πλαισίου 

πολιτικής. 

Ναι Ν4777/2021 άρθ.50:Ομάδα 

Διατομεακού Συντονισμού ΥΠΑΙΘ και 

Τεχνική Γραμματεία  

 

Α/ΘΜΙΑ-Β/ΘΜΙΑ 

ΠΔ 18/2018  

ΑΔΙΠΠΔΕ: Ν. 4142/2013, Ν. 

4547/2018  

ΙΕΠ: N 3966/2011, Ν4547/2018, 

Ν4692/2020 

Αξιολόγηση:Ν4692/2020,ΥΑ6603/ΓΔ4, 

ΥΑ 108906/ΓΔ4 

Ν4763/2020 

Ν4823/2021 

 

ΕΕΚ-ΔΒΜ 

Ν4763/2020 

ΥΑ Κ3/20145  

Μέτρα για την παρακολούθηση 

/αξιολόγηση /αναθεώρηση Στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής ΥΠΑΙΘ: 

Ομάδα Διατομεακού Συντονισμού 

ΥΠΑΙΘ: συντονισμός/διασφάλιση 

συνέργειας πολιτικών, παρακολούθηση 

υλοποίησης Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου ΥΠΑΙΘ 

Τεχνική Γραμματεία: Οργανωτική και 

τεχνική υποστήριξη 

ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας: Διοικητική 

υποστήριξη 

 

ΑΔΙΠΠΔΕ: Παρακολούθηση, 

αξιολόγηση και μεταξιολόγηση 

εκπαιδευτικού συστήματος, 

Διαμόρφωση κριτηρίων και δεικτών 

(ετήσια έκθεση) 

ΙΕΠ: Εισήγηση θεματικών αξόνων και 

κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικού 

έργου/σχολικών 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

ΥΑ Κ3/37244  

Ν.4763/2020  

ΣΣΠΑΕ: ΥΑ Κ3/37062, 

Κ3/37153,Κ3/36953,Κ3/37035,Κ3/3704

6,Κ3/37053,Κ3/37089,Κ3/37137,Κ3/37

119,Κ3/37074,Κ3/37096,Κ3/37111,Κ3/

37062 

ΕΟΠΠΕΠ 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΘΑΑΕ:Ν4653/2020 

ΣΑΠ: Ν4653/2020 

Οδηγός Πιστοποίησης  

 

 

μονάδων/εκπαιδευτικών (ετήσια 

έκθεση) 

 

Γενική Γραμματεία ΕΕΚ ΔΒΜ &Ν 

Κ.Σ.Ε.Ε.Κ: Παρακολούθηση, 

σχεδιασμός, εισηγήσεις, ετήσια έκθεση 

Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή  

Κλαδικά Συμβούλια Δεξιοτήτων  

ΣΠΑΑΕ ανά Περιφέρεια 

 

Ανώτατο Συμβούλιο: Έγκριση Ετήσιας 

Έκθεσης για την ποιότητα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Συμβούλιο Αξιολόγησης και 

Πιστοποίησης: Διαμόρφωση, 

τυποποίηση διαδικασιών και δεικτών 

σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα και 

ΕΧΑΕ, Αξιολόγηση ΑΕΙ, πιστοποίηση 

ΠΣ. 

 

6. Μέτρα που στοχεύουν σε 

ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και 

χαμηλών προσόντων και σε 

άτομα με μειονεκτικό 

κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον και διαδρομές 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων. 

Ναι  Ε.Σ.Κ. επιπέδου 3 Ν4763/2020, όπως 

τροποποιήθηκε 

ΚΔΒΜ: Ν.4763/2020, όπως 

τροποποιήθηκε 

ΣΔΕ: Ν.4763/2020 όπως τροποποιήθηκε 

Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν: Ν.4763/2020, 

όπως τροποποιήθηκε 

ΔΙΕΚ και ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης KYA 3691, 3692, 3693 

ΠΔ 79/2017, όπως τροποποιήθηκε 

Εσπερινά ΓΕΛ, ΕΠΑΛ: Ν. 4547/2018 

αρθ. 105, όπως τροποποιήθηκε  

1. Θεσμοθέτηση λειτουργίας 

Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης 

(Ε.Σ.Κ.) Επιπέδου 3  

2. Επαναπροσδιορισμός ρόλου Κέντρων 

Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)  

3. Ενίσχυση ρόλου Σχολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για ηλικίες 18+ για την 

ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, δυνατότητα λειτουργίας 

τμημάτων για τις εξετάσεις απολυτηρίου 

δημοτικού 

4. Θεσμοθέτηση νέων αρμοδιοτήτων 

Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν του ΥΠΑΙΘ για 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

Ν.4763/2020, άρθ. 84, παρ. 5, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

Εξετάσεις ελληνομάθειας Ν. 4251/2014, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

την ανάπτυξη ανταγωνιστικών 

ανθρωπίνων πόρων στο διεθνοποιημένο 

περιβάλλον της οικονομίας, τη 

διασφάλιση δικαιωμάτων και ίσων 

ευκαιριών  

5. ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης 

6. Δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου 

δημοτικού σχολείου σε επίπεδο 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης χωρίς 

παρακολούθηση στο τυπικό σύστημα 

εκπαίδευσης  

7. Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για 

φοίτηση από εργαζόμενους. 

8. Προγράμματα ελληνομάθειας πολίτες 

τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο: 

πιστοποίηση επάρκειας, Εξετάσεις 

ελληνομάθειας σε υπηκόους τρίτων 

χωρών (μεταναστών, προσφύγων) 

  

 

7. Μέτρα για τη στήριξη των 

εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών 

και του ακαδημαϊκού 

προσωπικού όσον αφορά τις 

κατάλληλες μεθόδους μάθησης, 

την αξιολόγηση και την 

πιστοποίηση των βασικών 

ικανοτήτων. 

Ναι 1. Επιμόρφωση 

Ν 1566/1985 (αρ. 55) 

Ν 4559/2018 (αρ. 23) 

ΠΔ 250/1992 (όπως τροπ. με ΠΔ 

101/1994, ΠΔ 145/1997, ΠΔ 45/1999) 

Ν 4547/2018 (αρ. 3-7) 

Ν 4692/2020 (αρ.33) 

Ν4763/2020 (αρ. 96) 

Πρότυπα και Πειραματικά 

Ν 4692/2020 

Ν4763/2020 (αρ. 16-21) 

1. Στρατηγικό Σχέδιο «Σύστημα 

Διαρκούς Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών» 

Επιμόρφωση σε 

κεντρικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο 

Επιμορφωτικά προγράμματα από 

Συμβούλους Εκπαίδευσης  

Υλοποιούνται δράσεις επιμόρφωσης 

(εισαγωγική επιμόρφωση, 

εγγραμματισμούς, νέα προγράμματα 

σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό, 

εργαστήρια δεξιοτήτων, εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, εκπαίδευση σε ΤΠΕ κ.α.) 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

ΥΑ 22631/Δ6  

Ν 4823/2021 (αρ.92-96) 

 

2. ΕΕΚ 

Ν 4763/2020 (αρ. 16-21) 

ΥΑ 26385 

ΥΑ 26412, 26381 

Ν 4763/2020 (αρ. 109) 

 

