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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η νέα Πολιτική Συνοχής 2021-2027 παρέχει στις Ελληνικές Περιφέρειες σημαντικές 
δυνατότητες επενδύσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των προκλήσεων 
που αυτές αντιμετωπίζουν, στο πλαίσιο μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής που 
επιδιώκει τη συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας της 
εθνικής οικονομίας, και που θα της επιτρέψει να επιδιώξει τη σύγκλιση των μεγεθών 
της ελληνικής οικονομίας με την ευρωπαϊκή. Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης, όπως 
συμπληρώνεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη) 
αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης «ΕΣΠΑ 2021-2027», το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή  και  την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που από 
κοινού καθορίζουν το πλαίσιο διάθεσης των κοινοτικών πόρων στη χώρα κατά την 
διάρκεια της  Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ). 

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα της ΠΣΤΕ 2021-2027 εντάσσεται στο προγραμματικό 
πλαίσιο της περιόδου, όπως αυτό προσδιορίζεται από την έκδοση των 
αναμορφωμένων Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων (ΕΔΕΤ) και εξειδικεύεται από τις στρατηγικές επιλογές του Εταιρικού 
Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2021-2027) και τις εθνικές και 
τομεακές αναπτυξιακές στρατηγικές της χώρας. 

Επιπλέον, η προετοιμασία εκπόνησης του νέου Προγράμματος της ΠΣΤΕ 
επηρεάζεται από τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την Βόρεια Εύβοια, οι οποίες 
επέφεραν σημαντικές καταστροφές στις περιοχές αυτές, προσδιορίζοντας ένα νέο 
πλαίσιο διαμόρφωσης και εξειδίκευσης του νέου Προγράμματος. Η στρατηγική η 
οποία υιοθετείται καλείται πλέον όχι μόνο να συμβάλει στους στόχους της 
Πολιτικής Συνοχής, αλλά παράλληλα να συμβάλει και στην αποκατάστασηκαι 
ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 
εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των πυρκαγιών. 

Για την νέα προγραμματική περίοδο στο Πρόγραμμα της ΠΣΤΕ κατανέμονται πόροι 
συνολικού ύψους 426.065.898 € (Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης), τόσο από το ΕΤΠΑ 
όσο και από το ΕΚΤ, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας στους πέντε 
Στόχους της νέας Πολιτικής Συνοχής, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της νέας 
περιόδου και την συμβολή στην αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των 
πυρκαγιών στην ΠΣΤΕ. 

Ωστόσο, αξίζει να γίνει ειδική αναφορά για ακόμη μια φορά, στη διαχρονικά ελλιπή 
χρηματοδότηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, η οποία στη νέα προγραμματική περίοδο 
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διορθώθηκε, αλλά δεν μπορεί να αποκαταστήσει την ανισορροπία που έχει 
δημιουργηθεί για τη Στερεά Ελλάδα σε συνεχείς προγραμματικές περιόδους.  

Το παρόν τεύχος παρουσιάζει ένα Σχέδιο του Προγράμματος της ΠΣΤΕ για την νέα 
προγραμματική περίοδο 2021-2027, όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα μετά από 
διαδοχικές επεξεργασίες από την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Στερεάς 
Ελλάδας και αποτελεί τη βάση για μία ευρεία διαβούλευση  τόσο με τους 
Κοινωνικούς και Οικονομικούς Εταίρους της Περιφέρειας, όσο και με τις εθνικές 
αρχές που εμπλέκονται στον σχεδιασμό των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΚΥΡΙΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΤΕ) καταλαμβάνει κεντρικό τμήμα της 
ηπειρωτικής χώρας και έχει πληθυσμό 547.390 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ 2011). Σύμφωνα 
με στοιχεία του υπολογιζόμενου μόνιμου πληθυσμού (30/12/2020), ο πληθυσμός της 
εκτιμάται σε 556.002 κατοίκους (8η Περιφέρεια της χώρας). Η έκτασή της είναι 
15.561 km2 (2η Περιφέρεια ), και η μέση πληθυσμιακή πυκνότητα 35,8 κατ./km2, 
κατά πολύ χαμηλότερη της αντίστοιχης στη χώρα (82 κατ./km2). Η 
ΠΣΤΕχαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλά επίπεδα αστικοποίησης. 

Η δημογραφική εξέλιξη της ΠΣΤΕ είναι ιδιαίτερα δυσμενής, αφού τόσο η 
πληθυσμιακή γήρανση όσο και οι δείκτες εξάρτησης κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα 
της χώρας (OECD, RegionalProfiles: CentralGreece, 2019). Κατά την περίοδο 2008-
16 οι γεννήσεις μειώθηκαν σημαντικά αφού το 2008 ήταν 5.338 έναντι 4.099 το 
2016, ενώ οι θάνατοι αυξήθηκαν το 2016 σε σχέση με το 2008 κατά 5,35%.  

Το 2016 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (EUROSTAT) παρουσιάζει δείκτη 
γονιμότητας 1,3 και συγκαταλέγεται στις δύο Περιφέρειας (μαζί με την Ήπειρο) με 
τις λιγότερες γεννήσεις, ενώ αντίθετα παρουσιάζει υψηλό δείκτη θνησιμότητας (6,1) 
και βρίσκεται επίσης μεταξύ των Περιφερειών με τους περισσότερους θανάτους (μαζί 
με τη Δυτική Μακεδονία). Στην ΠΣΤΕ, το 2017, σε 100 παιδιά αντιστοιχούν 165,6 
ηλικιωμένοι (χώρα= 149,2). Hγήρανση έχει άμεση επίπτωση στο δείκτη εξάρτησης 
αφού κατά το ίδιο έτος 100 άτομα κατάλληλης ηλικίας για εργασία αντιστοιχούν σε 
59,67 οικονομικά εξαρτημένα άτομα (χώρα= 56,2). (ΠΣΤΕ, Δομή «ΓΕΦΥΡΑ», 
2018). 

Στην ΠΣΤΕ παράγεται το 4,7% του εθνικού ΑΕΠ (5η μεγαλύτερη περιφερειακή 
οικονομία της χώρας) ενώ το κατά κεφαλή ΑΕΠ αντιστοιχεί στο 90% του εθνικού 
μέσου όρου αλλά μόλις στο 60% του ευρωπαϊκού. Η ΠΣΤΕ ακολουθώντας την 
πορεία της Ελληνικής οικονομίας κατά τα προηγούμενα χρόνια, παρουσίασε μείωση 
του ΑΕΠ ανά κάτοικο (PPS), από 82% του μέσου όρου της ΕΕ το 2009 σε 62% το 
2018. Η οικονομική κρίση αντέστρεψε ουσιαστικά την σύγκλιση της Περιφέρειας ως 
προς το εισόδημα, που καταγράφηκε σε προηγούμενες περιόδους, τόσο σε σχέση με 
τη χώρα όσο και με την ΕΕ28.  

Η γεωγραφική θέση της ΠΣΤΕ μεταξύ των βασικών αναπτυξιακών πόλων της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και η άμεση γειτνίασή της με τον πρώτο, της 
προσδίδουν αναπτυξιακό πλεονέκτημα, ταυτόχρονα όμως αποτελούν και αιτίες 
δημιουργίας οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων καθώς 
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και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που επιτείνει η αραιοκατοίκηση και η 
πληθυσμιακή αποδυνάμωση των ορεινών περιοχών. 

Το προγραμματικό πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 στην Περιφέρεια λαμβάνει 

επιπλέον υπόψη τις πρόσφατες πυρκαγιές και τα καταστροφικά αποτελέσματα που 

αυτές είχαν σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας. Σύμφωνα με τα 

υπάρχοντα στοιχεία αποτίμησης των καταστροφών που έχουν επέλθει, το 77,12% της 

έκτασης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας και το 62,24% του Δήμου 

Ιστιαίας – Αιδηψού έχουν καεί. Συνολικά έχουν καεί 512.085,51 στρέμματα που 

αντιστοιχούν στο 70,84% της συνολικής έκτασης των δύο Δήμων. Από την συνολική 

έκταση των δασών και δασικών εκτάσεων των τοπικών κοινοτήτων που 

επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας 

κάηκαν το 77,20%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού 

ανέρχεται στο 79,46%. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περισσότερες τοπικές 

κοινότητες το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 90% και φτάνει έως και το 100% των 

δασών και δασικών εκτάσεων που υπήρχαν. 

 Οι πυρκαγιές προκάλεσαν ολοκληρωτική καταστροφή σε επαγγελματίες αγρότες, 

κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, ρητινοκαλλιεργητές, δασεργάτες και όσους 

δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα στους δύο Δήμους , ενώ ιδιαίτερα 

σημαντικές είναι οι καταστροφές που έχουν επέλθει σε κατοικίες και επιχειρήσεις, με 

συνακόλουθα αρνητικά αποτελέσματα στην οικονομική δραστηριότητα και το 

εισόδημα στην περιοχή. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, δραστηριοποιείται ο 

κλάδος των ρητινοσυλλεκτών, παράγοντας περίπου το 90% της ελληνικής φυσικής 

ρητίνης. Με δεδομένο ότι η πυρκαγιά κατέκαψε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες πεύκα, 

καταστράφηκε για τους ρητινοσυλλέκτες τεράστιο δασικό κεφάλαιο, το οποίο θα 

έδινε παραγωγή για 30 – 40 έτη, ήτοι για όλον τους τον επαγγελματικό βίο και όχι 

μόνο. Ίδιοι είναι οι χρόνοι αποκατάστασης και ανάπτυξης εκ νέου του πευκοδάσους.   

Η ολοκληρωτική καταστροφή δημιουργεί πέρα από τις απώλειες και μεγάλο 

προβληματισμό για την παραμονή του αγροτικού πληθυσμού, την εγκατάλειψη των 

χωριών και τη μη καλλιέργεια μεγάλων παραγωγικών εκτάσεων. 

Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο του προγραμματισμού, 
αφού επηρεάζουν την εξειδίκευση των Στόχων Πολιτικής και την επιλογή των 
προτεραιοτήτων στην ΠΣΤΕ για την νέα περίοδο. Ο προσδιορισμός των 
παρεμβάσεων στον τομέα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ( Στόχος 
Πολιτικής 5),συμπληρώνεται με βάση τις πρόσφατες αυτές εξελίξεις, ενώ βασικές 
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προτεραιότητες της ΠΣΤΕ σε τομείς όπως η διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων 
και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής (ΣΠ2), η ενίσχυση του 
παραγωγικού ιστού (ΣΠ1), η ενίσχυση κοινωνικών υποδομών και η παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών (ΣΠ4) θα συμβάλλουν στη κατεύθυνση της αποκατάστασης 
και ανάπτυξης των πληγεισών περιοχών. 

Είναι προφανές ότι η αντιμετώπιση των καταστροφών λόγω των πυρκαγιών 
προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ευρύτερου σχεδίου, στην εφαρμογή του οποίου το 
Πρόγραμμα της ΠΣΤΕ θα συμβάλει ανάλογα με την επιλεξιμότητα των Ευρωπαϊκών 
Ταμείων για κάθε Στόχο Πολιτικής και τη διαθεσιμότητα των χρηματοοικονομικών 
πόρων. Θα εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η αναγκαία συμπληρωματικότητα των 
παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στην περιοχή με στόχο την επίτευξη 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 

Στόχος Πολιτικής 1: Μια πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της 
περιφερειακής ψηφιακής συνδεσιμότητας 

Βασικό χαρακτηριστικό της περιφερειακής οικονομίας αποτελεί η συγκέντρωση σε 
αυτή ενός μεγάλου τμήματος του βιομηχανικού προϊόντος της χώρας, γεγονός που 
την κατατάσσει στις περισσότερο ανεπτυγμένες μεταξύ των Περιφερειών της 
Ελλάδας. Το μερίδιο του δευτερογενή τομέα στη συνολική Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) στην ΠΣΤΕ υπερβαίνει το 38%, ποσοστό υπερδιπλάσιο 
του εθνικού μέσου όρου, και περίπου 1,5 φορές του ευρωπαϊκού μέσου. Ο 
πρωτογενής τομέας βασίζεται στη γεωργία και χαρακτηρίζεται από χαμηλή 
παραγωγικότητα (7% της ΑΠΑ της ΠΣΤΕ και 19% της απασχόλησης), ενώ ο 
τριτογενής τομέας αφορά κυρίως παραδοσιακούς κλάδους με σχετικά υψηλή 
παραγωγικότητα και αντιπροσωπεύει το 54% της ΑΠΑ και της το 58% της 
απασχόλησης στην ΠΣΤΕ (OECD, 2019). 

Το 2017 στην ΠΣΤΕ λειτουργούσαν 3.088 μεταποιητικές μονάδες, 4,8% των 
επιχειρήσεων μεταποίησης της χώρας (EUROSTAT 2017) που απασχολούσαν 19.985 
άτομα (6,23% των απασχολούμενων στη μεταποίηση της χώρας). Ο δευτερογενής 
τομέας, απορροφά το 21% της απασχόλησης της ΠΣΤΕ, ενώ ακόμα και στη διάρκεια 
των ετών της οικονομικής κρίσης η συμμετοχή του στην Περιφερειακή ΑΠΑ 
σημείωσε άνοδο από το 35,7% το 2010 στο 38,1% το 2017.  

Η δευτερογενής παραγωγή διακρίνεται από σχετικά υψηλή παραγωγικότητα σε σχέση 
με τα επίπεδα της χώρας, ενώ η παραγωγική βάση παρουσιάζει μέτρια 
διαφοροποίηση. Ισχυρότερος είναι ο προσανατολισμός της ΠΣΤΕ προς τον κλάδο της 
εξόρυξης, ενώ ακολουθούν οι κλάδοι: χάρτου, πλαστικών, βασικών μετάλλων και 
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ηλεκτρικών μηχανών (ΟECD, 2019). Στην ΠΣΤΕ υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα 
ορυκτών  όπως βωξίτες, νικέλιο, λευκόλιθος, μάρμαρο, μαγνησίτες και χρωμίτες, που 
συνέβαλαν στη δημιουργία δυναμικών μεταλλευτικών μονάδων εξόρυξης. Στην 
ΠΣΤΕ λειτουργεί το 10,27% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων εξόρυξης της 
χώρας.  

Η γειτνίαση με την Αττική, αποτελεί τη βασική αιτία της εξειδίκευσης στη 
μεταποίηση, όμως η μεταποιητική βάση δεν παρουσιάζει ισχυρές ενδοπεριφερειακές 
διακλαδικές σχέσεις, με εξαίρεση τον κλάδο μεταλλείων – μεταλλουργίας, ενώ 
παραμένει χωρικά συγκεντρωμένη, δημιουργώντας περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. 

Οι εξαγωγές της ΠΣΤΕ αντιστοιχούν στο 12,6% της  ΑΠΑ (5η Περιφέρεια της χώρας) 
και αφορούν κυρίως στους κλάδους παραγωγής βασικών μετάλλων, τροφίμων και 
ποτών, μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταλλικών προϊόντων, 
παραγωγής κωκ, ανακύκλωσης και κατασκευής μηχανημάτων και μηχανικού 
εξοπλισμού. 