3. ΑΕΙ 

Ν 4009/2011  

Ν 4790/2021  

Ν 4485/2017  

Ν 4653/2020 

 

4. Πιστοποίηση 

ΥΑ ΓΠ/20082 όπως τροπ. με Ν 

4386/2016 (αρ. 67) 

Ν 4115/2013 (αρ.21) 

ΥΑ ΓΠ/20082  

 

5. Αξιολόγηση 

Ν 4142/2013 (αρ. 1) 

Ν 4692/2020 (αρ. 33-35) 

Ν 4823/2021  

ΥΑ 108906/ΓΔ4/  

 

 

ΟΠΣ πιστοποίησης επιμορφωτικών 

δράσεων  

Δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών, ενδοσχολικές 

επιμορφώσεις, σύμβουλος/μέντορας στη 

σχολική μονάδα, επόπτες ποιότητας της 

εκπαίδευσης 

Δράσεις ΚΕΔΑΣΥ και ΚΕΠΕΑ 

Επιμορφωτικά προγράμματα από 

Erasmus+  

 

2. Κέντρο επιμόρφωσης στα ΠΕΠΑΛ 

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΙΕΚ & ΕΣΚ) 

 

3. Γραφεία Υποστήριξης Διδασκαλίας 

και Μάθησης 

Θεματικές Αξιολογήσεις ΕΘΑΑΕ, 

ποιότητας διδακτικού έργου 

ΚΕΔΙΒΙΜ  

 

4. Μέτρα πιστοποίησης εκπαιδευτών 

ενηλίκων 

 

5. Λειτουργία ΑΔΙΠΠΔΕ  

Ετήσια έκθεση αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών  

Εσωτερική/εξωτερική αξιολόγηση 

σχολικών μονάδων ως προς το 

εκπαιδευτικό τους έργο 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

 

 

8. Μέτρα για την προώθηση της 

κινητικότητας των 

εκπαιδευομένων και του 

προσωπικού και της διακρατικής 

συνεργασίας των παρόχων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

μεταξύ άλλων μέσω της 

αναγνώρισης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και των 

προσόντων. 

Ναι Ν 4763/2020 ,όπως ισχύει 

Ν 4763/2020  

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) 

Εθνικό Σημείο Συντονισμού για ΕΠΠ 

Εθνικό Σημείο Επαφής για τη 

Μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων 

(ECVET) 

ΕΟΠΠΕΠ - εθνικό σημείο αναφοράς για 

διασφάλιση ποιότητας  

Ν 4763/2020  

Ν 4763/2020   

ΥΑ Κ3/20145/2021 

Ν 4763/2020  

ΠΔ 38/2010 και Ν 4763/2020  

ΥΑ Φ23/35437/Δ4/2018 

Ν 4692/2020  όπως ισχύει (άρ. 82-95),  

Study In Greece 

Ν 4692/2020 (άρ. 82-95), Ν. 4653/2020 

Ν 4763/2020  (άρ. 43) 

Ν 4763/2020  

Ν 3328/2005 όπως ισχύει 

Erasmus+,  

IKY Erasmus+ 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ Erasmus+ 

Ν 4823/2021 (αρ. 87) 

 

Θεωρητική/εργαστηριακή κατάρτιση 

στην ΕΕ (άρ 28) 

Ξενόγλωσσα τμήματα στα ΙΕΚ για 

αλλοδαπούς (άρ 26) 

Μαθητεία σε φορείς υποδοχής και 

παραγωγικές μονάδες της ΕΕ  

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)  

Θεσμοθετήθηκε το  ΕΠΠ σε 

αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων (EQF)  

 ΕΟΠΠΕΠ: εθνικό σημείο αναφοράς για 

διασφάλιση ποιότητας  

Διασφάλιση ποιότητας εισροών/εκροών 

της παρεχόμενης μη τυπικής/άτυπης 

μάθησης (ΚΣΕΕΚ) 

Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών 

(ΠΕΠΑΛ) 

Αναγνώριση επαγγελματικών 

προσόντων (ΑΤΕΕΝ) 

Αντιστοιχία επαγγελματικών 

δικαιωμάτων  

Διεθνοποίηση ΑΕΙ & κινητικότητα 

(ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, 

θερινά προγράμματα σπουδών, 

διατμηματικά/διαπανεπιστημιακά ΠΠΣ, 

διδασκαλία σε ξένη γλώσσα, πύλη 

Study In Greece) 

Συνεργασίες Περ. Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ, 

Δ/νσεων και σχολικών μονάδων με 

φορείς/σχολεία της ΕΕ, eTwinning 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

 Διαπερατότητα συστήματος 

εκπαίδευσης & κατάρτισης   

Αναγνώριση ξένων τίτλων σπουδών 

(ΔΟΑΤΑΠ) 

Θεσμοθετημένη ενσωμάτωση 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς 

Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και 

Παράρτημα Διπλώματος, Εκπαιδευτικές 

ανταλλαγές, Κινητικότητα 

σπουδαστών/διδακτικού προσωπικού/ 

Erasmus+ 

 

 

4.4. Εθνικό 

στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής 

για την κοινωνική 

ένταξη και τη 

μείωση της 

φτώχειας 

ΕΚΤ+ 

ΕΤΠΑ 

 

ESO4.8. 

Fostering active 

inclusion with a 

view to promoting 

equal 

opportunities, 

non-

discrimination 

and active 

participation, and 

improving 

employability, in 

particular for 

disadvantaged 

groups 

RSO4.3. 

Promoting the 

socioeconomic 

inclusion of 

marginalised 

communities, low 

income 

households and 

Ναι Εφαρμόζεται εθνικό ή 

περιφερειακό στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής ή νομοθετικό 

πλαίσιο για την κοινωνική 

ένταξη και τη μείωση της 

φτώχειας, το οποίο 

περιλαμβάνει:1. Τεκμηριωμένη 

διάγνωση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της 

παιδικής φτώχειας, ιδίως όσον 

αφορά την ισότιμη πρόσβαση σε 

ποιοτικές υπηρεσίες για τα 

παιδιά που βρίσκονται σε 

ευάλωτη κατάσταση, της 

έλλειψης στέγης, του 

χωροταξικού και εκπαιδευτικού 

διαχωρισμού, της περιορισμένης 

πρόσβασης σε βασικές 

υπηρεσίες και υποδομές, και των 

ειδικών αναγκών των ευάλωτων 

ατόμων κάθε ηλικίας. 

Ναι 1) ΕΣΚΕ  2021 – 2027: Ενότητα 8.3 και 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΣΚΕ  2021 – 

2027 

3) N. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/19-12-

2016)  

4) Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 

ΕΛΣΤΑΤ, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, Μητρώο 

Ανέργων με Αναπηρία του ΟΑΕΔ, 

Δελτία Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Στόχοι «Ευρώπη 2020» 

ΠΕΣΚΕ Αττικής (υπό επικαιροποίηση) 

 

Η επικαιροποίηση της ΕΣΚΕ στηρίζεται 

σε αποδεικτικά στοιχεία διάγνωσης της 

φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού συμπεριλαμβανομένης της 

παιδικής φτώχειας, πρόσβασης στην 

εκπαίδευση, παροχής ποιοτικών 

υπηρεσιών φροντίδας, έλλειψης στέγης, 

περιορισμένης πρόσβασης σε βασικές 

υπηρεσίες και υποδομές και των ειδικών 

αναγκών ευάλωτων ατόμων κάθε 

ηλικίας.  

Τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί από: 

Πηγές στατιστικών δεδομένων (Eurostat 

ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Ανέργων με 

Αναπηρία του ΟΑΕΔ, πληροφοριακό 

σύστημα my school, OECD, EU-SILC 

σε συνδυασμό με την LFS. 

Το Εθνικό Γεωπληροφοριακό Σύστημα 

του Εθνικού Μηχανισμού Κοινωνικής 

Ένταξης (Ε.ΓΠ.Σ.)  

Το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις 

δράσεις  κοινωνικής ένταξης  
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

disadvantaged 

groups, including 

people with 

special needs, 

through integrated 

actions, including 

housing and 

social services 

 

Πρωτογενείς και δευτερογενείς έρευνες 

πεδίου σε θέματα κοινωνικής ένταξης 

Στοιχεία των Κέντρων Κοινότητας και 

των  δομών κοινωνικής αλληλεγγύης 

Εξωτερική αξιολόγηση της ΕΣΚΕ 2014-

2020 

Επίσης, έχει ξεκινήσει η διαδικασία 

διασύνδεσης του Ε.Γ.Π.Σ με βάσεις 

δεδομένων που σχετίζονται με την 

εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής 

ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό θα 

αναπτυχθούν περαιτέρω εργαλεία 

Επιχειρηματικής Ευφυΐας για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

νέας ΕΣΚΕ. 

 

 

2. Μέτρα για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση του 

διαχωρισμού σε όλους τους 

τομείς, μεταξύ άλλων κοινωνική 

προστασία, αγορές εργασίας 

χωρίς αποκλεισμούς και 

πρόσβαση σε ποιοτικές 

υπηρεσίες για τα ευάλωτα 

άτομα, συμπεριλαμβανομένων 

των μεταναστών και των 

προσφύγων. 

Ναι 1) ΕΣΚΕ  2021 – 2027: Ενότητα 8.1 και 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑ, Ενότητα 

5.6 (ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ)     

2)  ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4837 ( ΦΕΚ 

Α' 178/01-10-2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Στην ΕΣΚΕ 21 – 27: 

Προσεγγίζονται ανάγκες των ευπαθών 

ομάδων και εξειδικεύεται πλήθος 

δράσεων ανά ομάδα,  

Kινητοποιείται πλήθος αρμοδίων 

φορέων,  

Συμπεριλαμβάνονται δράσεις 

συναρμόδιων Υπουργείων και ΟΤΑ 

Α΄& Β’ βαθμού.  

Κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, 

ψηφίστηκε ο νόμος που ρυθμίζει τα 

θέματα παιδικής κακοποίησης, 

εισάγεται το πρόγραμμα «ΚΥΨΕΛΗ» 

για την αναβάθμιση της ποιότητας 

υπηρεσιών των βρεφονηπιακών 

σταθμών, προωθείται ο θεσμός του 

Εθνικού Συντονιστή για την Εγγύηση 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

για το Παιδί.  

Το ΥΠΕΚΥ συμμετέχει στο Πρόγραμμα 

Child Guarantee III που υλοποιείται 

στην Ελλάδα από την UNICEF, ενώ σε 

συνεργασία με τη Unicef πρόκειται να 

καταρτιστεί το Εθν. Σχ. Δράσης για την 

Εγγύηση για το Παιδί.   

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

της Covid-19, δρομολογήθηκαν 

δράσεις: 

(α) ενίσχυσης Φορέων Κοιν. Πρόνοιας 

με έκτακτο προσωπικό 

(ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) 

(β) προμήθεια υγειονομικού υλικού για 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και 

Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας (ΕΠΜΔΤ).  

Η νέα ΕΣΚΕ έχει συνέργειες με εθνικές 

στρατηγικές και σχέδια δράσης στον 

τομέα της κοινωνικής ένταξης και 

περιλαμβάνει δράσεις για δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας και μετανάστες. 

 

 

3. Μέτρα για τη μετάβαση από 

την ιδρυματική περίθαλψη στη 

φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας 

και τοπικής κοινότητας. 

Ναι 1) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: 

https://primeminister.gr/wp-

content/uploads/2020/12/2020-ethniko-

sxedio-drasis-amea.pdf    

2) ΕΣΚΕ  2021 – 2027: Ενότητα 5.6.1.2 

(Εθνική Στρατηγική για την 

Αποϊδρυματοποίηση) 

3) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4837 (ΦΕΚ Α' 

178/01-10-2021) 

 

Η ΕΣΚΕ 21-27 περιλαμβάνει ως 

Προτεραιότητα Πολιτικής την 

Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης και 

της αποκατάστασης η οποία 

εναρμονίζεται με το Εθνικό Σχ. Δράσης 

για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, (ΑμεΑ, 

ηλικιωμένοι, παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

ή με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες). 

Την ΠΠ 2014-20 υλοποιούνται μέτρα 

πολιτικής για την αποϊδρυματοποίηση 

και συγκεκριμένα: 

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 



 

EL 253 EL 
 

Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

 
άτομα με αναπηρίες 

Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας 

Φροντίδας 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με αναπηρία 

Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας 

Φροντίδας Παιδιών με Αναπηρία  

Λοιπά μέτρα πρόληψης της παραπομπής 

σε υπηρεσίες κλειστής φροντίδας.  

Τα μέτρα αυτά προβλέπεται να 

συνεχίσουν στην ΠΠ 2021-27 και 

περιλαμβάνονται στη νέα ΕΣΚΕ. 

Αναφορικά με την αποϊδρυματοποίηση 

παιδιών στο Ν. 4837 (ΦΕΚ Α 178/1-10-

2021) «Πρόληψη και αντιμετώπιση 

περιστατικών κακοποίησης…» 

εντάσσονται και μέσα πρώιμης 

διάγνωσης αναπτυξιακών θεμάτων των 

παιδιών, προωθείται η βελτίωση 

εφαρμογής του θεσμού και συστήματος 

αναδοχής /υιοθεσίας καθώς και η 

εισαγωγή του μέτρου Διαμερίσματα 

Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για εφήβους 

που διαβιούν σε μονάδες ιδρυματικής 

φροντίδας. 

 

 

4. Ρυθμίσεις ώστε να 

διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, 

η υλοποίηση, η παρακολούθηση 

και η επανεξέτασή του 

διενεργούνται σε στενή 

συνεργασία με τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι 

κοινωνικοί εταίροι και οι 

Ναι 1) ΕΣΚΕ  2021 – 2027:    Ενότητα 8.4 

και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

2) ΦΕΚ ΥΟΔΔ/314/23-04-2020 

Κατά την εκπόνηση της ΕΣΚΕ και του 

Σχεδίου Δράσης, ΠΠ21-27, το ΥΠΕΚΥ 

συνεργάστηκε με τα συναρμόδια 

Υπουργεία και τους εποπτευόμενους 

φορείς για την συμπερίληψη μέτρων και 

δράσεων που υλοποιούν. Επίσης, 

ολοκληρώθηκε η δημόσια  διαβούλευση 

της νέας ΕΣΚΕ μέσω του opengov, της 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

σχετικές οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών. 