Ορισμένες από τις μεγάλες μονάδες του δευτερογενή τομέα (εθνικής ή διεθνούς 
εμβέλειας) που είναι χωροθετημένες στην ΠΣΤΕ, συμβάλλουν στην απασχόληση και 
στην παραγωγικότητα, αλλά δεν αποτελούν βάση για την προώθηση της έρευνας και 
τη διάχυση των αποτελεσμάτων της στον περιφερειακό παραγωγικό ιστό. Οι μεγάλες 
επιχειρήσεις έχουν άμεση πρόσβαση στα δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα της Αττικής, 
αφού η Περιφέρεια στερείται ερευνητικών Κέντρων, με την εξαίρεση ιδιωτικών 
ερευνητικών κέντρων συνδεδεμένων με βιομηχανικές μονάδες, καθώς και της 
ΕΒΕΤΑΜ. Το καινοτομικό οικοσύστημα της Περιφέρειας είναι ατελές ενώ 
απουσιάζουν οι μηχανισμοί διασύνδεσης της ερευνητικής κοινότητας με τις 
επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα, υστέρηση παρατηρείται σε βασικές παραμέτρους του 
τομέα της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. 

Κατά τα τελευταία έτη η ΠΣΤΕ παρουσιάζει βελτίωση στο 
RegionalInnovationScoreboard που διαμορφώνεται σε 71,88 το 2021 (έναντι 65,48 το 
2020 και 62,73 το 2019), και κατατάσσεται στις emerginginnovators Περιφέρειες της 
ΕΕ. Η ιδιωτική δαπάνη των επιχειρήσεων για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη & 
Καινοτομία (ΕΤΑΚ) είναι υψηλή αλλά αφορά περιορισμένο αριθμό μεγάλων 
επιχειρήσεων. Ως προς την δαπάνη για ΕΤΑΚ που αντιστοιχεί στο 0,48% της ΑΠΑ 
(χώρα=1,18%, EUROSTAT 2018), το 75% αυτής προέρχεται από επιχειρήσεις και το 
25% απόερευνητικές δαπάνες Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, σχέση 
αντίστροφη από την αντίστοιχη  σε επίπεδο χώρας. . H ΠΣΤΕ καταλαμβάνει την 3η 
θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά την δαπάνη του ιδιωτικού 
τομέα σε ΕΤΑΚ αλλά την 10η θέση όσον αφορά τον αριθμό πατεντών ανά 
εκατομμύριο κατοίκων, υποδηλώνοντας την αδυναμία της τοπικής παραγωγής να 



Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος ΠΣΤΕ 2021-2027, Σεπτέμβριος 2021 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας  9

προωθήσει καινοτομίες (ΟECD, 2019). Με βάση τα στοιχεία του ΕΚΤ (Έρευνα 2014-
16) το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην ΠΣΤΕ ανέρχεται στο 58,42% 
του συνόλου (χώρα=57,21%). . Επιπλέον το ποσοστό των ΜΜΕ της Περιφέρειας που 
εισάγουν καινοτομίες διαδικασίας ανέρχεται σε 45,92% (χώρα=44,3%) και εκείνων 
που εισάγουν καινοτομίες οργάνωσης ή marketing σε 46,74% (χώρα=46,34%). 

Όσον αφορά την δαπάνη σε ΕΤΑΚ από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ΠΣΤΕ 
καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, αν και 
παρατηρείται ταχύς ρυθμός βελτίωσης του δείκτη αυτού. H τάση αυτή θα ενισχυθεί 
περαιτέρω, λόγω της εγκατάστασης στην ΠΣΤΕ Σχολών και Τμημάτων του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεδομένου ότι τα δύο πρώτα εμφανίζονται σε 
υψηλή κατηγορία κατάταξης (Times Higher Education, 2019), δημιουργούνται 
δυνατότητες παραγωγής σχετικά υψηλής ποιότητας έρευνας, η οποία μπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για τοπικές καινοτομικές δραστηριότητες..  

Ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια ενίσχυσης της ερευνητικής δυναμικότητας 
της ΠΣΤΕ αποτελεί το σχετικά χαμηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης του εργατικού 
δυναμικού και των υψηλών επιπέδων διαρροής από την εκπαίδευση και 
επαγγελματική κατάρτιση που παρουσιάζει, ενώ και σε συνάρτηση με το χαμηλό 
επίπεδο των δαπανών για ΕΤΑΚ από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί τη 2η 
Ελληνική Περιφέρεια με το μικρότερο αριθμό ερευνητών και απασχολούμενων σε 
θέσεις έρευνας. 

Περαιτέρω, σχετική υστέρηση παρουσιάζεται στον τομέα της περιφερειακής 
ψηφιακής συνδεσιμότητας. Η διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παραμένει σχετικά χαμηλή, με την ΠΣΤΕ να παρουσιάζει 
μικρότερη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας, 
ενώ κατατάσσεται στην 9η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, όσον αφορά τη 
διείσδυση του διαδικτύου. Στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το ποσοστό 
των ατόμων που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο 
ανέρχεται στο 67,09% (2017) παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2014 
(69,92%).  Η ΑΠΑτων ΤΠΕ στην ΠΣΤΕ εκτιμάται το 2014 σε 79,80 εκ €, ενώ 
υποχωρεί σε 76,36 εκ € το 2016. Η ενίσχυση της ψηφιοποίησης, στον ιδιωτικό και 
στο δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού που επιδιώκεται για 
το σύνολο της χώρας  θα συντελέσει στον μετασχηματισμό της οικονομίας της ΠΣΤΕ 
και στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς της. 

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική της ΠΣΤΕ για την ΠΠ 2021-2027 υιοθετεί ως 
κεντρικές προτεραιότητες,  οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Στόχου 
Πολιτικής 1, την ανάγκη ενίσχυσης της ερευνητικής βάσης της Περιφέρειας και την 
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εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτή επικαιροποιείται 
και εξειδικεύεται για την ΠΣΤΕ στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής, επιδιώκοντας 
τη στροφή σε νέο παραγωγικό πρότυπο, βασισμένο στη διάχυση της καινοτομίας και 
τη μεταφορά τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων εργαλεία όπως την 
Τεχνητή Νοημοσύνη και το Internet of Things (IoT), και μετασχηματίζοντας τον 
παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας σε επίπεδο επιχειρηματικών αλυσίδων αξίας και 
οικοσυστημάτων, συμβαδίζοντας με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. 

Οι επιλογές της ΠΣΤΕ στο πλαίσιο του ΣΠ1 βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με τη 
στρατηγική του ΕΣΠΑ 2021-27  και εναρμονίζονται με το ευρύτερο πλαίσιο της νέας 
ΠΠ. Βασικές στρατηγικές επιλογές αποτελούν:  

 Η στοχευμένη ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών στην ΠΣΤΕ. 

 Η επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και η ενσωμάτωση ψηφιακών 
τεχνολογιών από τον ιδιωτικό τομέα καθώς και η ενίσχυσή του προκειμένου να 
αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχονται από τις νέες υποδομές που 
δημιουργούνται στη χώρα. Βασική στρατηγική επιλογή αποτελεί : Η ενίσχυση 
τοπικών/περιφερειακών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να 
παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις. 

 Η στοχευμένη ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της ΠΣΤΕ σε κλάδους που 
εντάσσονται στις αναδεικνυόμενες αλυσίδες αξίες σύμφωνα με την ΠΣΕΕ. 

 Η βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού, έτσι ώστε να 
υποστηρίζεται η παραγωγικότητα κι εξωστρέφεια της οικονομίας σύμφωνα 
με την ΠΣΕΕ. 

 Η παροχή ενισχύσεων για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
σε πυρόπληκτες περιοχές της ΠΣΤΕ. 

 Η στήριξη των ΜΜΕ της ΠΣΤΕ οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική 
πλειονότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, με στόχο τη διεύρυνση της 
παραγωγικής τους βάσης, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών προτύπων και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι επιλογές αυτές λειτουργούν 
συμπληρωματικά με στρατηγικές  στο πλαίσιο  του Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα», μέσω του οποίου θα υποστηριχθούν οι παρεμβάσεις 
οριζόντιας στήριξης των ΜΜΕ στις Περιφέρειες της χώρας, ενώ συνδέονται 
άμεσα με το δεύτερο σκέλος πολιτικής (έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση) του 
χρηματοδοτικού μέσου InvestEu. Επιπλέον, βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση: 

 Mε τη σύσταση του OECD για την ανάπτυξη μιας ισχυρής ερευνητικής βάσης 
(Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα) ικανής να στηρίξει τους παραγωγικούς 
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κλάδους ώστε αυτοί να γίνουν περισσότερο καινοτόμοι και ανταγωνιστικοί 
και να προσελκύσουν υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό στην ΠΣΤΕ.  

 Mε παρεμβάσεις που βρίσκονται σε συμφωνία με τις Συστάσεις της 
Επιτροπής για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Εαρινού Εξαμήνου (Ιούνιος 
2019). Στον πυρήνα των Συστάσεων για την Ελλάδα βρίσκεται η ανάγκη για 
τη χώρα, να επιτύχει βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη και να αντιμετωπίσει τις 
υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, συνεχίζοντας και 
ολοκληρώνοντας τις μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τις μεταπρογραμματικές 
δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωομάδας στις 22 Ιουνίου 
2018. Επιπλέον, να επικεντρώσει την επενδυτική οικονομική πολιτική της 
στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών και της εφοδιαστικής, της 
περιβαλλοντικής προστασίας, της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και των έργων διασύνδεσης, των ψηφιακών τεχνολογιών, της 
έρευνας και ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων, της 
απασχολησιμότητας, της υγείας και της ανάπλασης των αστικών περιοχών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες και την ανάγκη 
διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης. 

Ειδικότερες συστάσεις που συνδέονται άμεσα με τις προτεραιότητες της ΠΣΤΕ  είναι 
αυτές που αφορούν στην ανάγκη εφαρμογής ανανεωμένων στρατηγικών «έξυπνης 
εξειδίκευσης» και λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών 
αδυναμιών του συστήματος έρευνας και καινοτομίας, στην ανάγκη διενέργειας 
επενδύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας. 
προκειμένου να καλυφθεί η αποεπένδυση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της 
κρίσης, στην σύσταση για την ενίσχυση των μεταρρυθμίσων που βελτιώνουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον και τέλος την αύξηση των επενδύσεων που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και συμβάλουν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.  

Κατά την ΠΠ 2014-2020, η εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, παρείχε σημαντική 
τεχνογνωσία στην ΕΥΔ προκειμένου να υλοποιήσει την επιλεγμένη στρατηγική και 
κατά τηνπερίοδο 2021-2027. Οι διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης, όπως 
εφαρμόστηκαν, πέτυχαν να οδηγήσουν στη σύνταξη προσκλήσεων προσαρμοσμένων 
στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, σε άμεση συνάφεια με 
τους στόχους της ΠΣΕΕ. Από την άλλη, η υλοποίηση αναδεικνύει την κρισιμότητα 
των χρόνων που απαιτούνται για την προετοιμασία του πλαισίου εφαρμογής της νέας 
στρατηγικής.  

Η έγκαιρη επικαιροποίηση της περιφερειακής διάστασης της εθνικής στρατηγικής και 
των περιφερειακών της απολήξεων καθώς και η αποσαφήνιση του πλαισίου 
υλοποίησης εφαρμογής των παρεμβάσεων κρατικών ενισχύσεων θα συμβάλλουν 
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στην αποφυγή καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στην ΠΠ 2014-2020 και στην 
επίσπευση της υλοποίησης της στρατηγικής, με προφανή επίπτωση στην επίτευξη 
των στόχων της και στη διευκόλυνση της χρηματοοικονομικής υλοποίησης του νέου 
Προγράμματος.  

Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, σε μετάβαση προς μία καθαρή οικονομία μηδενικού άξονα και 
ανθεκτική Ευρώπη, μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής 
μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, 
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης 
κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων 
που συνδέονται με αυτή, αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό της Περιφέρειας. Ήδη, κατά την ΠΠ 2014-2020 στην ΠΣΤΕ 
εφαρμόστηκαν παρεμβάσεις πού αποσκοπούσαν στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες (σε 
συνδυασμό με παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τομεακά προγράμματα) πέτυχαν 
σημαντικά αποτελέσματα. 

Το πρόσφατο Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή - 
ΠεΣΠΚΑ, (ΠΣΤΕ, 2019), το οποίο εξειδικεύει για την ΠΣΤΕ το Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια και το Κλίμα, προβλέπει τη λήψη μέτρων που καλύπτουν  
συγκεκριμένους τομείς που καταγράφονται ως πλέον ευάλωτοι στην ΠΣΤΕ. Σε 
αυτούς περιλαμβάνονται οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες λόγω της 
αύξησης της μέσης θερμοκρασίας, της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και της 
συχνότητας εμφάνισης καθώς και έντασης των ακραίων φαινομένων όπως οι 
καύσωνες, η ξηρασία και οι ακραίες βροχοπτώσεις.  

Η βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και εν γένει οι υγρότοποι και οι 
προστατευόμενες περιοχές εμφανίζονται επίσης ευάλωτα, ενώ ιδιαίτερο πρόβλημα 
δημιουργείται στα δάση από την αύξηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Σοβαρή 
αναμένεται η επίπτωση στο χειμερινό τουρισμό εξαιτίας της αύξησης της 
θερμοκρασίας και της μείωσης των χιονοπτώσεων που επηρεάζουν καθοριστικά τη 
λειτουργία των δύο χιονοδρομικών κέντρων Παρνασσού και Καρπενησίου, βασικών 
πόλων τουριστικής έλξης. 

Ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν προβλήματα στο μεταφορικό δίκτυο, ενώ 
καθιζήσεις – κατολισθήσεις – πλημμύρες, μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά 
προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε ορεινούς οικισμούς.  



Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος ΠΣΤΕ 2021-2027, Σεπτέμβριος 2021 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας  13

Οι υδάτινοι πόροι της ΠΣΤΕ (τομείς ύδρευσης και άρδευσης) δέχονται δυσμενείς 
επιπτώσεις όσον αφορά την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω 
του χαμηλότερου ρυθμού αναπλήρωσης των ορεινών υδροφορέων εξ αιτίας της 
απότομης κλίσης, ενώ προβλήματα δημιουργούνται όσον αφορά τις υποδομές 
ύδρευσης και άρδευσης. 

Έμμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αφορούν στην πίεση που δέχονται η 
Δημόσια Υγεία και οι ενεργειακές υποδομές λόγω αύξησης της ζήτησης ενέργειας για 
ψύξη καθώς και οι υδροηλεκτρικές μονάδες λόγω μείωσης των υδάτινων πόρων. 

Τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Ανατολικής (ΦΕΚ 2682 
Β / 6.07.2018) και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 2686 Β / 6.07.2018) 
καταγράφουν, ειδικότερα, τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, 
αξιολογούν τους κινδύνους ανά περιοχή και υποδεικνύουν μέτρα πρόληψης, 
προστασίας, ετοιμότητας και αποκατάστασης που απαιτούνται για τη διαχείριση 
κινδύνων, σε συνέργεια με τα αντίστοιχα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. 
ΤΑ ΣΔΚΠ αποτελούν το πλαίσιο για την υλοποίηση έργων στην ΠΣΤΕ κατά τη νέα 
περίοδο. 

Στον τομέα της Ενέργειας, η ΠΣΤΕ παρουσιάζει σημαντική εξειδίκευση στην 
παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, όπου σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ έχει το 
μεγαλύτερο πλήθος εγκατεστημένων έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε εθνικό επίπεδο, ενώ 
αποτελεί πόλο έλξης σχετικών επενδύσεων. Ειδικά στον τομέα της αιολικής 
ενέργειας, κατά το 2o εξάμηνο 2020, η παραγωγική δυναμικότητα στην ΠΣΤΕ 
ανέρχεται στο 41% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας στη χώρα (1678 MW σε 
σύνολο 4.113,5 MW). Ωστόσο, η ραγδαία εξάπλωση των αιολικών σταθμών κατά τα 
τελευταία έτη στη Στερεά Ελλάδα, έχει οδηγήσει στο να έχουμε περιοχές, όπως η 
Νότια Καρυστία, υπερκορεσμένες από ανεμογεννήτριες. Ακόμη, πλήθος από 
διάσπαρτα πάρκα ανεμογεννητριών, σε θέσεις δασικές, ενίοτε και σε περιοχές Natura, 
ή με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον. 