Σύσταση Ομάδα Εργασίας με θέμα: 

Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με 

Αναπηρία 

3) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΣΚΕ  2021 – 

2027: Ενότητα 4 (Όργανα διαβούλευσης 

σε εθνικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο) 

 

 

οποίας οι παρατηρήσεις και τα 

συμπεράσματα ενσωματώθηκαν στο 

τελικό κείμενο. 

Στο πλαίσιο κατάρτισης της Εθνικής 

Στρατηγικής για την 

αποϊδρυματοποίηση, αυτή τέθηκε σε 

διαβούλευση σε εκδήλωση του ΥΠΕΚΥ 

τον Φεβρ. ’20.  

Επιμέρους καινοτόμες δράσεις που 

σχεδιάζεται να υλοποιηθούν κατά την 

ΠΠ 21-27 έχουν εμπλέξει κατά το 

σχεδιασμό τους τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(π.χ Προσωπικός Βοηθός για τα ΑμεΑ).  

Μέσω της Εξωτερικής αξιολόγηση της 

ΕΣΚΕ 2014-2020 έγινε επίσης 

διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

και οι απόψεις τους ελήφθησαν υπόψη 

στη νέα ΕΣΚΕ. 

Τέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας 

ΕΣΚΕ, η Δνση  Κοιν. Ένταξης και Κοιν. 

Συνοχής του ΥΠΕΚΥ θα αποτελέσει 

κεντρικό συντονιστικό όργανο δρώντας 

σε συνεργασία με τα όργανα 

διαβούλευσης σε εθνικό και 

αυτοδιοικητικό επίπεδο.  

 

 

4.5. Εθνικό 

στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής 

για την ένταξη 

των Ρομά 

ΕΚΤ+ 

 

ESO4.10. 

Promoting the 

socio-economic 

integration of 

marginalised 

communities, 

such as Roma 

people 

Όχι Υφίσταται εθνικό στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη 

των Ρομά, το οποίο 

περιλαμβάνει:1. Μέτρα για την 

επίσπευση της ένταξης των 

Ρομά, την πρόληψη και την 

εξάλειψη του διαχωρισμού, 

λαμβάνοντας υπόψη τη 

διάσταση του φύλου και την 

Όχι   
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

 κατάσταση των νέων Ρομά, και 

ορίζει βασικά και μετρήσιμα 

ορόσημα και στόχους. 

2. Ρυθμίσεις για την 

παρακολούθηση, την 

αξιολόγηση και την επανεξέταση 

των μέτρων για την ένταξη των 

Ρομά. 

Όχι   

3. Ρυθμίσεις για την 

ενσωμάτωση μέτρων για την 

ένταξη των Ρομά σε 

περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. 

Όχι   

4. Ρυθμίσεις ώστε να 

διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, 

η υλοποίηση, η παρακολούθηση 

και η επανεξέτασή της 

διενεργούνται σε στενή 

συνεργασία με την κοινωνία των 

πολιτών των Ρομά και όλα τα 

άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα 

μέρη, μεταξύ άλλων και σε 

περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. 

Όχι   

4.6. Στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής 

για την υγεία και 

τη μακροχρόνια 

περίθαλψη 

ΕΚΤ+ 

ΕΤΠΑ 

 

ESO4.11. 

Enhancing the 

equal and timely 

access to quality, 

sustainable and 

affordable 

services, 

including services 

that promote the 

access to housing 

and person-

centred care 

Ναι Εφαρμόζεται εθνικό ή 

περιφερειακό στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής για την υγεία, 

το οποίο εμπεριέχει:1. 

Χαρτογράφηση των αναγκών 

στους τομείς της υγείας και της 

μακροχρόνιας περίθαλψης, 

μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά το 

ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό, με σκοπό τη 

διασφάλιση βιώσιμων και 

συντονισμένων μέτρων.  

Ναι - Διατίθεται επικαιροποιημένη 

χαρτογράφηση των υποδομών και 

ανθρωπίνων πόρων της ΠΦΥ με το 

ανθρώπινο δυναμικό στο σύνολο των 

δομών στις Περιφέρειες συμπ. των 

ΤΟΜΥ/ΚΟΜΥ (9ος 2021). 

Από το BI του Υπουργείου αντλούνται 

αναφορές για τις δομές και το 

αντίστοιχο προσωπικό της β’βάθμιας, 

γ’βάθμιας φροντίδας Υγείας (Δημόσια 

Νοσοκομεία), συμπ. των τμημάτων και 

κλινικών Ψυχικής Υγείας του ΕΣΥ. 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

including 

healthcare ; 

modernising 

social protection 

systems, 

including 

promoting access 

to social 

protection, with a 

particular focus 

on children and 

disadvantaged 

groups; 

improving 

accessibility 

including for 

persons with 

disabilities, 

effectiveness and 

resilience of 

healthcare 

systems and long-

term care services 

RSO4.5. Ensuring 

equal access to 

health care and 

fostering 

resilience of 

health systems, 

including primary 

care, and 

promoting the 

transition from 

institutional to 

family- and 

community-based 

care 

 

Tα στοιχεία ιδιωτικών δομών Ψυχικής 

Υγείας (ΝΠΙΔ) καταγράφονται. Βλ. στο  

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ . 

Το Τμήμα Βιο-ιατρικής του Υπουργείου 

τηρεί το αρχείο παρακολούθησης του 

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Υψηλής 

Τεχνολογίας των Δημόσιων Δομών. Με 

βάση αυτό γίνεται προτεραιοποίηση  

στις προτάσεις εξοπλισμού των 

Μονάδων Υγείας που στέλνουν οι ΥΠΕ.  

Για το ιατρικό προσωπικό και 

ειδικότητες της ΠΦΥ διατίθεται 

επίκαιρη χαρτογράφηση όλων των 

ιατρών ιδιωτών συμβεβλημένων του 

ΕΟΠΥΥ και  μέσω της εφαρμογής 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της 

ΗΔΙΚΑ 

 

 

2. Μέτρα για τη διασφάλιση της 

αποδοτικότητας, της 

βιωσιμότητας, της 

προσβασιμότητας και της 

οικονομικής προσιτότητας των 

υπηρεσιών υγείας και 

μακροχρόνιας περίθαλψης, 

μεταξύ άλλων με ιδιαίτερη 

επικέντρωση στα άτομα που 

είναι αποκλεισμένα από τα 

συστήματα υγείας και 

μακροχρόνιας περίθαλψης και 

στα πιο δυσπρόσιτα. 

Ναι Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α 

148/09.10.2017)) 

Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ  Α 21/21.02.2016), 

άρθρο 33 

Ν.4486/2017 (ΦΕΚ  Α 115/07.08.2017)  

Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ  Α 38/28.03.2017)  

Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ  Α 96/17.05.1999) 

Άρθρο 162 Ν. 4600/2019 

Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α 184/23.09.2020) 

Ν. 4675/2020 (ΦΕΚ Α 54/11.03.2020) 

Πολιτική για την αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων 

Με τον Ν. 4368/2016 προβλέπεται η 

διασφάλιση της καθολικής υγειονομικής 

κάλυψης του πληθυσμού (Άρθρο 33  

Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων).  