Η Περιφέρεια παρουσιάζει συνεχή βελτίωση ως προς την ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας, η οποία εκτιμάται σε 552,7 ktoe το 2017 έναντι 144,05 ktoe το 2014 
(Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Η θέση της Περιφέρειας στον ενεργειακό 
τομέα θα ενισχυθεί σημαντικά με παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέσω του 
Προγράμματος «Περιβάλλον, Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή» της νέας ΠΠ καθώς και 
από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ακολουθώντας πάντα αρχές και κανόνες, όπως η 
ύπαρξη σχετικού χωροταξικού πλαισίου και ο σεβασμός σε αυτό, και η προστασία 
του περιβάλλοντος. 

Στον τομέα της διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, παρά την ένταξη σχετικών έργων, 
κατά την τρέχουσα περίοδο, διαπιστώνονται περαιτέρω ανάγκες συμμόρφωσης των 
οικισμών της Περιφέρειας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Σύμφωνα με το 
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Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της ΠΣΤΕ (ΕΣΔΑ, Μάρτιος 2020) 
στην ΠΣΤΕ υπάρχουν δύο (2) οικισμοί Α προτεραιότητας (Θήβα, Λειβαδιά), δύο (2) 
οικισμοί Β΄ προτεραιότητας (Χαλκίδα, Λαμία) και σαράντα εννέα (49) οικισμοί Γ’ 
προτεραιότητας. Μέχρι και την ΠΠ 2014-2020 έχουν χρηματοδοτηθεί έργα σε 
σαράντα (40) οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας της ΠΣΤΕ, ενώ παραμένει η ανάγκη 
υλοποίησης έργων σε εννιά (9) ακόμα οικισμούς, για την πλήρη συμμόρφωση της 
ΠΣΤΕ με την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της διαχείρισης λυμάτων. Περαιτέρω 
ανάγκες διαπιστώνονται όσον αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, 
ιδιαίτερα σε τουριστικές παραθαλάσσιες περιοχές καθώς και περιοχές 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 

Επιπλέον ανάγκες της ΠΣΤΕ καταγράφονται στους τομείς της ύδρευσης, 
επιδιώκοντας την επέκταση της παροχής νερού, με επάρκεια σε ποιότητα και 
ποσότητα, για όλες τις περιοχές και τον πληθυσμό της Περιφέρειας.  

Η ΠΣΤΕ διαθέτει σημαντικά στοιχεία βιοποικιλότητας, αφού σε αυτήν 
καταγράφονται τριάνταοκτώ (38) υγρότοποι που καλύπτουν έκταση 159 km2 εκ των 
οποίων οι σημαντικότεροι είναι το δέλτα του Σπερχειού και αυτοί του Δυστού και 
των Ψαχνών Ευβοίας οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί περιοχές Απόλυτης Προστασίας 
της Φύσης από το 1990. Κανένας εξ αυτών δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο της 
Σύμβασης RAMSAR. Εκ των 430 περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία 
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους στην Ελλάδα, τα 27 απαντώνται στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδος. Στην ΠΣΤΕ υπάρχουν έξι (6) ανακηρυχθέντα Μνημεία της Φύσης.  

Σε αυτό το πλαίσιο οι κεντρικές προτεραιότητες της ΠΣΤΕ για τη νέα ΠΠ αφορούν 
στην κάλυψη των αναγκών για τους τομείς της Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και 
Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων, καθώς και στην υλοποίηση παρεμβάσεων για τον 
τομέα της πρόληψης κινδύνων και βελτίωσης της ανθεκτικότητας της 
Περιφέρειας σε φυσικές καταστροφές. Η στρατηγική της ΠΣΤΕ στον τομέα των 
στερεών αποβλήτων εντάσσεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ, 2016) 
όπως ισχύει, ενώ η αναθεώρηση του βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του 
αντίστοιχου Εθνικού Σχεδίου. 

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν στον τομέα των υδάτινων πόρων 
βρίσκονται σε συμπληρωματικότητα με τις παρεμβάσεις του  Προγράμματος 
«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» ενώ οι παρεμβάσεις στον τομέα της πρόληψης 
και διαχείρισης κινδύνων συμπληρώνουν τις οριζόντιες παρεμβάσεις του  
Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας του ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι πυρκαγιές που 
έπληξαν τη  Βόρεια Εύβοια υπογραμμίζουν την ανάγκη υιοθέτησης τέτοιων 
παρεμβάσεων και επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητες της ΠΣΤΕ προς την 
κατεύθυνση της αποκατάστασης καταστροφών στις πυρόπληκτες περιοχές, 
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παράλληλα με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σε άλλες περιοχές της ΠΣΤΕ 
στους τομείς αυτούς. 

Η λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης παραμένει σημαντική προτεραιότητα για την 
ΠΣΤΕ, ενώ οι σχετικές παρεμβάσεις σε αυτήν θα υλοποιηθούν σε 
συμπληρωματικότητα με το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» καθώς 
και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

Περαιτέρω, προτεραιότητες για την ΠΣΤΕ, στο πλαίσιο του 2ου ΣΠ παραμένουν 
παρεμβάσεις ενίσχυσης των διαδικασιών ανακύκλωσης και προώθησης της κυκλικής 
οικονομίας της Περιφέρειας καθώς και ενίσχυσης των πράσινων υποδομών σε αυτή. 
Μέσω των δράσεων που προγραμματίζονται, υποστηρίζεται η διατήρηση των 
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, τομέας στον οποίο οι βασικές παρεμβάσεις 
θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική 
Αλλαγή» της νέας ΠΠ. Οι προτεραιότητες αυτές θα συμβάλουν στην ανασυγκρότηση 
της  Βόρειας Εύβοιας μέσα από ένα ολοκληρωμένο προγραμματισμό που θα 
επιδιώκει την προώθηση των πράσινων υποδομών και της ανακύκλωσης στις 
πυρόπληκτες περιοχές. 

Η στρατηγική αυτή της ΠΣΤΕ  συνδέεται άμεσα με τις προτεραιότητες της Πράσινης 
Συμφωνίας για την Ευρώπη. Οι επιλογές πολιτικής συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
προσπαθειών για θωράκιση έναντι της κλιματικής αλλαγής, την οικοδόμηση 
ανθεκτικότητας, την πρόληψη και την ετοιμότητα αντίδρασης. Σημαντική 
προτεραιότητα για την ΠΣΤΕ αποτελεί η ανάγκη αξιοποίησης των ευκαιριών που 
προσφέρει η κυκλική οικονομία, με την ανάπτυξη αγορών για κυκλικά προϊόντα 
και την εφαρμογή σχεδίων δράσης για την κυκλική οικονομία που ενσωματώνουν 
τη βιομηχανική στρατηγική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Περαιτέρω, δίνεται 
έμφαση σε μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, στην 
ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος, καθώς και παρεμβάσεις διατήρησης και 
αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, που αποτελούν 
στοιχεία που συνδέονται με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της ΠΣΤΕ στο πλαίσιο 
του 2ουΣΠ. 

Επιπρόσθετα, η στρατηγική εντάσσεται στους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους 
του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, 2019), ιδιαίτερα δε 
αυτούς που αφορούν α) στην υιοθέτηση ολοκληρωμένου μοντέλου βιώσιμης 
ανάπτυξης για όλους τους κλάδους, β) το συνδυασμό της ανάπτυξης του ενεργειακού 
τομέα με την περιβαλλοντική προστασία και γ) με τα μέτρα κατάπολεμησης της 
κλιματικής αλλαγής, καθώς και της διαχείρισης - αξιοποίησης των απορριμάτων 
χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες κυκλικής οικονομίας. 
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Οι προτεραιότητες της ΠΣΤΕ  βρίσκονται σε συμφωνία με τις Συστάσεις της 
Επιτροπής για την Ελλάδα, όσον αφορά α) την ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων στον 
τομέα της επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και των αστικών και βιομηχανικών 
λυμάτων για την ευθυγράμμιση της χώρας με τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
προστασίας της ΕΕ, β) την απαίτηση αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης των 
αστικών αποβλήτων, γ) την ανάγκη διενέργειας επιπλέον επενδύσεων για τη 
βελτίωση της επεξεργασίας των υδάτων και την καταπολέμηση της υφαλμύρωσης 
των υπόγειων υδάτων και δ) τη λήψη μέτρων στήριξης για την πρόληψη των 
πλημμυρών και την αποκατάσταση της φυσικής ροής των ποταμών. 

Στόχος Πολιτικής 3: Mία πιο συνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της 
κινητικότητας 

Παρά την ευνοϊκή γεωγραφική θέση της ΠΣΤΕ στον κεντρικό αναπτυξιακό άξονα της 
χώρας, ορισμένοι βασικοί δείκτες που περιγράφουν την συνδεσιμότητα της 
Περιφέρειας, βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα της χώρας (OECD, 2019).  Ως προς 
το δείκτη μήκος οδικού δικτύου / ανά 100 km2 έκτασης, η ΠΣΤΕ κατατάσσεται 13η 
μεταξύ των Ελληνικών περιφερειών, ενώ καταλαμβάνει τη 2η θέση ως προς το δείκτη 
του μεταφερόμενου φορτίου ανά κάτοικο, λόγω της ισχυρής βιομηχανικής 
συγκέντρωσης σε αυτή. Σε όρους εναέριας και θαλάσσιας συνδεσιμότητας η ΠΣΤΕ 
δεν παρουσιάζει σημαντική κίνηση, αφού κανένα αεροδρόμιο ή λιμάνι, από τα 
εικοσιένα (21) λιμάνια που διαθέτει δεν περιλαμβάνεται στο βασικό ευρωπαϊκό 
δίκτυο αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων. 

Oι ανάγκες της ΠΣΤΕ στον τομέα της συνδεσιμότητας καταγράφονται αναλυτικά από 
το αναθεωρημένο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠEM).  

Το ΣΠΕΜ, στον τομέα των οδικών μεταφορών προτείνει ως βασικά έργα την 
ολοκλήρωση του Οδικού Άξονα Ο.Α,.) ΠΑΘΕ, τον O.A. Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), 
τον Ο.Α.Λαµία-Άµφισσα-Ιτέα-Αντίρριο, τον Ο.Α Άµφισσα-Λιδορίκι, τον 
Ο.Α.Λαµία-Καρπενήσι-Αγρίνιο, όπου εκπονούνται με εντατικούς ρυθμούς οι 
σχετικές μελέτες ενώ τμήμα του έχει ήδη υλοποιηθεί, τον Ο.Α.Θήβας-Λειβαδιάς-
Λαµίας, τον Ο.Α. Λειβαδιά-Αράχοβα-∆ελφοί-Άµφισσα, τον Ο.Α. Λαμία – 
Ν.Μοναστήρι - όρια Ν. Φθιώτιδας-Καρδίτσας, τον Βόρειο Ο.Α.  Εύβοιας (Χαλκίδα – 
Ιστιαία – Λ. Αιδηψού) και τον Νότιο Ο.Α.  Εύβοιας (Χαλκίδα – Λέπουρα – 
Κάρυστος), με σημαντικά τμήματα και σε προχωρημένη ωρίμανση, τις παρακάμψεις 
Βασιλικού και Αμαρύνθου. 

Στα οδικά έργα εθνικής εμβέλειας του ΣΠΕΜ προβλέπεται η παράκαμψη Χαλκίδας - 
Νέας Αρτάκης - Ψαχνών, ενώ στα Οδικά Έργα περιφερειακής διάστασης 
προβλέπονται τα έργα Βελτίωσης Οδού Λέπουρα – Παραλία Οξυλίθου, Ολοκλήρωση 
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κατασκευής Οδού Ραπταίοι – Ν. Στύρα– Στύρα, και το έργο Νεοχωράκι – Τανάγρα. 
Σύμφωνα με το ΣΠΕΜ (2019), στην ΠΣΤΕ, εκτός από τα προβλήματα της υποδοµής 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, παρατηρούνται γενικότερα διαρθρωτικές και 
λειτουργικές αδυναµίες, καθώς και έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών ένταξης 
του σιδηροδρομικού δικτύου στη μεταφορική αλυσίδα. Αποτελεί αναπτυξιακή 
ανάγκη για την Περιφέρεια η προώθηση συνδυασμένων μεταφορών, η 
σιδηροδρομική και οδική σύνδεση των λιμένων καθώς και η αναβάθμιση του 
υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου, ιδιαίτερα στο τμήμα Οινόφυτα – λιμάνι 
Χαλκίδας. 

Σημειώνεται επίσης ότι στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (2019), το οποίο 
αποτελεί τη βάση για τις επιλογές πολιτικής του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του 3ουΣΠ, 
περιλαμβάνονται ως ενδεικτικές παρεμβάσεις του Σεναρίου Βάσης η κατασκευή του 
νότιου τμήματος του Α3 (Ε65) (Ξυνιάδα-Λαμία), η Παράκαμψη Χαλκίδας και οι 
αναβαθμίσεις/τοπικές βελτιώσεις στα τμήματα ΕΟ Λαμίας-Καρπενησίου και ΕΟ 
Καρπενησίου-Αγρινίου. 

Στον τομέα των σιδηροδρομικών υποδομών προτείνονται, η ολοκλήρωση της 
κατασκευής της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) στο τµήµα 
Τιθορέα – Λιανοκλάδι - ∆οµοκός. Η ΣΓΥΤ έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί. 
Απομένει η πλήρης ηλεκτροκίνηση στη γραμμή και η ανάπτυξη στο σύνολο τους των 
ηλεκτρονικών συστημάτων. Επιπλέον, το ΣΠΕΜ περιλαμβάνει διαπεριφερειακά έργα 
εθνικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν σε αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου. Η 
ΠΣΤΕ δεν διαθέτει μεγάλα λιμάνια, ενώ τα υφιστάμενα μεσαίου και μικρού μεγέθους 
χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά προϊόντων και επιβατών (OECD, 2019). 
Στον τομέα των λιμενικών υποδομών το ΣΠΕΜ προτείνει την αναβάθμιση του 
Λιμένα Χαλκίδας (Αυλίδα), που θα αποτελέσει κύριο εξαγωγικό κόμβο των 
επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων – Σχηματαρίου, τη βελτίωση 
– επέκταση του λιµένα Στυλίδας και την εξέταση της δυνατότητας επέκτασης των 
υποδομών του λιμένα της Ιτέας για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας, ανάλογα με τη 
ζήτηση σχετικών υπηρεσιών. Στον κατάλογο των προτεινόμενων έργων 
περιλαμβάνονται δύο έργα Περιφερειακής Διάστασης που αφορούν στα λιμάνια 
Μαντουδίου και, όπως προαναφέρθηκε, Στυλίδας. 

Εξαιρετικής σημασίας έργα για την Περιφέρεια, είναι και η κατασκευή των 
αναγκαίων υποδομών των Υδατοδρομίων και Υδάτινων πεδίων, αλλά και η 
απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους. Στόχος είναι η ανάπτυξη 
δικτύου υδατοδρομίων Εύβοιας –Σκύρου (χωροθετημένα) - Ακτών Κορινθιακού –
Λιμνών Κρεμαστών. Ένα πρώτο βήμα έχει πραγματοποιηθεί με την χρηματοδότηση 
από την Περιφέρεια των δύο αναγκαίων έργων Κατασκευή και Προμήθεια 
Εξοπλισμού Υδατοδρομίων Ν. Ευβοίας και Κατασκευή Υδατοδρομίων Ν. Σκύρου. 
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Αντίστοιχα χρήζουν ωρίμανσης και χρηματοδοτήσεις τα υδατοδρόμια ακτών 
Κορινθιακού και Λιμών Κρεμαστών. 

Επιπλέον, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Γενική Γραμματεία 
Λιμένων) κατά την τρέχουσα περίοδο διενεργεί μελέτες έργων σε επιλεγμένα λιμάνια 
της ΠΣΤΕ, για αντιμετώπιση αναγκών αναβάθμισης για να επιτευχθεί αύξηση των 
θέσεων πρόσδεσης, καλύτερη εξυπηρέτηση επιβατών, ιδιαίτερα κατά την τουριστική 
περίοδο, αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας σε περιόδους αιχμής, προστασία του 
λιμανιού κατά τον έντονο κυματισμό, ανάσχεση φαινομένων διάβρωσης, δημιουργία 
ναυταθλητικών εγκατάστασεων κι εκσυχρονισμό των κτιριακών υποδομών. 

Η καταγραφή των αναγκών αυτών, αναδεικνύει την ανάγκη κινητοποίησης 
σημαντικού ύψους πόρων για την κάλυψη των αναγκών της ΠΣΤΕ όσον αφορά τη 
συνδεσιμότητά της. Η κάλυψη τμήματος των αναγκών αυτών θα αντιμετωπισθεί 
μέσω του Προγράμματος «Μεταφορές», στο οποίο θα υλοποιηθούν έργα ΔΕΔ-Μ, 
σύμφωνα με τα εθνικά κριτήρια διαχωρισμού των πράξεων που εντάσσονται στο 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ την περίοδο 2021-2027, στους τομείς των οδικών, 
σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών. Προτεραιότητα για το Πρόγραμμα της 
ΠΣΤΕ 2021-2027 αποτελεί η υλοποίηση έργων στο επαρχιακό και τοπικό δίκτυο 
της Περιφέρειας (σύμφωνα με τις τρέχουσες πρόνοιες του ΕΣΠΑ για τον διαχωρισμό 
των παρεμβάσεων μεταξύ του τομεακού και των περιφερειακών προγραμμάτων), 
καθώς και παρεμβάσεις σε λιμένες εκτός ΔΕΔ-Μ σε συνέργεια με τις παρεμβάσεις 
του τομεακού προγράμματος. Η ένταξη έργων της ΠΣΤΕ στο Πρόγραμμα θα γίνει 
ανάλογα της πορείας ωρίμανσης των αναγκαίων παρεμβάσεων και της 
διαθεσιμότητας των πόρων.  

Στόχος Πολιτικής 4: Μία πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΤΕ) 
προϋποθέτει την υλοποίηση ενός πλέγματος παρεμβάσεων οι οποίες συνδυασμένα 
επιδιώκουν την κάλυψη αναγκών διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού. Η βελτίωση 
του περιβάλλοντος της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε 
προσιτές και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές, χωρίς 
αποκλεισμούς για το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας, αποτελεί τον κεντρικό 
άξονα προτεραιότητας της ΠΣΤΕ για την ΠΠ 2021-2027.  

Η αρνητική πορεία του εισοδήματος κατά τα τελευταία έτη, επιφέρει επιβάρυνση των 
δεικτών ανεργίας στην Περιφέρειας. Το ποσοστό ανεργίας στο σύνολο του ενεργού 
πληθυσμού στην Περιφέρεια αυξήθηκε από το 12,7% το 2010 σε 27,5 % το 2013 
(EUROSTAT, συνολικός πληθυσμός 14-74) κινήθηκε δε σε επίπεδα αντίστοιχα 
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αυτών της χώρας (12,6% το 2010 και 27,5% το 2013). Τα επόμενα έτη η ανεργία 
παρουσίασε σχετική αποκλιμάκωση, τόσο στην Περιφέρεια, όσο και στο σύνολο της 
χώρας και το 2018 διαμορφώθηκε σε 18,9% για την ΠΣΤΕ και 19,3% για το σύνολο 
της χώρας. Εντούτοις, για το έτος 2020 η ανεργία παρουσίασε μικρή αύξηση στο 19% 
(ΕΛΣΤΑΤ, Δ΄ Τρίμηνο 2020), ενώ οι απασχολούμενοι ανέρχονται σε 190.000 που 
ισοδυναμεί με το 5% της χώρας.  Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Απρίλιος 
2021), η συγκέντρωση των εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας ανέρχεται σε ποσοστό 4,28% (45.203 άτομα). Η τιμή αυτή είναι μειωμένη 
κατά 6,34% από τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Παρόλα αυτά, οι μακροχρόνια 
εγγεγραμμένοι άνεργοι παρουσιάζουν αύξηση κατά 3,47% την αντίστοιχη περίοδο. 

Η ανεργία πλήττει με ιδιαίτερη οξύτητα, τόσο τις γυναίκες, όσο και τους νέους της 
Περιφέρειας. Ειδικότερα :   

 Tο ποσοστό ανεργίας στους νέους 15-24 ετών, κινείται σταθερά σε επίπεδα 
υψηλότερα αυτών της χώρας και διαμορφώνεται σε 36,9% για την ΠΣΤΕ το 2010 
(έναντι 33,0% στο σύνολο της χώρας, EUROSTAT 2019) για να ανέλθει στα 
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα του 59,5% το 2013 (έναντι 58,3%). Στη συνέχεια 
διαμορφώνεται σε 51,1% το 2018 παραμένοντας σε πολύ υψηλότερα επίπεδα 
αυτών του συνόλου της χώρας (39,9%).   

 Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες είναι σημαντικά υψηλότερο αυτού των 
ανδρών και διαμορφώνεται σε 18,2% το 2010 (8,8% των ανδρών), 32,8% το 2013 
(έναντι 25,2% των ανδρών) και 25,6% το 2018 (έναντι 14,4% των ανδρών).   

 Αντίστοιχη εξαιρετική επιβάρυνση, παρουσιάζουν τα ποσοστά ανεργίας στις νέες 
γυναίκες (15-24 ετών), αφού αυτά διαμορφώνονται σε 49,2% το 2010, 69,2% το 
2013 και 68,9% το 2018 και 64% το 2020, ποσοστά τα οποία παρουσιάζουν 
αυξητική πορεία και παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά. 

Βασικό χαρακτηριστικό του ενεργού πληθυσμού της ΠΣΤΕ αποτελεί το χαμηλότερο 
σε σχέση με τη χώρα επίπεδο εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα 
(EUROSTAT 2019):   

 Το ποσοστό όσων ολοκλήρωσαν μέχρι και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται 
σε 40,1% στην ΠΣΤΕ, έναντι 41,8% στο σύνολο της χώρας και 45,8% στην ΕΕ28 
το 2018. 

 Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το 23,6% του πληθυσμού 15-64 ετών 
της ΠΣΤΕ (2018), έναντι 31,7% του συνόλου της χώρας και 32,3% της ΕΕ28. 

Η ΠΣΤΕ εμφανίζει υψηλό ποσοστό διαρροής από το εκπαιδευτικό σύστημα, αφού το 
10,1% (ΕUROSTAT, 2018) των νέων 18-24 ετών που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση 
και επαγγελματική κατάρτιση, ποσοστό  υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου της χώρας 
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(4,7% κατά το ίδιο έτος), βρίσκεται σε επίπεδα ελαφρώς καλύτερα από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο (EU28=10,6%). Όμως, το φαινόμενο της διαρροής από την 
εκπαίδευση και τις δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης, παρουσιάζει ταχεία 
αποκλιμάκωση στην ΠΣΤΕ δεδομένου ότι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20,2% το 
2011 και 14,7% το 2014. 

Η προσφυγική κρίση κατά τη διάρκεια του 2015-17 είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 
12.000 παιδιά σε σχολική ηλικία να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, 
προσθέτοντας προκλήσεις ένταξης και για την ΠΣΤΕ. Σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία (Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, Ιουνίου 2020) οι 
αιτούντες άσυλο που διαμένουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  ανέρχονται σε 
ποσοστό επί του πληθυσμού 1% και σε ποσοστό 6% επί του συνόλου των αιτούντων 
στην επικράτεια. 

Περαιτέρω, βάσει της χαρτογράφησης των εκπαιδευτικών υποδομών της Περιφέρειας 
(2016) διαπιστώνεται ότι στην ΠΣΤΕ, ένα ποσοστό παλαιότερων κτιριακών 
εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χρήζει αναβάθμισης, 
ενώ οριζόντια προκύπτει η ανάγκη κάλυψης των ελλείψεων σε εξοπλισμό, κυρίως σε 
ΤΠΕ. 

Σημαντικό στοιχείο επίσης, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ (2020), είναι ότι η 
ευθύνη φροντίδας παιδιών ή εξαρτώμενων συγγενών επιβαρύνει κυρίως τις γυναίκες, 
είτε για τα παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (26,5%), είτε για εξαρτημένους συγγενείς 
ηλικίας 15 ετών και άνω (9,8%). Στο ίδιο πλαίσιο, η φροντίδα μικρών παιδιών 
επηρεάζει την εργασία των γυναικών σε ποσοστό 32% έναντι 14,6% των ανδρών 
δημιουργώντας άνισες  συνθήκες στη πρόσβαση στην εργασία.  

Στην ΠΣΤΕ, το 2017, σε 100 παιδιά αντιστοιχούσαν 165,6 ηλικιωμένοι, ενώ η 
αντίστοιχη αναλογία σε επίπεδο χώρας, ανέρχεται σε 149,2. Το πρόβλημα της 
γήρανσης του πληθυσμού έχει άμεση επίπτωση στο δείκτη εξάρτησης της 
Περιφέρειας, που υποδηλώνει ότι κατά το ίδιο έτος 100 άτομα κατάλληλης ηλικίας 
για εργασία αντιστοιχούν σε 59,67 άτομα που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά 
εξαρτώμενα (ηλικιωμένοι και παιδιά), έναντι 56,2 άτομα σε επίπεδο χώρας. Στο ίδιο 
πλαίσιο, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων της Eurostat, ο μέσος όρος ηλικίας στην 
ΠΣΤΕ αυξάνεται σταθερά την τελευταία δεκαετία, από 43 έτη το 2011 στα 45,9 έτη 
το 2020.Σημειώνεται, ότι η στρατηγική της καθολικής υγειονομικής κάλυψης απαιτεί, 
την ενοποίηση και καλύτερη δυνατή αξιοποίηση πόρων και υποδομών, την 
επανιεράρχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών έχοντας ως επίκεντρο το δίκτυο 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με έμφαση στην πρόληψη και τη μακροχρόνια 
φροντίδα, καθώς το κόστος αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο πρόσβασης στην 
περίθαλψη, ιδίως για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα.  



Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος ΠΣΤΕ 2021-2027, Σεπτέμβριος 2021 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας  21

Η αύξηση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιώντας  
καινοτομία προερχόμενη από το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο, αποτελεί για την ΠΣΤΕ 
βασική προτεραιότητα πολιτικής. Αποδεδειγμένα προβλήματα τα οποία απαιτούν 
διαρθρωτικές παρεμβάσεις, αφορούν στις αδυναμίες πρόσβασης στην απασχόληση 
και στην αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της εργασίας για τους νέους 
με έμφαση σε όσους βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΕΚ, 
15-29) καθώς και τους μακροχρόνια άνεργους. 

Εξίσου σημαντική είναι και η προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας 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,  μέσω της 
προώθησης δράσεων χρηματοδότησης καινοτόμων μοντέλων οργάνωσης και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και της περαιτέρω ενίσχυσης ήδη επιτυχημένων 
δράσεων και παρεμβάσεων. 

Στην ίδια κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η ενίσχυση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η υποστήριξη των δομών προώθησης της 
κοινωνικής οικονομίας, αξιοποιώντας την ανάπτυξη οικοσυστήματος κοινωνικής 
καινοτομίας. 

Στον τομέα της υγείας, τα όρια του συστήματος δοκιμάζονται αφού η αντιμετώπιση 
της πανδημικής κρίσης έρχεται να προστεθεί στην οικονομική κρίση των 
προηγούμενων ετών, στις κοινωνικές ανισότητες, στη γήρανση του πληθυσμού, στις 
υψηλές μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, καθώς και στις σύγχρονες 
περιβαλλοντικές απειλές. Οι ανάγκες αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας 
COVID-19, καθιστούν επιτακτική την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για 
τη βελτίωση της ικανότητας, της προσβασιμότητας και της ανθεκτικότητας του 
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (δημόσια υγεία, δευτεροβάθμια και 
πρωτοβάθμια). Έμφαση αποδίδεται στη συμπλήρωση των παρεμβάσεων της 
τρέχουσας ΠΠ στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας και με προτεραιότητα την 
κάλυψη των αναγκών των περισσότερο απομακρυσμένων περιοχών της Περιφέρειας. 

Περαιτέρω, η θωράκιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα συντελέσει στην 
μείωση της επιβάρυνσης της δευτεροβάθμιας υγείας, ιδιαίτερα σε περιοχές με 
οξυμένα χαρακτηριστικά και υψηλές συγκεντρώσεις ευάλωτου πληθυσμού. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας οι Τοπικές Μονάδες 
Υγείας (ΤΟΜΥ) καλύπτουν μόλις το 13% του πληθυσμού της ΠΣΤΕ (Έκθεση 
Αξιολόγησης ΤΟΜΥ), αποτελώντας τη χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τις 
υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας (12.750 κάτοικοι). Στην ίδια κατεύθυνση, εξίσου 
σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και η αναβάθμιση των υπηρεσιών 
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μακροχρόνιας περίθαλψης.Η συνέχιση παρεμβάσεων που αφορούν σε ειδικές 
ανάγκες στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων κρίνεται ως απολύτως 
αναγκαία, ενώ συναρτάται με την αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων 
παρεμβάσεων της τρέχουσας ΠΠ και του εθνικού σχεδιασμού σε αυτούς τους τομείς. 

Η απασχόληση και η δια βίου μάθηση συνιστούν δύο άρρηκτα συνδεδεμένους 
κρίκους στην αλυσίδα ανάπτυξης, με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων να αποτελεί 
σημαντική συνιστώσα για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής εξέλιξης. 
Χαρακτηριστική είναι η χαμηλή συμμετοχή του εργατικού δυναμικού σε 
προγράμματα κατάρτισης (4,5% έναντι του μέσου όρου της ΕΕ 11,1% σύμφωνα με 
τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου). Επιπλέον, η συμπεριληπτική εκπαίδευση 
των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
υστερεί σημαντικά (Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας). 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βελτίωση της διαχείρισης και διοίκησης των 
υπηρεσιών, συμβάλλουν στην καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες 
οδηγώντας σε ένα αποδοτικότερο σύστημα. Η τρέχουσα υγειονομική κρίση 
αναδεικνύει την προστασία της δημόσιας υγείας, ως θεμέλιο της κοινωνικής και 
οικονομικής συνοχής αποτελώντας πρόκληση για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και οι «ήπιες» δεξιότητες 
που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την προσαρμοστικότητα και τη 
διαχείριση της αλλαγής, αποτελούν συστατικό ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, 
δίνοντας έμφαση στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα άτομα με 
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η βελτίωση των 
συνθηκών για την αύξηση της ενεργοποίησης του γυναικείου πληθυσμού της 
Περιφέρειας στην αγορά εργασίας αποτελεί προτεραιότητα η οποία θα 
αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των ευρύτερων εθνικών πολιτικών που θα εφαρμοστούν 
κατά τη νέα ΠΠ. Εξίσου σημαντική προτεραιότητα για την ΠΣΤΕ, αποτελεί η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας που 
αντιμετωπίζουν σήμερα ιδιαίτερα οι νέοι και οι γυναίκες και κατά συνέπεια ο 
περιορισμός της μακροχρόνιας ανεργίας γι’αυτές τις ομάδες πληθυσμού. Η επίτευξη 
του στόχου αυτού προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, 
σε άμεση συνάρτηση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Επιπλέον, έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση του ρόλου της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και στην υποστήριξη των δομών για την προώθηση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και στην ενίσχυση των επιχειρηματιών για την 
αύξηση της συμμετοχής και παραμονής στην αγορά εργασίας των ατόμων με 
αναπηρία. Η ανάγκη προκύπτει και από το ποσοστό φορέων κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, 5% επί του συνόλου της χώρας,  με έδρα την ΠΣΤΕ σύμφωνα 



Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος ΠΣΤΕ 2021-2027, Σεπτέμβριος 2021 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας  23

με τα στοιχεία του μητρώου της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας(2020). 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, προτεραιότητα αποδίδεται στην ολοκλήρωση των 
έργων βελτίωσης των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με καταγραφή της Περιφέρειας, αλλά και 
στην κάλυψη των αναγκών των νέων Πανεπιστημιακών τμημάτων που λειτουργούν 
στην ΠΣΤΕ. 