Με τον Ν. 4486/17 υπάρχει πρόβλεψη 

για ειδική μέριμνα για Ευάλωτες 

Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ). 

Για τις υπηρεσίες Long term care έχουν 

θεσπιστεί βασικές διατάξεις με τον Ν. 

4675/20, άρθρο 3 παρ.1γ,  αρ.4 για 

πρόληψη ανικανότητας, πρόληψη 

υποτροπών, παροχή μακροχρόνιας 

φροντίδας κ.λπ. 



 

EL 257 EL 
 

Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

 

 

Πρόσφατα (4ος 2021) στο πλαίσιο των 

εργασιών της Επιτροπής Κοινωνικών 

Υποθέσεων της Βουλής, κατατέθηκε το 

5ετές ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, το οποίο 

περιλαμβάνει δράσεις μακροχρόνιας 

φροντίδας για τους ασθενείς με καρκίνο, 

για εξαρτημένους και παρεμβάσεις 

πρόληψης ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων και προαγωγής της 

ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. 

 

3. Μέτρα για την προώθηση των 

υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής 

κοινότητας και οικογένειας μέσω 

αποϊδρυματοποίησης, όπου 

περιλαμβάνονται η πρόληψη και 

η πρωτοβάθμια περίθαλψη, 

καθώς και οι υπηρεσίες 

περίθαλψης κατ’ οίκον και σε 

επίπεδο τοπικής κοινότητας. 

Ναι Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α 

148/09.10.2017)) 

Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ  Α 21/21.02.2016), 

άρθρο 33 

Ν.4486/2017 (ΦΕΚ  Α 115/07.08.2017)  

Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ  Α 38/28.03.2017)  

Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ  Α 96/17.05.1999) 

Άρθρο 162 Ν. 4600/2019 

Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α 184/23.09.2020) 

Ν. 4675/2020 (ΦΕΚ Α 54/11.03.2020) 

ΥΑ (ΑΔΑ: 6ΣΠ8465ΦΥΟ-ΜΧ2) 

Πολιτική για την αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων 

 

 

Στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 

περιλαμβάνονται μέτρα που προάγουν 

την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης 

στην ΠΦΥ  με σκοπό την προσέγγιση 

ολιστικής φροντίδας στην Υγεία μέσα 

από τη λειτουργία τοπικού δικτύου, τη 

διασύνδεση μεταξύ των βαθμίδων,  

εργαστηρίων του ΕΣΥ (Π.Φ.Υ., 

μακροχρόνια φροντίδα, Ψ.Υ. κ.α.) με το 

σύστημα Πρόνοιας & Κοινωνικής 

Φροντίδας. Προβλέπονται επίσης η 

διασύνδεση Υπηρεσιών της ΠΦΥ με τη 

Δημόσια Υγεία, η  ενίσχυση του 

Μηχανισμού Επιδημιολογικής 

Επιτήρησης & Επαγρύπνησης και του 

συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων Δ.Υ.  

Η αποασυλοποίηση των ψυχικά 

πασχόντων είναι μια εφαρμοσμένη 

μεταρρύθμιση σύμφωνα με τον Ν. 

2716/99. Περιλαμβάνει δομές 

αποκατάστασης και φιλοξενίας για την 

εργασιακή και κοινωνική επανένταξη 

τους σε ΚΟΙΣΠΕ, δομές πρόληψης και 

α’βάθμιας φροντίδας Ψ.Υ στην 

κοινότητα. Επίσης αναπτύχθηκαν Ψυχ. 
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Αναγκαίος 

πρόσφορος όρος 
Ταμείο Ειδικός στόχος 

Fulfilment 

of 

enabling 

condition 

Criteria 
Fulfilment 

of criteria 
Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα Αιτιολόγηση 

Τμήματα στα δημόσια Νοσοκομεία. 

Προβλέπεται περαιτέρω η ολοκλήρωση 

του δικτύου των ως άνω υπηρεσιών με 

έμφαση στο παιδί, στους ηλικιωμένους, 

υποστήριξη στην οικογένεια με δομές 

ολιγοήμερης διαμονής, εκπαίδευση 

επαγγελματιών και φροντιστών και 

κάλυψη αναγκών από τις επιπτώσεις της 

υγειονομικής κρίσης.  
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5. Programme authorities 

Reference: point (k) of Article 22(3) and Articles 71 and 84 CPR  

Πίνακας 13: Αρχές του προγράμματος 
 

Programme authorities Επωνυμία του φορέα Όνομα αρμοδίου επικοινωνίας Θέση 
Ηλεκτρονική 

διεύθυνση 

Διαχειριστική αρχή Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης ΕΠ 

Περιφέρειας Αττικής 

Δημήτρης Δρόσης Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ ddrosis@mou.gr 

Ελεγκτική αρχή Αρχή Ελέγχου - Επιτροπή 

Δημοσιονομικού Ελέγχου 

(ΕΔΕΛ) 

 Α. Τουρκολιά, Προϊσταμένη της Γενικής 

Διεύθυνσης Ελέγχων 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  

Πανεπιστημίου 57 105 64 Αθήνα a.tourkolia@edel.gr 

Φορέας που λαμβάνει 

πληρωμές από την 

Επιτροπή 

Αρχή Πιστοποίησης Βασιλική Αλέστα Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Ναυάρχου Νικοδήμου 

11 & Βουλής 105 57, Αθήνα  Τηλ:     213 1500400, 1500411  

spa@mnec.gr 

 

The repartition of the reimbursed amounts for technical assistance pursuant to Article 36(5) CPR if more bodies are identified to receive payments from the 

Commission 
 

Reference: Article 22(3) CPR 

Table 13A: The portion of the percentages set out in point (b) of Article 36(5) CPR that would be reimbursed to the bodies which receive payments from the 

Commission in case of technical assistance pursuant to Article 36(5) CPR (in percentage points) 
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6. Partnership 

Reference: point (h) of Article 22(3) CPR 

 

 

Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και η υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας 

Αττικής για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 βασίζονται στην ανάπτυξη ευρείας, πολυεπίπεδης 

και συνεκτικής εταιρικής σχέσης, η οποία εξασφαλίζει την στενή συνεργασία μεταξύ του φορέα 

προγραμματισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις κεντρικές και περιφερειακές 

δημόσιες αρχές, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και των παραγωγικών εταίρων.  

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η εφαρμογή των πολιτικών των 

ΕΔΕΤ, βελτιώνεται η συλλογική δέσμευση, αυξάνεται η αφομοίωση συγκεκριμένων πολιτικών, 

αναπτύσσεται γνώση και τεχνογνωσία, ενσωματώνονται απόψεις και οπτικές ενώ διασφαλίζεται 

μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. Η εταιρική σχέση συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 

του σχεδίου του ΚΚΔ και στηρίζεται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση 

(ΕΚΔΕΣ) στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ και οργανώνεται προωθώντας τη συμμετοχή των εταίρων σε όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής του προγράμματος, περιλαμβανομένων της προετοιμασίας, της εφαρμογής και 

της παρακολούθησής του. 