Η επιτυχής ανταπόκριση του εκπαιδευτικού συστήματος στις σύγχρονες οικονομικές, 
τεχνολογικές, κοινωνικές και δημογραφικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
βιωσιμότητα της αναπτυξιακής δυναμικής της περιφερειακής οικονομίας, την 
άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η 
επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση αποτελεί μοχλό ανάσχεσης της 
ανεργίας, με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ιδιαίτερα των ψηφιακών, να είναι 
σημαντική συνιστώσα διευκόλυνσης της επαγγελματικής αποκατάστασης. Γι’ αυτό, 
αποτελεί προτεραιότητα, η βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης, με έμφαση στη χρήση και 
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδική 
μέριμνα θα δοθεί στις δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης γυναικών, ατόμων με 
αναπηρία, χρόνια πασχόντων και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βασική 
στόχευση αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. 

Οι δυσμενείς εξελίξεις που σημειώνονται στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού οδήγησαν κατά τα προηγούμενα έτη 
στην αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού. Για το 2019 (EUROSTAT), το ποσοστό του πληθυσμού 
που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ανέρχεται σε 20,3% και υπερβαίνει το 
αντίστοιχο για το σύνολο της χώρας (17,9%) για το ίδιο έτος αναφοράς. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας - 
ΚΚ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 2019), ο αριθμός των 
Κεντρικών Δομών στην ΠΣΤΕ ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25), με δύο (2) 
παραρτήματα ΚΕΜ (Κέντρα Ένταξης Μεταναστών) στους Δήμους Λαμιέων και 
Θηβαίων, ενώ δεν λειτουργούν ακόμα παραρτήματα για Ρομά. Οι νέοι ωφελούμενοι 
από τα ΚΚ έφθαναν το 2019 τους 12.421, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
κάλυψης 2,30% σε σχέση με τον πληθυσμό των 25 Δήμων με ΚΚ, επίδοση που 
κατατάσσει την Περιφέρεια στον μέσο όρο, σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες 
της χώρας.  
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Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των μηχανισμών κοινωνικής αλληλεγγύης, 
αποτελούν βασικές επιλογές για 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 στην οικογένεια και την κοινότητα, αποτελούν μέτρα προς αυτή την 
κατεύθυνση, 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, θα δοθεί έμφαση στη 
ενίσχυση των κατάλληλων δομών φιλοξενίας σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι αιτούντες άσυλο που διαμένουν στην ΠΣΤΕ, ανέρχονται 
στο 1% επί του πληθυσμού και σε αναλογία 6% επί του συνόλου των αιτούντων στη 
χώρα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Υπουργείο Μετανάστευσης & 
Ασύλου, Ιούνιος 2020). Επίσης σύμφωνα με το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, ποσοστό 2,83% 
των δικαιούχων διεθνούς προστασίας  του προγράμματος, έχουν τοποθετηθεί στην 
ΠΣΤΕ (224 άτομα). Τα δύο Παραρτήματα - Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) 
έχουν συνολικά 1.013 εξυπηρετούμενους, ενώ ο αριθμός νέων ωφελούμενων σε αυτά 
ανήλθε το 2019 στους 599, αποτελώντας τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων, 
μετά την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία για το ίδιο έτος. Απώτερος στόχος, 
είναι η διασφάλιση συνθηκών για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωσή τους καθώς 
και η δημιουργία ευνοϊκών όρων για την κοινωνική τους ενσωμάτωση (εργασία, 
εκπαίδευση, κ.ά.). Ιδιαίτερης σημασίας αποτελούν οι δράσεις για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες καλής ποιότητας για τα παιδιά, τα οποία διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού ή μειονεκτούν. Πρόκειται για δράσεις 
στο πλαίσιο την συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Εγγύηση για τα 
παιδιά», ώστε να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της πρώιμης παιδικής εκπαίδευσης και φροντίδας, 
υγειονομική περίθαλψη, υγιεινή διατροφή, συμμετοχή σε δραστηριότητες πολιτισμού 
και αθλητισμού κ.α. 

Περαιτέρω, προκρίνεται η συνέχιση των κοινωνικών δομών που χρηματοδοτήθηκαν 
κατά την τρέχουσα ΠΠ, με ιδιαίτερο βάρος σε υποδομές και δράσεις προστασίας του 
παιδιού. Τέλος θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία και δεδομένα (στη λογική της παρέμβασης που 
αφορά στον «Εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης Συντονισμού και Αξιολόγησης 
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των πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής»). Στην ΠΣΤΕ, η 
επιτυχημένη λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου μπορεί να αποτελέσει 
τη βάση μετεξέλιξης σε μηχανισμό χάραξης περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής 
μέσω της επεξεργασίας και ανάλυσης δομικών στοιχείων τοπικής εμβέλειας, τη 
διεξαγωγή ερευνών και τις ενέργειες δικτύωσης με τους φορείς που συμμετέχουν 
στην εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών. 

Στα δυνατά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ΠΣΤΕ, περιλαμβάνονται τα μοναδικά 
τοπόσημα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, οι πολιτιστικές υποδομές, και 
χωρικές ενότητες με δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού. Στην κορωνίδα 
όλων αυτών βρίσκονται οι Δελφοί και οι Θερμοπύλες. Πιο συγκεκριμένα, η ανάδειξη 
των Θερμοπυλών αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
λόγω τόσο του ιαματικού τους πλούτου όσο και της τεράστιας ιστορικής τους αξίας. 
Σε ό,τι αφορά το εμβληματικό  πολιτιστικό και τουριστικό τοπόσημο του 
αρχαιολογικού χώρου των Δελφών που αποτελεί ένα τεράστιο συγκριτικό 
πλεονέκτημα της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η επισκεψιμότητα είχε αρχίσει ήδη 
να δείχνει σημάδια κάμψης, πριν την εμφάνιση των περιοριστικών μέτρων 
μετακίνησης το 2020 εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Συγκεκριμένα, η 
επισκεψιμότητα το καλοκαίρι μεταξύ των ετών 2018 και 2019 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) 
παρουσίασε μείωση κατά 6.1%. Συνεπώς, η αναβάθμιση του εκτενούς πολιτιστικού 
αποθέματος και της τουριστικής δυναμικής της ΠΣΤΕ, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις 
προώθησης της κοινωνικής καινοτομίας, δύναται να συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας και της κοινωνικής ένταξης των ομάδων 
στόχου που θα εμπλακούν, αξιοποιώντας το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του χωρικού σχεδιασμού στην ΠΣΤΕ και διασφάλισης του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα, μέρος της στόχευσης και στρατηγικής του ΣΠ4 θα 
ενταχθεί στα ολοκληρωμένα χωρικά προγράμματα που θα εγκριθούν, με έμφαση στη 
στήριξη του πολιτισμού και του αειφόρου τουρισμού. Κατ’ επέκταση, με δεδομένες 
τις αρνητικές συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια τον 
Αύγουστο του 2021, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΣΤΕ καλείται να 
διερευνήσει τη δυνατότητα κατεύθυνσης πόρων μέσα από τον ΣΠ.4 (ΕΤΠΑ και 
ΕΚΤ), βάσει των κανονισμών επιλεξιμότητας των ΕΔΕΤ, σε στοχευμένους τομείς 
στήριξης για την απασχόληση, την υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή, 
στην πληγείσα περιοχή.  

Η ανωτέρω ανάλυση της στρατηγικής και οι απαντήσεις πολιτικής λαμβάνουν υπόψη 
και βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις αρχές και τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού 
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές προκλήσεις 
ανάπτυξης για τον Στόχο Πολιτικής 4 στην ΠΣΤΕ καταγράφονται ως εξής: 
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- Στήριξη της απασχόλησης, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αγοράς 
εργασίας και διεύρυνση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

- Αναβάθμιση των υπηρεσιών και υποδομών εκπαίδευσης. 

- Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων και των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών. 

- Βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. 

- Προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δια βίου 
μάθηση και την απασχόληση. 

- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων σε ανάγκη και ιδιαίτερα των 
παιδιών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. 

- Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική 
περίθαλψη. 

- Ενίσχυση κι επέκταση των υπηρεσιών του περιφερειακού μηχανισμού 
παρακολούθησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης. 

- Ενεργός και υγιής γήρανση με έμφαση σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες 
πληθυσμού. 

- Στήριξη πληθυσμού απομακρυσμένων, ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών, 
με έμφαση στις ευπαθείς – ευάλωτες ομάδες. 

- Στήριξη του πολιτισμού και του αειφόρου τουρισμού σε σύνδεση με την 
αξιοποίηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου.  

Η στρατηγική του Προγράμματος της ΠΣΤΕ 2021-2027 λαμβάνει υπόψη τις 
Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα και βρίσκεται σε ευθυγράμμιση 
με τις κατευθύνσεις και αρχές του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στους στόχους που ορίζονται 
στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων, στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, περιλαμβανομένης της 
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία και στο ψήφισμα του 
Συμβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Σε εθνικό επίπεδο, το 
Πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη επίσης, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του 
Παιδιού, την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών, το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης Υγείας 2021-2025, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 
Δικαιώματα ΑμεΑ, το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-
2025, το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά 
2017-2021 και την Εθνική Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης. Μέριμνα θα ληφθεί 
ώστε η υλοποιούμενη στρατηγική στον ΣΠ.4 να συνάδει με τα εξής (υπό 
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επικαιροποίηση): Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτικής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση 
και τη Δια Βίου Μάθηση, και Σχέδιο Δράσης με μέτρα προετοιμασίας και διαχείρισης 
της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης. 

Στόχος Πολιτικής 5: Μία Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της 
προώθησης της και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων 

Η χωρική εστίαση της πολιτικής συνοχής αποκτά στην τρέχουσα, αλλά και στην 
επόμενη ΠΠ, ιδιαίτερη σημασία για τις Περιφέρειες. Η προώθηση της βιώσιμης και 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών αποτελεί 
τον βασικό άξονα προτεραιότητας για την ΠΣΤΕ στο πλαίσιο του ΣΠ5, ιδιαίτερα σε 
περιοχές της Περιφέρειας που εμφανίζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης και αποσύνθεσης του κοινωνικού ιστού ή/και περιοχές 
οι οποίες εμφανίζουν αναπτυξιακή δυναμική. 

Στο τομέα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ήδη κατά την τρέχουσα ΠΠ, 
αναγνωρίστηκε η ανάγκη για την αποκατάσταση του οικονομικού ιστού των πόλεων 
και της λειτουργίας τους ως κινητήριες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή επιρροής, η 
αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης ιδίως περιοχών 
συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών 
κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών 
ζωνών, η αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών, η 
προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας - επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον, 
η αντιστροφή της αστικής διάχυσης και η ανάκτηση του δημόσιου χώρου. Οι 
ανωτέρω προκλήσεις για τις αστικές περιοχές της Περιφέρειας παραμένουν επίκαιρες 
και θα αντιμετωπιστούν και κατά την ΠΠ 2021-2027. 

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζονται τρείς Στρατηγικές ΒΑΑ (αστικά κέντρα των Δήμων 
Χαλκιδέων και Λαμιέων και στην ενιαία Δια-δημοτική Αστική Λειτουργική Περιοχή 
που συγκροτείται από τα Αστικά Κέντρα των Δ. Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-
Θεσπιέων). Η εξέλιξη των παρεμβάσεων κατά την τρέχουσα περίοδο, όσον αφορά τις 
υλοποιούμενες Στρατηγικές ΒΑΑ και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από 
αυτές, θα αποτελέσουν τη βάση για αναθεώρηση και επικαιροποίηση των σχεδίων 
δράσης των στρατηγικών, στην κατεύθυνση της συνέχισης τους και στη νέα περίοδο. 

Ο προγραμματισμός της Περιφέρειας στο πλαίσιο του ΣΠ5 λαμβάνει υπόψη το 
πρόσφατα εγκεκριμένο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο, το οποίο προτείνει την 
υλοποίηση παρεμβάσεων σε περιοχές όπως, η οικιστική περιοχή Λαμίας για την 
υλοποίηση της ένταξης των μεγάλων οδικών έργων, η ευρύτερη Περιοχή Χαλκίδας 
για την εξυγίανση και αναζωογόνηση των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων, 
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η ευρύτερη Περιοχή της Λιβαδειάς και της Θήβας, παρεμβάσεις τουριστικής 
αναζωογόνησης στον άξονα Άμφισσα -Ιτέα – Δελφοί, ενώ ορίζει μια σειρά 
ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας ως περιοχών με προτεραιότητα παρέμβασης. 
Περαιτέρω, βασικό αναπτυξιακό στόχο αποτελεί η εξυγίανση και αποκατάσταση των 
επιβαρυμένων περιοχών όπως ο ποταμός Ασωπός και η βιομηχανική περιοχή 
Σχηματαρίου - Οινοφύτων. Ιδιαίτερη προτεραιότητα αποδίδεται στη χωρική ενότητα 
της ΛΑΠ Ασωπού, όπου είναι ζωτικής σημασίας η συνέχιση της ολοκληρωμένης 
παρέμβασης. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΠΕΠ της τρέχουσας ΠΠ προβλέπεται 
η υλοποίηση της ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής για την ολοκληρωμένη ανάδειξη και 
δικτύωση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και τη διαμόρφωση ενός διακριτού και 
επώνυμου τουριστικού προϊόντος (Πολιτιστική/Τουριστική/Περιβαλλοντική 
Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας), η οποία δύναται να συνεχιστεί και η περιβαλλοντική 
της διάσταση να επεκταθεί σε ορεινές περιοχές ενισχύοντας το τουριστικό προφίλ της 
ΠΣΤΕ. 

Από στρατηγική άποψη, η περιοχή της ΛΑΠ Ασωπού συγκεντρώνει «Ισχυρά σημεία 
και Ευκαιρίες», παρόλη την σύνθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Οι παρεμβάσεις 
του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού διαμορφώνουν σταδιακά ένα πλέγμα προστασίας και 
ένα δυναμικό αναπτυξιακό περιβάλλον της περιοχής, ενώ λαμβάνουν υπόψη τους την 
αστική και κοινωνική αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης.  

Με την νέα στρατηγική του ΟΣΣΠ/ΛΑΠ Ασωπού 2021-2027, θα πρέπει να 
επιδιωχθούν δυναμικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην διευρυμένη περιοχή 
παρέμβασης, σε συνδυασμό με τη δραστική αντιμετώπιση των φαινομένων 
περιβαλλοντικής αστικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής υποβάθμισης της 
ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού.  

 
Στο πλαίσιο επιμέρους θεματικών χωρικών παρεμβάσεων, θα δοθεί βάρος στον 
σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (ΟΧΕ) σε ορεινές, αγροτικές και 
παράκτιες περιοχές, που στοχεύουν αφενός στη βιώσιμη ανάπτυξη κι αφετέρου στην 
προσβασιμότητα και ανάδειξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. 

Στο πλαίσιο σχεδιασμού ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε περιοχές που εμφανίζουν 
θεματική και χωρική συνέχεια, με δυνατότητα αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών 
πόρων και ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών- πολιτιστικών, τοπικής παραγωγής, 
τουριστικής δραστηριότητας, αξιολογείται ως αναπτυξιακή ευκαιρία για την ΠΣΤΕ, η 
οργάνωση της περαιτέρω ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού με κεντρικές περιοχές 
παρέμβασης τις λουτροπόλεις της Αιδηψού και των Καμένων Βούρλων. Οι 
δυνατότητες για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως του ιαματικού - 
θερμαλιστικού τουρισμού στην ΠΣΤΕ είναι ευρείες, διαμορφώνοντας τις συνθήκες 
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δημιουργίας πολλαπλασιαστικών θετικών αποτελεσμάτων για την απασχόληση, την 
επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού. Οι πόλοι 
ιαματικού τουρισμού της ΠΣΤΕ, διαθέτουν πλούσια φυσική ομορφιά και υπόβαθρο 
ιστορικού πολιτιστικού αποθέματος. Μέσω της θεματικής ολοκληρωμένης χωρικής 
παρέμβασης,επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών 
υπηρεσιών και η συμβολή στην μετεξέλιξη των λουτρών και των λουτροπόλεων σε 
σύγχρονους χώρους ευεξίας με προαγωγή της υγείας για την αύξηση των επισκεπτών 
- χρηστών του λουτρών, τη διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
τη βελτίωση των υποδομών και τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

Στο ίδιο πλαίσιο, μεταξύ και άλλων σημαντικών προτάσεων, που θα αναδειχθούν στο 
σχεδιασμό ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, λαμβάνεται υπόψη ο σημαντικός 
ρόλος που έχει επιτελέσει διαχρονικά η λειτουργία της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας 
(ΠΕΛ) στην ανάπτυξη και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής, αναδεικνύοντας την 
αναγκαιότητα για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αναβάθμισης της ΠΕΛ σε ένα 
βιώσιμο προς όφελος της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας αναπτυξιακό πόλο, 
προσανατολισμένο στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 

Σε ότι αφορά τις ποικίλες αρνητικές συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών 
πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια, σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο, το Πρόγραμμα της ΠΣΤΕ, αναγνωρίζοντας τη σοβαρή διατάραξη της 
αναπτυξιακής πορείας, της χωρικής συνοχής της περιοχής, όπως και του επιπέδου 
διαβίωσης των κατοίκων, θα διερευνήσει τη δυνατότητα συμβολής με πόρους και 
στοχευμένες δράσεις από τον ΣΠ.5, βάσει των κανονισμών επιλεξιμότητας των 
ΕΔΕΤ, στην ολοκληρωμένη παρέμβαση (ΟΧΕ) που σχεδιάζεται για την πληγείσα 
χωρική ενότητα. 

Στο πλαίσιο προώθησης των ανωτέρω Προτεραιοτήτων, θα γίνει εστίαση στην 
προώθηση της διαλειτουργικότητας, της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας 
μεταξύ των διαφόρων χωρικών παρεμβάσεων που θα εγκριθούν. Επιπρόσθετα, 
θεωρείται αναγκαία η αξιοποίηση πόρων και από άλλους Στόχους Πολιτικής για την 
ενίσχυση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα των επεμβάσεων του ΣΠ5, αλλά και για 
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεμβάσεων του 
Στόχου. Η χρήση πόρων τουλάχιστον από τον ΣΠ4 κρίνεται αναγκαία για την 
υλοποίηση αφενός δράσεων κοινωνικής συνοχής (ΕΚΤ+), αφετέρου παρεμβάσεων 
στήριξης του πολιτισμού και αειφόρου τουρισμού (ΕΤΠΑ). Τονίζεται επιπλέον, ότι οι 
παρεμβάσεις του ΣΠ5 θα λαμβάνουν υπόψη οριζόντια την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, την προώθηση των αρχών της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 
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Εξάλλου, μπορεί να προκύψει ανάγκη για χρήση πόρων από τον ΣΠ2 για δράσεις 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που θα ενσωματώνονται στα Σχέδια Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης. 

Η διαχρονική αδυναμία πολλών φορέων υλοποίησης (όχι απαραίτητα μικρού 
μεγέθους), στο σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία υποδομών και δράσεων 
αναπτυξιακού χαρακτήρα, ιδιαίτερα αυτών που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ 
και εμπεριέχουν αυστηρές παραμέτρους χρονοπρογραμματισμού και στοχοθεσίας, 
οδηγεί στην ανάγκη ανάπτυξης ενός συστήματος διακυβέρνησης των Προγραμμάτων 
της νέας περιόδου 2021-2027, απλού και χρηστικού. 

Στόχος της ΠΣΤΕ, είναι η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και επάρκειας των 
τελικών δικαιούχων του νέου Προγράμματος, καθώς και η υποστήριξη τους στην 
ωρίμανση των δράσεων που θα επιλέξουν. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης αυτής, καθώς 
και για τη συνολική βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής, η διαχείριση 
κατά τη νέα ΠΠ θα ενσωματώσει τις πρόνοιες του ΚΚΔ 2021-27 σχετικά με την 
απλοποίηση της διαχείρισης των Προγραμμάτων και την υποστήριξη των δικαιούχων, 
καθώς και το σύνολο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται μέσω της 
επανεξέτασης του ΣΔΕ και της ανάληψης πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των 
ανεπαρκειών στους δικαιούχους, στο πλαίσιο του συντονισμού της εφαρμογής των 
Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027. 

 

Πίνακας 1: Δομή προγράμματος, Προσδιορισμός προτεραιοτήτων, Επιλογή 
Ειδικών Στόχων  

 Προτεραιότητα  Ταμείο Ειδικός στόχος που 
έχει επιλεγεί 

1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας της οικονομίας μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 
μετασχηματισμού της. 

ΕΤΠΑ EΣ ι, ΕΣ ii, EΣ iii, ΕΣ iv 

2  
Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων. 

ΕΤΠΑ EΣ ι, ΕΣ iv, EΣ v, ΕΣ vi 

ΕΣ vii 

3 Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας  EΣ ii 

4.1 Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την 
αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για 
την στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, 
της υγειονομικής περίθαλψης και της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης. 

ΕΤΠΑ ΕΣ i, ΕΣ ii, ΕΣ iii,ΕΣ iv 

ΕΣ v 

4.2 Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την 
αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για 
την στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της 

ΕΚΤ+ ΕΣ (α),ΕΣ (β), ΕΣ (γ), 

ΕΣ (δ), ΕΣ (ε),ΕΣ (στ) 
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απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής 
περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, 
της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση 
κινδύνων φτώχειας και αποκλεισμού. 

ΕΣ (ζ),ΕΣ (η), ΕΣ (θ) 

ΕΣ (ι), ΕΣ (ια), ΕΣ (ιβ) 

5 Ενίσχυση της χωρικής αναπτυξιακής συνοχής στις 
αστικές περιοχές και στην ενδοχώρα της Στερεάς 
Ελλάδας. 

ΕΤΠΑ ΕΣ I,ΕΣ ii 

6 Προτεραιότητα «Τεχνική βοήθεια» ΕΤΠΑ - 

7 Προτεραιότητα «Τεχνική βοήθεια» ΕΚΤ+ - 

. 
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Πίνακας 2: Τεκμηρίωση της επιλογής Προτεραιοτήτων / Ειδικών Στόχων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος της ΠΣΤΕ 2021-2027 
 

Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος ή ειδική 
προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

Στόχος Πολιτικής 1. 
Mία πιο 
ανταγωνιστική και 
εξυπνότερη Ευρώπη 
μέσω της 
προώθησης του 
καινοτόμου και 
έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού 
και της 
περιφερειακής 
ψηφιακής 
συνδεσιμότητας 

1.i Ανάπτυξη και 
ενίσχυση των 
ικανοτήτων της έρευνας 
και της καινοτομίας και 
αξιοποίηση προηγμένων 
τεχνολογιών 

Χαμηλή συμμετοχή των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ΠΣΤΕ στην δαπάνη για ΕΤΑΚ. Ανάγκη 
κάλυψης των αναγκών του ερευνητικού ιστού της ΠΣΤΕ, μέσω της ενίσχυσης υφιστάμενων και νέων στην περιοχή 
Πανεπιστημίων/Ερευνητικών φορέων, επιδιώκοντας τη βελτίωση των επιδόσεων της στους τομείς της Έρευνας και της 
Καινοτομίας. 

Ανάγκη εμπλοκής των ερευνητικών φορέων της  Περιφέρειας στην εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής και με βάση την στοχοθεσία, τις διαδικασίες εξειδίκευσης και 
διακυβέρνησης που προβλέπει το ΕΣΠΑ.. Διασύνδεση τους με τον παραγωγικό ιστό της ΠΣΤΕ. 

Άμεση συνάφεια με τον κεντρικό στόχο του ΕΣΠΑ σχετικά με τη συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της 
εξωστρέφειας καθώς και τη στενότερη σύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία, μέσω της 
εφαρμογής της ΠΣΕΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Συνάφεια με τις επιλογές πολιτικής του ΕΣΠΑ: (ι) 
ενδυνάμωση του οικοσυστήματος ΕΤΑΚ με βάση τις προτεραιότητες της ΣΕΕ και την ενίσχυση συμπράξεων 
ερευνητικών φορέων - επιχειρήσεων, (ii) ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας - έξυπνης βιομηχανικής 
εξειδίκευσης, (iv) Δημιουργία υποδομών και μηχανισμών στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. 

Σύνδεση με τον 1ο αναπτυξιακό στόχο του ΕΠΑ 2021-25 («Έξυπνη Ανάπτυξη») και τους ειδικούς στόχους της Έρευνας 
και Ανάπτυξης (1.1), Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (1.3) οι οποίοι  επιδιώκουν την κάλυψη των αναγκών της 
χώρας για την ενίσχυση της έρευνας και της παρακολούθησης των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, μεταξύ 
παρεμβάσεων που αφορούν μεταξύ άλλων στην ενίσχυση ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς αιχμής, 
την προώθηση των αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, την ενίσχυση της 
βιομηχανικής μετάβασης. 

Κεντρικός στόχος του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία αποτελεί η συστηματική αύξηση της 
παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας, καθώς και η στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την 
καινοτομία. Προτεραιότητα αποτελεί, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της βασικής έρευνας στα Πανεπιστήμια. 

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

Χαμηλός βαθμός διείσδυσης ΤΠΕ και χρήσης του διαδικτύου στην Περιφέρεια. 

Ανάγκη επέκτασης του ψηφιακού μετασχηματισμού στον ιδιωτικό τομέα της ΠΣΤΕ και υποστήριξης των επιχειρήσεων 
προκειμένου να αξιοποιήσουν τις βελτιωμένες υποδομές οι οποίες δημιουργούνται σε εθνικό επίπεδο. 
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Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος ή ειδική 
προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

ερευνητικούς φορείς και 
τις Δημόσιες Αρχές 

Ανάγκη επέκτασης των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από ΟΤΑ και άλλους φορείς της Διοίκησης που 
λειτουργούν σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. 

Ανάγκη υποστήριξης τοπικών δημόσιων φορέων για την εκμετάλλευση των ωφελειών της ψηφιοποίησης και την 
παροχή υπηρεσιών προς πολίτες κι επιχειρήσεις. 

Συνάφεια με τις επιλογές πολιτικής του ΕΣΠΑ: (vii)  ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνικές υποδομές υψηλών 
ταχυτήτων, (viii) Ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και επέκταση των ψηφιακών 
υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. 

Ο ειδικός στόχος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον 1ο αναπτυξιακό στόχο του ΕΠΑ 2021-25 («Έξυπνη Ανάπτυξη») 
και ειδικότερα την προτεραιότητα 1.2 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται 
παρεμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, διασύνδεσης συστημάτων αυτής και 
ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων.  

Η επιλογή του ειδικού στόχου συνδέεται με τον Άξονα 2.3 «Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων» 2ου 
Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 «Ψηφιακή Μετάβαση» 

Η ενίσχυση της ψηφιοποίησης περιλαμβάνεται μεταξύ των προτεραιοτήτων της χώρας όπως διατυπώνονται από το 
Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία στο πλαίσιο του ανωτέρω κεντρικού στόχου. Η επέκταση της 
ψηφιοποίησης σε μία σειρά τομέων που προτείνονται από το Σχέδιο, προϋποθέτουν επίσης την ενίσχυση των 
επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν ευχερή πρόσβαση σε αυτές. 

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

Υψηλή συμμετοχή των επιχειρήσεων της ΠΣΤΕ στην δαπάνη για ΕΤΑΚ, κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

Εγκατάσταση στην Περιφέρεια σημαντικών και μεγάλων επιχειρήσεων που λειτουργούν σε τομείς της ΣΕΕ.  

Ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού ιστού της ΠΣΤΕ και των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε 
αυτή, στο πλαίσιο της ΠΣΕΕ. 

Ανάγκη άμεσης ενίσχυσης μικρών και πολύ επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πυρόπληκτες περιοχές. 

Υποστήριξη των ΜΜΕ της Περιφέρειας 

Άμεση συνάφεια με τον κεντρικό στόχο του ΕΣΠΑ 2021-27 σχετικά με τη συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας 
και της εξωστρέφειας καθώς και τη στενότερη σύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία, μέσω της 
εφαρμογής της ΣΕΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Συνάφεια με τις επιλογές πολιτικής του ΕΣΠΑ: (i)  
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Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος ή ειδική 
προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

ενδυνάμωση του οικοσυστήματος ΕΤΑΚμε βάση τις προτεραιότητες της ΣΕΕ, (ii)ενίσχυση της καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας - έξυπνης βιομηχανικής εξειδίκευσης (vi) μέτρα για την αύξηση του μέσου μεγέθους των 
ελληνικών επιχειρήσεων, προώθηση συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ (π.χ. δημιουργία clusters) ή/και μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές και αλυσίδες αξίας. 

Ο ειδικός στόχος εντάσσεται  στον 1ο αναπτυξιακό στόχο του ΕΠΑ 2021-25 («Έξυπνη Ανάπτυξη») και στους ειδικούς 
στόχους της Έρευνας και Ανάπτυξης (1.1) και της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (1.3) οι οποίοι  επιδιώκουν την 
κάλυψη των αναγκών της χώρας για την ενίσχυση της έρευνας και της παρακολούθησης των σύγχρονων τεχνολογικών 
εξελίξεων, μέσω παρεμβάσεων που αφορούν μεταξύ άλλων την ενίσχυση ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε 
τομείς αιχμής, την προώθηση των αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, την 
ενίσχυση της βιομηχανικής μετάβασης. 

Αντίστοιχα, συνδέεται άμεσα με τον άξονα της «προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας» του 4ου Πυλώνα του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της 
οικονομίας». 