Η οργάνωση της εταιρικής σχέσης για την προετοιμασία του Προγράμματος Αττικής 2021-2027 ξεκίνησε 

με τη σύσταση της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) με μέλη που προέρχονται από την 

Περιφερειακή αρχή, την ΕΥΔ, την ΕΑΣ και ΕΥΣΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

εκπροσώπους αρμόδιων για κεντρικές πολιτικές Υπουργείων, όπως και το ΠΣΕΚ Αττικής. Η ΟΣΠ 

συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για την εξέταση της πορείας διαμόρφωσης του Προγράμματος. 

Στην συνέχεια υιοθετήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση με τις υπηρεσίες του περιφερειακού 

οργανισμού, στη βάση καταγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης των ζητημάτων και διδαγμάτων που 

προκύπτουν από την μέχρι τώρα υλοποίηση του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Έπειτα, ακολούθησε η 

διαμόρφωση ενός αρχικού εγγράφου προγραμματισμού και στρατηγικών κατευθύνσεων (Concept paper) 

του Προγράμματος για την νέα περίοδο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Μάρτιο του 2021 

(1η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης) για να προκαλέσει το δημόσιο διάλογο και την εισροή χρήσιμων 

παρατηρήσεων από τους πολίτες και τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους της Αττικής. Αυτή η 

φάση της διαβούλευσης εμπλουτίστηκε και συνοδεύτηκε με ειδικά καταρτισμένα ερωτηματολόγια για 

τους φορείς, καλώντας τους να διατυπώσουν απόψεις και προτάσεις για το νέο Πρόγραμμα 

(http:patt.espa2127.gr). 

Επιπρόσθετα, η ΕΥΔΕΠ οργάνωσε και πραγματοποίησε στοχευμένες συναντήσεις/ τηλεδιασκέψεις με 

φορείς και οργανισμούς όπως: 

-       με τα συν-αρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Πολιτισμού & 

Αθλητισμού, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

-       με τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, 

-       με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά αλλά και με λοιπούς φορείς (όπως η 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε., οι Σύνδεσμοι Αστικών Αρχών, οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Οργανισμού, 

εκπροσώπους Πανεπιστημιακών Φορέων, εμπορικά επιμελητήρια, κ.λ.π.) 

Πλην των τηλεδιασκέψεων με στοχευμένους φορείς, η 1η φάση της δημόσιας διαβούλευσης οργανώθηκε 

κυρίως μέσω του ιστότοπου της Διαχειριστικής Αρχής (http://patt.espa2127.gr/). Για τις ανάγκες της 

διαβούλευσης δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα στον εν λόγω ιστότοπο, που φιλοξενεί το Concept paper 

του Προγράμματος και τα ερωτηματολόγια καθώς και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και εξελίξεις 

σχετικά με το ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Ειδικότερα, σε αυτή τη φάση διαβούλευσης προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν όλα τα μέρη που 

συγκροτούν την εταιρική σχέση σε περιφερειακό επίπεδο, όπως είναι οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί οργανισμοί που λειτουργούν στην Αττική, 
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Επιστημονικοί Σύλλογοι, Επιμελητήρια, περιβαλλοντικοί φορείς και φορείς υπεύθυνοι για την προώθηση 

της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Η επιλογή των εταίρων έγινε στη βάση 

της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας και αξιοποιώντας τη θεσμοθετημένη και αντιπροσωπευτική 

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής (ΦΕΚ 5109/Β/19.11.20).  

Μέσω των ερωτηματολογίων, οι εταίροι κλήθηκαν να συμμετέχουν ουσιαστικά στην αξιολόγηση και 

ιεράρχηση των αναγκών, των προκλήσεων, των επιλεγμένων Ειδικών στόχων και Προτεραιοτήτων, στο 

πλαίσιο κατάρτισης της στρατηγικής της Περιφέρεια Αττικής την περίοδο 2021-2027. 

Η Περιφέρεια λαμβάνοντας αξιολογικά υπόψη τα σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης, προχώρησε στη 

διαμόρφωση του Προσχεδίου του Προγράμματος της Αττικής 2021-2027, το οποίο υπέβαλε προς 

ενημέρωση και διαβούλευση στις αρμόδιες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές. Τα σχόλια και παρατηρήσεις 

που ελήφθησαν αξιοποιήθηκαν για την προετοιμασία της επόμενης 1ης επίσημης έκδοσης του 

Προγράμματος. 

Η 2η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης οργανώθηκε κατά την περίοδο Ιούνιος 2021 – Οκτώβριος 2021, με 

επίκεντρο την προετοιμασία της 1ης επίσημης υποβολής του Προγράμματος και περιλάμβανε: 

-       την επεξεργασία και ενσωμάτωση των κατευθύνσεων των εθνικών αρχών βάσει των κριτηρίων 

διαχωρισμού ανά τομέα πολιτικής, όπως και των παρατηρήσεων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

-       την αξιολογική αξιοποίηση των εισροών των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, αλλά και των 

φορέων που συμμετείχαν στην 1η Φάση της διαβούλευσης. 

-       Την 2η φάση διαβούλευσης με τους Αντιπεριφερειάρχες και τους 66 Δήμους της Αττικής μέσω 

τηλεδιασκέψεων με εκπροσώπους όλων των φορέων. 

-       Τις εξειδικευμένες / στοχευμένες συζητήσεις με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο 

υλοποίησης ειδικών εμπειρογνωμοσυνών (π.χ. υλοποίηση ΟΧΕ, αντιπλημμυρικά έργα, κ.λπ.) 

Τονίζεται ότι οι δύο Φάσεις της Διαβούλευσης και διαμόρφωσης Εταιρικής σχέσης, στην κατεύθυνση της 

διασφάλισης της συνέργειας και του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του Προγράμματος της Αττικής, 

υλοποιήθηκαν με την συμμετοχή της ΕΥΔ σε μια σειρά από τεχνικές συναντήσεις με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και ειδικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τα Υπουργεία που εμπλέκονται στην υλοποίηση των 

Τομεακών Προγραμμάτων, με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας. 

Κορυφαίο όργανο για τη συμμετοχή των εταίρων στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση του Προγράμματος είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.). Η Ε.Π. ενσωματώνει την 

εταιρική σχέση στην υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος.  

Για τη συγκρότηση και λειτουργία της ΕΠ λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητά 

της. Πέραν των τυπικών μέτρων ενίσχυσης του επιχειρησιακού της χαρακτήρα, όπως η αντιπροσωπευτική 

σύνθεσή της, η υποστήριξη της λειτουργίας της από τεχνική γραμματεία, η ύπαρξη κώδικα δεοντολογίας, 

επιδιώκεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών της. Η συνέχιση της 

διαδικτυακής επικοινωνίας των μελών της Ε.Π. μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Δίαυλος», καθιστά 

δυνατή την άμεση επικοινωνία μεταξύ των μελών της, την υποβολή ερωτημάτων και παρατηρήσεων, 

καθώς και την εξατομικευμένη ενημέρωση τους για κάθε νέα ανάρτηση, ενισχύοντας το ρόλο τους στην 

παρακολούθηση και αξιολόγηση.  