Κεντρικός στόχος του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία αποτελεί η συστηματική αύξηση της 
παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας, καθώς και η στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την 
καινοτομία. Προτεραιότητες για τη χώρα αποτελούν, μεταξύ άλλων, η προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της 
καινοτομίας και της ψηφιοποίησης και η ενίσχυση της βασικής έρευνας στα Πανεπιστήμια. 

 1.iv Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για την 
έξυπνη εξειδίκευση, τη 
βιομηχανική μετάβαση 
και την 
επιχειρηματικότητα. 

Ανάγκη αντιμετώπισης των χαρακτηριστικών χαμηλής εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΣΤΕ και κάλυψη 
κενών που αφορούν στην εφαρμογή της ΠΣΕΕ. 

Συνάφεια με την επιλογή πολιτικής του ΕΣΠΑ (ix) προσαρμογή των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο 
των κατευθύνσεων της έξυπνης εξειδίκευσης, της βιομηχανικής μετάβασης και της υποστήριξης του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας. 

Η επιλογή του ειδικού στόχου συνδέεται με την ευρύτερη πρόνοια του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία 
για την ανάγκη συνεχόμενης εκπαίδευσης και την εξειδικευμένη γνώση. 

Στόχος Πολιτικής 2: 
Μια πιο πράσινη με 
χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του 

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

Ανάγκη συνέχισης των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στην Περιφέρεια, επιδιώκοντας την επίτευξη των εθνικών και 
ευρωπαϊκών στόχων. 

Συνάφεια με την κύρια επιλογή πολιτικής του ΣΠ 2 του ΕΣΠΑ για τη βελτίωσητης ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους 
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Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος ή ειδική 
προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

άνθρακα, σε 
μετάβαση προς μία 
καθαρή οικονομία 
μηδενικού άξονα και 
ανθεκτική Ευρώπη, 
μέσω της 
προώθησης της 
καθαρής και δίκαιης 
ενεργειακής 
μετάβασης, των 
πράσινων και 
γαλάζιων 
επενδύσεων, της 
κυκλικής 
οικονομίας, της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή 
και της πρόληψης 
και διαχείρισης 
κινδύνων και της 
βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας 

θερμοκηπίου τομείς.  

Συνάφεια με τον Εθνικό Στόχο του ΕΣΕΚ που αφορά στο συνδυασμό της ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα με την 
περιβαλλοντική προστασία μέσω μέτρων καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής καθώς και του στόχου για τη μέγιστη 
αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και προγραμμάτων. 

Ο ειδικός στόχος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον 2ο αναπτυξιακό στόχο του ΕΠΑ 2021-25 («Πράσινη 
Ανάπτυξη») και ειδικότερα στις προτεραιότητες του ειδικού στόχου 2.3 «Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής», στο 
πλαίσιο του οποίου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης.   

Η επιλογή του ειδικού στόχου συνδέεται άμεσα με τον Άξονα 1.2 «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος 
της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» του 1ου Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 «Πράσινη Μετάβαση» 

Το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία συστήνει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω αντίστοιχων 
προγραμμάτων για το κτιριακό απόθεμα στον οικιακό και τριτογενή τομέα και μέσω δράσεων του δημόσιου τομέα για 
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτηρίων. 

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

Συνάφεια με την επιλογή πολιτικής στο ΣΠ του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση 
κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές με βάση την ιεράρχηση και τις προτεραιότητες που 
θέτουν η Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Κινδύνων, η Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής την Κλιματική Αλλαγή και η 
Στρατηγική για τα Δάση. 

Κάλυψη αναγκών με βάση Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της ΠΣΤΕ, που συντάχθηκε 
στο πλαίσιο της αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής. 

Εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας σε συνδυασμό με τα 
Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής των δύο περιοχών. 
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οικοσύστημα Ο ειδικός στόχος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον 2ο αναπτυξιακό στόχο του ΕΠΑ 2021-25 («Πράσινη 
Ανάπτυξη») και ειδικότερα στις προτεραιότητες του ειδικού στόχου 2.3 «Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής», στο 
πλαίσιο του οποίου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και υποδομών για 
την προστασία από κινδύνους.    

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

Απόκλιση από την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της διαχείρισης λυμάτων. Ανάγκη ολοκλήρωσης επενδύσεων για 
την προσαρμογή στο κοινοτικό κεκτημένο, σε συμφωνία με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ)) 

Κάλυψη άμεσων καιμεσοπρόθεσμων αναγκών πυρόπληκτων περιοχών σε σχετικές υποδομές. 

Συνάφεια με την επιλογή πολιτικής του ΕΣΠΑ για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων προκειμένου 
να διασφαλισθεί καθολική πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό, μέσω της αναβάθμισης και ανάπτυξης 
υποδομών, της ενίσχυσης δράσεων εξοικονόμησης, της κάλυψης των αναγκών σε υποδομές διαχείρισης λυμάτων 
κυρίως σε οικισμούς 1,β,γ προτεραιότητας και σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Ο ειδικός στόχος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον 2ο αναπτυξιακό στόχο του ΕΠΑ 2021-25 («Πράσινη 
Ανάπτυξη») και ειδικότερα στις προτεραιότητες των ειδικών στόχων 2.2 «Προστασία Περιβάλλοντος» και 2.3 
«Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής», στο πλαίσιο των οποίων προβλέπονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις για την 
παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και παρεμβάσεις διαχείρισης υγρών αποβλήτων. 

Η επιλογή του ειδικού στόχου συνδέεται άμεσα με τον Άξονα 1.4 «Αειφόρος Χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην 
κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας’ του 1ου Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 «Πράσινη 
Μετάβαση» 

 2.vi Προαγωγή της 
μετάβασης σε μια 
κυκλική και σε 
αποδοτική ως προς τους 
πόρους οικονομία 

Κάλυψη υστέρησης της ΠΣΤΕ όσον αφορά στη μελέτη και προώθηση δράσεων μετάβασης σε μία κυκλική οικονομία. 

Επιλογή παρεμβάσεων σε συμφωνία με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). 

Ενσωμάτωση προγραμματισμού του Εθνικού Σχεδίου Ανακύκλωσης στην ΠΣΤΕ. 

Υποστήριξη της υλοποίησης συναφών παρεμβάσεων στις πυρόπληκτες περιοχές. 

Συνάφεια με τον Εθνικό Στόχο του ΕΣΕΚ για τη διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων με τις σύγχρονες τεχνολογίες 
κυκλικής οικονομίας. 

Συνάφεια με επιλογές πολιτικής του ΕΣΠΑ για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας και την ενίσχυση της 
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προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

βιομηχανικής συμβίωσης, την προώθηση της βιο-οικονομίας, την προώθηση παρεμβάσεων για την πρόληψη 
δημιουργίας αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης και επανάχρησης, τη δημιουργία σχετικών υποδομών και την 
χρήση έξυπνων τεχνολογιών διαχείρισης.  

Ο ειδικός στόχος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον 2ο αναπτυξιακό στόχο του ΕΠΑ 2021-25 («Πράσινη 
Ανάπτυξη») και ειδικότερα τις προτεραιότητες του ειδικού στόχου 2.1 «Μετάβαση σε κυκλική οικονομίας» ο οποίος 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για τη στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και 
αποδοτικής χρήσης πόρων και παρεμβάσεις για πράσινη επιχειρηματικότητα.  

Το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία προτείνει σειρά προτεραιοτήτων πολιτικής για την ενίσχυση της 
κυκλικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο επανασχεδιασμός των συστημάτων συλλογής αστικών 
αποβλήτων, μέσω απλού και αποτελεσματικού τρόπου διαλογής στην πηγή (στα νοικοκυριά), η αναγνώριση των 
βασικών πηγών υπολειμμάτων τροφίμων και η έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, η επεξεργασία των 
οποίων είναι εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή.  

 2.vii Ενίσχυση της 
προστασίας και της 
διατήρησης του φυσικού 
περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας και των 
πράσινων υποδομών, 
μεταξύ άλλων σε αστικές 
περιοχές και μείωση 
κάθε μορφής ρύπανσης 

Υποστήριξη της υλοποίησης συναφών παρεμβάσεων στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. 

Συνάφεια με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Πράσινες Υποδομές, συμπληρωματικότητα με την επιλογή πολιτικής 
του ΕΣΠΑ για την προστασία της βιοποικιλότητας και των δασών. 

Η επιλογή του ειδικού στόχου συνδέεται άμεσα με τον Άξονα 1.4 «Αειφόρος Χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην 
κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας’ του 1ου Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 «Πράσινη 
Μετάβαση». 

Το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία προτείνει τη βελτίωση της διαχείρισης και προστασίας των περιοχών 
Natura2000, στο πλαίσιο και της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση και την ορθή και βιώσιμη 
εκμετάλλευση του φυσικού κεφαλαίου. 

Στόχος Πολιτικής 3: 
Mία πιο 
συνδεδεμένη 
Ευρώπη μέσω της 
ενίσχυσης της 
κινητικότητας 

3.ii Ανάπτυξη και 
ενίσχυση της βιώσιμης, 
ανθεκτικής στην 
κλιματική αλλαγή, 
έξυπνης, ασφαλούς και 
διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και 

Κάλυψη αναγκών της ΠΣΤΕ στους τομείς των οδικών και θαλάσσιων μεταφορών, σε συνάφεια με τις ανάγκες που 
καταγράφονται στο αναθεωρημένο ΣΠΕΜ.Συνάφεια με τις επιλογές πολιτικής του ΕΣΠΑ 2021-2027, όσον αφορά τις 
οδικές μεταφορές σχετικά με την ανάπτυξη πολυτροπικού και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών υψηλής 
ποιότητας, την υλοποίηση έργων αναβάθμισης/βελτίωσης του υφιστάμενου δικτύου. 

Συνάφεια με παρεμβάσεις που προβλέπονται στο βασικό σενάριο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών. 

Συνάφεια με τους Πυλώνες του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών: (2) Βελτίωση Αποδοτικότητας και 
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 τοπικής κινητικότητας, 
με καλύτερη πρόσβαση 
σε ΔΕΔ-Μ και στη 
διασυνοριακή 
κινητικότητα 

Πολυτροπικότητας του Αξονα ΠΑΘΕ, (4) Υποστήριξη του Τομέα Τουρισμού και (8) Προώθηση Περιφερειακής 
Κινητικότητας και Ανάπτυξης, (όσον αφορά περιοχές της ΠΣΤΕ από τις οποίες δεν διέρχεται ο ΠΑΘΕ). 

Συνάφεια με τις επιλογές πολιτικής του ΕΣΠΑ 2021-2027 όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές σχετικά με 
παρεμβάσεις σε επιλεγμένα λιμάνια, σύμφωνα με τις ανάγκες επανασχεδιασμού των ακτοπλοϊκών και εμπορευματικών 
μεταφορών, με παράλληλη εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας και σε 
συνδυασμό με την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση 
των λιμένων και τη λειτουργική διαχείριση των υπηρεσιών τους. 

Ο ειδικός στόχος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον 4ο αναπτυξιακό στόχο του ΕΠΑ 2021-25 («Ανάπτυξη 
Υποδομών») και ειδικότερα στις προτεραιότητες του ειδικού στόχων 4.2 «Μεταφορές», στο πλαίσιο του οποίου 
προβλέπονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού λιμενικών και οδικών υποδομών. 

Το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, θέτει ως επενδυτικές προτεραιότητες στον τομέα των μεταφορών 
την ολοκλήρωση του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου, τη βελτίωση των σιδηροδρομικών και οδικών προσβάσεων 
στα σύνορα, την αναβάθμιση των εξαγωγικών λιμανιών, και την ενίσχυση της πολυτροπικότητας. Εκτός του άξονα 
ΠΑΘΕ, απαιτείται σχεδιασμός δράσεων για βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση του 
επιπέδου κινητικότητας, προσβασιμότητας και περιφερειακής σύγκλισης στο σύνολο της χώρας. 

* Στόχος 
Πολιτικής 4: Μια πιο 
κοινωνική Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς, 
μέσω της 
υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού 
Πυλώνα 
Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων 

i. Ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας 
και της χωρίς 
αποκλεισμούς ένταξης 
στην αγορά εργασίας και 
της πρόσβασης σε 
ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης μέσω της 
ανάπτυξης κοινωνικών 
υποδομών και της 
προώθησης της 
κοινωνικής οικονομίας 

Η επιλογή του Ειδικού Στόχου λαμβάνει υπόψη της την αρνητική πορεία του εισοδήματος κατά τα τελευταία έτη και 
την επιβάρυνση των δεικτών ανεργίας στην ΠΣΤΕ. Το ποσοστό ανεργίας στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού, μετά την 
εξαιρετικά μεγάλη αύξηση που παρουσίασε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διαμορφώνεται για το 2019 σε 
17,2%, ποσοστό αντίστοιχο αυτού της χώρας (17,3%, EUROSTAT, συνολικός πληθυσμός 15-74). Εντούτοις, για το 
έτος 2020 η ανεργία παρουσίασε μικρή αύξηση στο 19% (ΕΛΣΤΑΤ, Δ΄ Τρίμηνο 2020). 

Η ανεργία πλήττει με ιδιαίτερη οξύτητα, τόσο τις γυναίκες, όσο και τους νέους της Περιφέρειας (EUROSTAT 2019), 
ενώ συγκριτικά με τη χώρα σε υψηλά επίπεδα παραμένει και η μακροχρόνια ανεργία.Το ποσοστό ανεργίας στις 
γυναίκες είναι σημαντικά υψηλότερο αυτού των ανδρών και διαμορφώνεται σε 18,2% το 2010 (8,8% των ανδρών), 
32,8% το 2013 (έναντι 25,2% των ανδρών) και 25,6% το 2018 (έναντι 14,4% των ανδρών). 

Ανακύπτει, συνεπώς, η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και μηχανισμών πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης 
για το ανθρώπινο δυναμικό της ΠΣΤΕ.Στην ίδια κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η ενίσχυση 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η υποστήριξη των δομών προώθησης της κοινωνικής οικονομίας. 

Αναγκαία στήριξη της απασχόλησης στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας 
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Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές και βιώσιμες 
υπηρεσίες απασχόλησης για το ανθρώπινο δυναμικό στην ΠΣΤΕ. 

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. 

 ii. Βελτίωση της 
ισότιμης πρόσβασης σε 
χωρίς αποκλεισμούς και 
ποιοτικές υπηρεσίες 
εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και  διά βίου μάθησης 
μέσω της ανάπτυξης 
προσβάσιμων υποδομών, 
μεταξύ άλλων με την 
ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της εξ 
αποστάσεως και της 
διαδικτυακής 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου, βασικό χαρακτηριστικό του ενεργού πληθυσμού της ΠΣΤΕ αποτελεί το χαμηλότερο, 
σε σχέση με τη χώρα, επίπεδο εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού. Η ΠΣΤΕ εμφανίζει επίσης υψηλό ποσοστό 
διαρροής από το εκπαιδευτικό σύστημα, αφού το 10,2% (ΕUROSTAT, 2019) των νέων 18-24 ετών που εγκαταλείπουν 
την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, ποσοστό υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου της χώρας (4,1% το ίδιο έτος), 
αν και βρίσκεται σε επίπεδα ελαφρώς καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (EU28=10,3%). Παρόλο που το 
φαινόμενο αυτό βαίνει προς αποκλιμάκωση, κρίσιμη παραμένειη ανάγκη για περαιτέρω μείωση, μιας και τα ποσοστά 
αξιολογούνται ακόμα ως υψηλά. 