Επιπρόσθετα, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η συμμετοχή των εταίρων να εδραιωθεί και στο πλαίσιο των 

αξιολογήσεων του Προγράμματος, δεδομένου ότι η συμμετοχή τους συμβάλλει στην αμεροληψία των 

αποτελεσμάτων και τη διασπορά της μάθησης σε όλους τους φορείς που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία 

προγραμματισμού. 
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Τέλος στα πλαίσια της Ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων στον σχεδιασμό της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου, η ΕΥΔΕΠ Αττικής παράλληλα με την υποβολή  της 1ης επίσημης έκδοσης 

του προγράμματος, οργανώνει Ημερίδα Συζήτησης με τη συμμετοχή στοχευμένων εκπροσώπων καθ’ 

ύλην αρμόδιων Φορέων για κάθε Στόχο Πολιτικής, αλλά και ταυτόχρονη Ενημέρωση της Κοινωνίας των 

Πολιτών σχετικά με τις Πολιτικές, τις Δράσεις και τους στόχους της Επόμενης Προγραμματικής 

Περιόδου. 

Αναφορά Συναντήσεων/ Τηλεδιασκέψεων (Φορέας/ Ημερομηνία): 

-       Συνάντηση με Υπουργείο Πολιτισμού/ 12.02.2021 

-       Συνάντηση με Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/ 24.02.2021 

-       Ημερίδα: Χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας/ 26.02.2021 

-       Συνάντηση με Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ 17.05.2021 

-       Διαδικτυακή Ημερίδα του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) και της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)/ 25.05.2021 

-       Συνάντηση με Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά/ 17.06.2021 

-       Συνάντηση με Υπουργείο Υγείας/ 02.07.2021 

-       Διαβούλευση με Δήμους Πειραιώς και Νήσων/ 20.10.2021 

-       Διαβούλευση με Δήμους Κεντρικού Τομέα Αθηνών/ 21.10.2021 

-       Διαβούλευση με Δήμους Ανατολικού Τομέα Αθηνών/ 22.10.2021 

-       Διαβούλευση με Δήμους Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής/ 25.10.2021 

Η τεκμηρίωση των συναντήσεων εντοπίζεται στο site της Περιφέρειας. 

Συμμετοχές Φορέων στην Πλατφόρμα Διαβούλευσης (Στόχος Πολιτικής/ Φορέας συμβολής):   

ΣΠ.1: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΠ.2: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΠ.3: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΣΠ.4: ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής 

Πολιτικής – ΓΓΔΟΠΙΦ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ 

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΔΗΜΟΙ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΣΠ.5: ΟΧΕ ΝΗΣΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ&ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΕΥΔΑΠ, ΔΙΑΖΩΜΑ 

Όλοι οι ΣΠ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΔΗΜΟΙ: 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΚΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΟΡΟΥ, 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ. 
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7. Communication and visibility 

Reference: point (j) of Article 22(3) CPR 

 

 

Το Πρόγραμμα της Αττικής 2021-2027 ορίζει στην ενότητα την Επικοινωνιακή Στρατηγική για την Π.Π. 

2021-2027. Καθορίζονται: τα ζητήματα επικοινωνίας και προβολής, οι επικοινωνιακοί στόχοι, ο κοινός-

στόχος του προγράμματος, οι δίαυλοι επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της προβολής στα κοινωνικά 

δίκτυα, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, καθώς και οι σχετικοί δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης. Η διαδικασία της υλοποίησης θα αναλύεται περαιτέρω στα ετήσια σχέδια του 

προγράμματος και θα εξετάζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ.1 

του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων. 

Η Στρατηγικής Επικοινωνίας και Προβολής του Προγράμματος καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τον 

Κανονισμό Κοινών Διατάξεων COM(2018) 375, και συγκεκριμένα τα άρθρα 17(3), 35-37 και 41-45, 

καθώς και τις Οδηγίες που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά 

και την εμπειρία από την εφαρμογή δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στο πλαίσιο του ΕΠ 

Αττικής 2014-2020. 

Κύριος επικοινωνιακός στόχος είναι η προβολή της συμβολής, των αποτελεσμάτων και της 

προστιθέμενης αξίας της στρατηγικής που υιοθετείται και θα υλοποιηθεί για τους Στόχους Πολιτικής της 

Ε.Ε και των επιμέρους Προτεραιοτήτων του Προγράμματος. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η 

ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην εφαρμογή του 

Προγράμματος και κατ’ επέκταση στην ολοκληρωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής. 

Οι ειδικοί στόχοι Επικοινωνίας του Προγράμματος είναι: 

·       Έγκυρη και άμεση ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες και διαδικασίας 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος 

·       Ενημέρωση ενός ευρύτερου κοινού για τα έργα, τις δράσεις, και τα επιτεύγματα της Πολιτικής 

Συνοχής μέσω του Προγράμματος και των ΕΔΕΤ 

·       Σύνδεση του Προγράμματος με τις επιμέρους Ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές Στρατηγικές 

·       Διασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας ως προς τη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος και 

αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εμπιστοσύνης στις ευκαιρίες που παρέχει η Ε.Ε. 

·       Υποστήριξη των Δικαιούχων ώστε να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τις δράσεις τους με βάση τα 

προαπαιτούμενα των Κανονισμών, με έμφαση στην υποστήριξη διοργάνωσης εκδηλώσεων επικοινωνίας 

με τη συμμετοχή της Επιτροπής, για πράξεις στρατηγικής σημασίας και πράξεις των οποίων το συνολικό 

κόστος υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR (σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 13 του ΚΚΔ) 

·       Εξειδικευμένη προβολή της συμβολής, των αποτελεσμάτων και της προστιθέμενης αξίας των 

παρεμβάσεων του Προγράμματος 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στη(ν): 

-       Χρήση των Μέσων κοινωνικής Δικτύωσης ως μέσα για την ευαισθητοποίηση των Πολιτών στην 

πολιτική της Συνοχής, στην ακριβή στόχευση του κοινού ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τη 

γεωγραφική θέση, κ.λπ. 

-       Οργάνωση στοχευμένων δράσεων επικοινωνίας για εμβληματικά έργα και δράσεις στρατηγικής 

σημασίας 

-       Στενή συνεργασία με τους Δικαιούχους, 
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-       Επαρκή κάλυψη του σχεδίου Προβολής και Επικοινωνίας από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 

-       Διασφάλιση της συνέχειας, ομοιομορφίας και απλότητας της επικοινωνίας σε όλη την πορεία 

εξέλιξης του προγράμματος, 

-       Αύξηση του επιπέδου πρόσβασης στην πληροφόρηση. 

Το κοινό στόχου της επικοινωνίας και προβολής του Προγράμματος αφορά σε Δυνητικούς Δικαιούχους 

και Δικαιούχους, Ωφελούμενους, Ενδιάμεσους Φορείς, Πολλαπλασιαστές Πληροφόρησης Διαμορφωτές 

κοινής γνώμης και το ευρύ κοινό της Αττικής. 

Ως μέσα Επικοινωνίας του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν: 

 Η επίσημη Ιστοσελίδα του Προγράμματος (έτοιμη εντός 6 μηνών από την έγκριση) 

 Ενημερωτικές Εκδηλώσεις, Ημερίδες, Τεχνικές Συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

 Newsletters, Δελτία Τύπου καθώς και λοιπό προωθητικό υλικό 

 MME (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος) 

 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Νέα μέσα 

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην πληροφόρηση και τα μέσα 

επικοινωνίας για τα άτομα με αναπηρία ή/ και ειδικές δυσκολίες, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις 

της ΕΣΑμΕΑ. 

Η εκτίμηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος για την επικοινωνία και προβολή προσδιορίζεται 

στο πεδίο 2.2.1.3.. 

Η επικοινωνιακή στρατηγική θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται σε τακτική βάση κυρίως πάνω 

στην προβολή και αναγνωρισιμότητα της Πολιτικής Συνοχής, του Προγράμματος και της συμβολής των 

ΕΔΕΤ της Ε.Ε. Το ευρύ κοινό της Αττικής ως άμεσοι/ έμμεσοι ωφελούμενοι από τις αναπτυξιακές 

παρεμβάσεις, θα καλούνται να συμμετέχουν σε έρευνες κοινού, τα αποτελέσματα των οποίων σε 

συνδυασμό με τις επιδόσεις των τιμών στόχου των δεικτών θα αποτελούν βασική μέθοδο αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση θα είναι ποσοτική και ποιοτική. Η ποσοτική αξιολόγηση θα βασίζεται κυρίως σε μετρήσεις 

και στατιστικά στοιχεία καθώς και σε έρευνες κοινού που θα απευθύνουν ερωτήσεις σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα ανθρώπων. Η ποιοτική αξιολόγηση θα βασίζεται σε έρευνες κοινής γνώμης, με 

ομαδικές ή ατομικές συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και άλλες τεχνικές που θα επιτρέπουν στο κοινό να 

εκφραστεί απλά και άμεσα. 

Η αξιολόγηση σε ετήσια τουλάχιστον βάση θα βοηθήσει στον εντοπισμό των ενεργειών και των αλλαγών 

που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του αποτελέσματος επικοινωνίας και προβολής (για περαιτέρω 

ανάλυση βλ. στα άλλα έγγραφα του Προγράμματος). 
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8. Use of unit costs, lump sums, flat rates and financing not linked to costs 

Παραπομπή: Άρθρα 94 και 95 του ΚΚΔ 

Πίνακας 14: Χρήση μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και 

χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες 
 

Προβλεπόμενη χρήση των άρθρων 94 και 95 του ΚΚΔ Ναι Όχι 

Από την έγκριση, το πρόγραμμα θα κάνει 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

 

Από την έγκριση, το πρόγραμμα θα κάνει χρήση της επιστροφής της ενωσιακής συνεισφοράς βάσει χρηματοδότησης 

που δεν συνδέεται με δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 95 του ΚΚΔ
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Appendix 1: Union contribution based on unit costs, lump sums and flat rates 

A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων 
 

Προτεραιότητα Ταμείο Ειδικός στόχος Κατηγορία περιφέρειας 

          Estimated proportion 

of the total financial 

allocation within the priority 

to which the SCO will be 

applied in %             

Τύπος/-οι) καλυπτόμενων πράξεων 
Δείκτης ενεργοποίησης της 

επιστροφής ποσών 
            Μονάδα μέτρησης 

για τον δείκτη 

ενεργοποίησης της 

επιστροφής ποσών            

Type of SCO 

(standard scale of 

unit costs, lump 

sums or flat rates) 

Amount (in EUR) or 

percentage (in case of 

flat rates) of the SCO 
Κωδικός(1) Περιγραφή Κωδικός(2) Περιγραφή 

(1) This refers to the code for the intervention field dimension in Table 1 of Annex I to the CPR and the Annex IV to the EMFAF regulation 

(2)  This refers to the code of a common indicator, if applicable 
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Appendix 1: Union contribution based on unit costs, lump sums and flat rates 

Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης 

 

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 του ΚΚΔ 

για τον τύπο πράξης. 

 

 

 

3. Please specify how the calculations were made, in particular including any assumptions made in terms of quality or quantities. Where relevant, statistical 

evidence and benchmarks should be used and, if requested, provided in a format that is usable by the Commission. 

 

 

 

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. Assessment of the audit authority(ies) of the calculation methodology and amounts and the arrangements to ensure the verification, quality, collection and 

storage of data. 

 



 

EL 269 EL 
 

 



 

EL 270 EL 

 

Appendix 2: Union contribution based on financing not linked to costs 

A. Σύνοψη των κύριων στοιχείων 
 

Προτεραιότητα Ταμείο Ειδικός στόχος 
Κατηγορία 

περιφέρειας 

Ποσό που καλύπτεται από 

τη μη συνδεόμενη με τις 

δαπάνες χρηματοδότηση 

Type(s) of operation covered 

Conditions to be 

fulfilled/results to be 

achieved triggering 

reimbursement by the 

Commission 

Δείκτης Μονάδα μέτρησης για τους 

όρους που πρέπει να 

εκπληρωθούν / 

αποτελέσματα που πρέπει 

να επιτευχθούν και που 

ενεργοποιούν την 

επιστροφή ποσών από την 

Επιτροπή 

Προβλεπόμενο είδος της μεθόδου 

επιστροφής που χρησιμοποιείται για 

την επιστροφή ποσών στον/στους 

δικαιούχο/-ους Κωδικός (1) Περιγραφή Κωδικός (2) Περιγραφή 

(1) This refers to the code for the intervention field dimension in Table 1 of Annex I to the CPR and the Annex IV to the EMFAF regulation 

(2)  This refers to the code of a common indicator, if applicable 
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Β. Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης 
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Appendix 3: List of planned operations of strategic importance with a timetable 
 

Article 22(3) CPR  

 

Τα φύλλα των έργων/ πράξεων στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος έχουν ενσωματωθεί στα 

συνημμένα έγγραφα της παρούσας έκδοσης, ενώ έχει συνταχθεί και χάρτης της Αττικής, στο οποίο 

αποτυπώνονται τα έργα αυτά. Ειδικότερα: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 

ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ στον Στόχο 

Πολιτικής 1 (βλ. συνημμένο fiche) 

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στον Στόχο Πολιτικής 2: Η κατασκευή και η επέκταση αντιπλημμυρικών 

έργων είναι μείζονος σημασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα 

(βλ. συνημμένο fiche) 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ1000 στον Στόχο Πολιτικής 2: 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ενός νέου χαλύβδινου τροφοδοτικού αγωγού (συνολικού 

μήκους 15 km περίπου) από τον οικισμό Στρύφι έως τη Νέα Πέραμο Αττικής, για την ενίσχυση του 

κεντρικού τροφοδοτικού δικτύου Δυτικής Αττικής & την κάλυψη των αυξηµένων απαιτήσεων ζήτησης, 

(νήσος Αίγινα, οικισµοί Κινέττας & Αλεποχωρίου). Προϋπολογισμός: 21,6 εκ. €. Χρονοδιάγραμμα: 

ολοκλήρωση εντός του 2025 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ στον Στόχο Πολιτικής 3: Η Λεωφόρος Κηφισού είναι ίσως το 

σημαντικότερο οδικό τμήμα στην Περιφέρεια Αττικής (βλ. συνημμένο fiche) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ στον Στόχο Πολιτικής 4: 

Το οικόπεδο 65 στρεμμάτων και βρίσκεται στη Ραφήνα. Στόχος η δημιουργία ενός Αθλητικού Κέντρου 

με αυξημένες δυνατότητες φιλοξενίας αθλητών ΑμεΑ (βλ. συνημμένο fiche) 

 

 