Εν συνεχεία, βάσει της χαρτογράφησης των εκπαιδευτικών υποδομών της Περιφέρειας (2016) διαπιστώνεται ότι στην 
ΠΣΤΕ, ένα ποσοστό παλαιότερων κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χρήζει 
αναβάθμισης, ενώ οριζόντια προκύπτει η ανάγκη κάλυψης των ελλείψεων σε εξοπλισμό, κυρίως σε ΤΠΕ. 
Προτεραιότητα αποδίδεται επίσης στην ολοκλήρωση των έργων βελτίωσης των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την καταγραφή που έχει διενεργήσει η Περιφέρεια, αλλά 
και στην κάλυψη των αναγκών των νέων Πανεπιστημιακών τμημάτων που λειτουργούν στην ΠΣΤΕ. 

Χαρακτηριστική είναι η χαμηλή συμμετοχή του εργατικού δυναμικού σε προγράμματα κατάρτισης (4,5% έναντι του 
μέσου όρου της ΕΕ 11,1% σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου). Επιπλέον, η συμπεριληπτική 
εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υστερεί σημαντικά 
(Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας). 

Ανάγκη ενίσχυσης υποδομών εκπαίδευσης/κατάρτισης/δια βιου μάθησης στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας 
Εύβοιας 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και 
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Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος ή ειδική 
προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

δια βίου μάθησης για τους κατοίκους της ΠΣΤΕ. 

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’. Επίσης, μέριμνα θα ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις να συνάδουν και με το επικαιροποιημένοΣτρατηγικό Σχέδιο 
Πολιτικής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση. 

 iii.Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, 
νοικοκυριών με χαμηλό 
εισόδημα και 
μειονεκτουσών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, μέσω 
ολοκληρωμένων 
δράσεων που 
περιλαμβάνουν 
υπηρεσίες στέγασης και 
κοινωνικές υπηρεσίες 

Στο πλαίσιο επιλογής του Ειδικού στόχου, εντοπίζεται για την ΠΣΤΕ, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης για τη 
λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας - ΚΚ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 2019), ο αριθμός των 
Κεντρικών Δομών στην ΠΣΤΕ ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25), με δύο (2) παραρτήματα ΚΕΜ (Κέντρα Ένταξης 
Μεταναστών) στους Δήμους Λαμιέων και Θηβαίων, ενώ δεν λειτουργούν ακόμα παραρτήματα για Ρομά. Οι νέοι 
ωφελούμενοι από τα ΚΚ έφθαναν το 2019 τους 12.421, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 2,30% σε σχέση 
με τον πληθυσμό των 25 Δήμων με ΚΚ, επίδοση που ναι μεν κατατάσσει την Περιφέρεια στον μέσο όρο, σε σχέση με 
τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, εντούτοις αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση. 

Επιπλέον, για το 2019, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας 
στην Περιφέρεια ανέρχεται σε 20,3% και υπερβαίνει το αντίστοιχο για το σύνολο της χώρας (17,9%). 

Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνει ως βασικές επιλογές την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών κοινωνικής αλληλεγγύηςπροκειμένου 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 ενίσχυση της υποστηριζόμενης διαβίωσης, 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. 

Ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση και επέκταση υποδομών για την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και της ενεργητικής ένταξης, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες (νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, αποφυλακισμένοι, άστεγοι, άτομα με αναπηρία, Ρομά, κ.ά.). 
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Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος ή ειδική 
προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν 
συμπληρωματικά, α) με τον 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, β) με 
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα ΑμεΑ και γ) με τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και 
Μείωση της Φτώχειας. 

 iv. Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μεταναστών, μέσω 
ολοκληρωμένων 
δράσεων που 
περιλαμβάνουν 
υπηρεσίες στέγασης και 
κοινωνικές υπηρεσίες 

Η επιλογή του Ειδικού στόχου συνδέεται με το πεδίο της κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, μεταναστών και 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην ΠΣΤΕ, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.  

Από τα δύο Παραρτήματα Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) στους Δήμους Λαμιέων και Θηβαίων έχουν 
εξυπηρετηθεί 599 νέοι ωφελούμενοι στο σύνολο των 1.013 εξυπηρετούμενων του έτους 2020, καθιστώντας αναγκαία 
την επέκταση και στήριξη των σχετικών δομών. Απώτερος στόχος είναι η εξασφάλιση συνθηκών για την ασφαλή και 
αξιοπρεπή διαβίωσή τους καθώς και η δημιουργία ευνοϊκών όρων για την κοινωνική τους ενσωμάτωση (εργασία, 
εκπαίδευση, κ.ά.).  

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι δράσεις διασφάλισης της πρόσβασης σε ποιοτικές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες για τα 
παιδιά υπηκόων τρίτων χωρών και μεταναστών, τα οποία διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 
Πρόκειται για δράσεις στο πλαίσιο την συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Εγγύηση για τα παιδιά», ώστε 
να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της πρώιμης παιδικής εκπαίδευσης 
και φροντίδας, υγειονομική περίθαλψη, υγιεινή διατροφή, δραστηριότητες πολιτισμού - αθλητισμού κ.α. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση κι επέκταση υποδομών για την ενίσχυση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων 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. 

 v. Εξασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη 

Σε ότι αφορά τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην ΠΣΤΕ, διαπιστώνεται οτι τα όρια του συστήματος 
δοκιμάζονται, αφού η αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης έρχεται να προστεθεί στην οικονομική κρίση των 
προηγούμενων ετών, στις κοινωνικές ανισότητες, στη γήρανση του πληθυσμού, στις υψηλές μεταναστευτικές και 
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Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος ή ειδική 
προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

και ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης 
της πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής 
περίθαλψης, και 
προώθηση της 
μετάβασης από την 
ιδρυματική φροντίδα στη 
φροντίδα που βασίζεται 
στην οικογένεια και την 
τοπική κοινότητα 

προσφυγικές ροές, καθώς και στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απειλές.  

Καταγράφεται η ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 
περιλαμβανομένου των νέων συνθηκών που προκύπτουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, όπως και της 
ανάπτυξης υποδομών τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες περιοχές.  

Ο Ειδικός στόχος δίνει προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών για την ενίσχυση των υποδομών υγείας της Στερεάς 
Ελλάδας για το γενικό πληθυσμό, ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας υγείας, συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις της τρέχουσας 
Π.Π. Η θωράκιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα συντελέσει στην μείωση της επιβάρυνσης της δευτεροβάθμιας 
υγείας, ιδιαίτερα σε περιοχές με οξυμένα χαρακτηριστικά, υψηλές συγκεντρώσεις ευάλωτου πληθυσμού ή/και 
απομακρυσμένες περιοχές. Επιπρόσθετα, θα καλυφθούν οι ανάγκες για ενίσχυση του απαραίτητου εξοπλισμού, της 
υποστήριξης της ψυχικής υγείας και της ολοκληρωμένης υγειονομικής φροντίδας ηλικιωμένων, 
συμπεριλαμβανομένηςτης μακροχρόνιας περίθαλψης. 

Κάλυψη αναγκών πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας 
Εύβοιας 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου αναμένεται να συμβάλλουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην ΠΣΤΕ. 

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, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Υγείας 2021-2025, όσο και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του 
Παιδιού. 

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

Στα δυνατά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνονται τα μοναδικά τοπόσημα παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς, οι πολιτιστικές υποδομές, και χωρικές ενότητες με δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης του 
τουρισμού. 

Η απασχόληση στους τομείς των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης (στοιχεία ΙΝΣΕΤΕ, 2020) παρουσίασε μείωση 
στην ΠΣΤΕ κατά 3,4% την περίοδο 2017-2019, ενώ, αν και η συνολική επισκεψιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους, εμφάνισε αύξηση κατά 15,3% την περίοδο 2018-2019, προκύπτει η ανάγκη παραιτέρω στήριξης της 
απασχόλησης και της περιφερειακής οικονομίας μέσα από την ενίσχυση της σύνδεσης του πολιτισμού και του 
τουρισμού με την κοινωνική καινοτομία. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η στήριξη των πολιτιστικών υποδομών, μιας κι 
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προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

ενδεικτικά, σε ότι αφορά το εμβληματικό  πολιτιστικό και τουριστικό τοπόσημο του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών 
της Περιφέρειας, η επισκεψιμότητα είχε αρχίσει ήδη να δείχνει σημάδια κάμψης, πριν την εμφάνιση των περιοριστικών 
μέτρων μετακίνησης το 2020. Συγκεκριμένα, η επισκεψιμότητα το καλοκαίρι μεταξύ των ετών 2018 και 2019 (στοιχεία 
ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασε μείωση κατά 6.1%. 

Συνεπώς, η αναβάθμιση του πολιτιστικού αποθέματος και της τουριστικής δυναμικής της ΠΣΤΕ, σε συνδυασμό με 
παρεμβάσεις προώθησης της κοινωνικής καινοτομίας, δύναται να συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής 
ανάπτυξης της Περιφέρειας και της κοινωνικής ένταξης των όμαδων στόχου που θα εμπλακούν, αξιοποιώντας το τοπικό 
κοινωνικό κεφάλαιο. 

Στήριξη πολιτισμού και βιώσιμου τουρισμού στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην 
ανάπτυξη της Περιφέρειας, ενώ δύναται να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά και στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων 
χωρικών παρεμβάσεων που θα εγκριθούν.  

 (α) βελτίωση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση και μέτρα 
ενεργοποίησης για όλα 
τα άτομα που αναζητούν 
εργασία, συγκεκριμένα, 
τους νέους, ιδίως μέσω 
της υλοποίησης της 
Εγγύησης για τη 
Νεολαία, τους 
μακροχρόνια ανέργους 
και τις μειονεκτούσες 
ομάδες στην αγορά 
εργασίας, και για τα 
οικονομικά μη ενεργά 
άτομα, καθώς και μέσω 
της προώθησης της 
αυτοαπασχόλησης και 

Βάσει του περιεχομένου του Ειδικού Στόχου, εντοπίζονται αφενός αρνητική πορεία του εισοδήματος κατά τα τελευταία 
έτη καιαφετέρου επιβάρυνση των δεικτών ανεργίας στην Περιφέρεια. Για το έτος 2020, η ανεργία παρουσίασε μικρή 
αύξηση στο 19% (ΕΛΣΤΑΤ, Δ΄ Τρίμηνο 2020), ενώ οι απασχολούμενοι ανέρχονται σε 190.000 που ισοδυναμεί με το 
5% της χώρας.  Η ανεργία πλήττει με ιδιαίτερη οξύτητα, τόσο τις γυναίκες, όσο τους νέους και τις μειονεκτούσες 
ομάδες της ΠΣΤΕ. 

Η αύξηση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί για την ΠΣΤΕ βασική επιλογή. Αποδεδειγμένα 
προβλήματα τα οποία απαιτούν διαρθρωτικές παρεμβάσεις αφορούν στο κενό πρόσβασης που υφίσταται και στην 
αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της εργασίας, στην αδυναμία των θεσμών της αγοράς εργασίας να 
στηρίξουν τους εργαζομένους καταπολεμώντας την αδήλωτη εργασία και στην έλλειψη δικτύων σύζευξης των αναγκών 
της αγοράς με τις δυνατότητες που οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφέρουν.  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου, θα υποστηριχθουν οι μηχανισμοί και οι υπηρεσίες για την στήριξη διεύρυνσης της 
αυτοαπασχόλησης, όπως και της ανάπτυξης οικοσυστημάτων κοινωνικής οικονομίας, για μακροχρόνια ανέργους, για 
οικονομικά μη ενεργά άτομα, για άτομα με ειδικές ικανότητες και άλλες μειονεκτούσες ομάδες.Σημαντική θεωρείται, 
επίσης, η ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον 
εκσυγχρονισμό και τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξης 
καινοτόμων δράσεων και των συνεργασιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
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Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος ή ειδική 
προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

της κοινωνικής 
οικονομίας· 

Στήριξη ανθρωπινου δυναμικού και ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας 
Εύβοιας 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές και βιώσιμες 
υπηρεσίες απασχόλησης για το ανθρώπινο δυναμικό στην ΠΣΤΕ. 

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 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.Επίσης, μέριμνα θα ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις να συνάδουν και με 
το επικαιροποιημένο εθνικό Σχέδιο Δράσης προετοιμασίας και διαχείρισης της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης. 

 (β) εκσυγχρονισμός των 
θεσμικών φορέων και 
των υπηρεσιών της 
αγοράς εργασίας για την 
εκτίμηση και την 
πρόβλεψη των αναγκών 
όσον αφορά τις 
δεξιότητες και για την 
εξασφάλιση έγκαιρης και 
εξατομικευμένης 
βοήθειας και στήριξης 
της αντιστοίχισης 
προσφοράς και ζήτησης, 
των μεταβάσεων και της 
κινητικότητας στην 
αγορά εργασίας· 

Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου, οι ψηφιακές καθώς και οι «ήπιες» δεξιότητες που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα, την προσαρμοστικότητα και τη διαχείριση της αλλαγής, αποτελούν απαραίτητο συστατικό 
ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στην ΠΣΤΕ.  

Παράλληλα, εντοπίζεται ότι η δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο 
παραμένει περιορισμένη, υπάρχει έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις ηλικίες (DESI 2020) και αποτελεί ανάγκη 
η ολοκλήρωση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένων στις 
σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας βάσει και των τελευταίων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. 

Κομβικής σημασίας κρίνεται η επέκταση της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης στο σύνολο των 
αναζητούντων δουλειά για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας και η αναβάθμιση των συστημάτων πληροφόρησης 
προς όλους τους ενδιαφερόμενους, σχετικά µε τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις προβλέψεις επαγγελμάτων και 
δεξιοτήτων. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στους μακροχρόνια άνεργους και σε εκείνους που ανήκουν στις περισσότερο απομακρυσμένες 
από την αγορά εργασίας ομάδες του πληθυσμού. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές και βιώσιμες 
υπηρεσίες απασχόλησης για το ανθρώπινο δυναμικό στην ΠΣΤΕ. 

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 
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Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος ή ειδική 
προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

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 σχεδίου δράσης 
του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και του Ευρωπαικού Συμφώνου για τις δεξιότητες.Επίσης, μέριμνα 
θα ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις να συνάδουν και με το επικαιροποιημένο εθνικό Σχέδιο Δράσης προετοιμασίας και 
διαχείρισης της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης. 

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

Η επιλογή του Ειδικού Στόχου στηρίζεται στα παρακάτω δεδομένα για την ΠΣΤΕ. Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες 
είναι σημαντικά υψηλότερο αυτού των ανδρών και διαμορφώνεται σε 18,2% το 2010 (8,8% των ανδρών), 32,8% το 
2013 (έναντι 25,2% των ανδρών) και 25,6% το 2018 (έναντι 14,4% των ανδρών). Αντίστοιχα εξαιρετική επιβάρυνση 
παρουσιάζουν τα ποσοστά ανεργίας στις νέες γυναίκες (15-24 ετών), αφού αυτά διαμορφώνονται σε 49,2% το 2010, 
69,2% το 2013, 68,9% το 2018 και 64% το 2020. 

Σημαντικό στοιχείο,εξάλλου, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (2020), είναι ότι η ευθύνη φροντίδας παιδιών ή εξαρτώμενων 
συγγενών επιβαρύνει κυρίως τις γυναίκες, είτε για τα παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (26,5%), είτε για εξαρτημένους 
συγγενείς ηλικίας 15 ετών και άνω (9,8%). Στο ίδιο πλαίσιο, η φροντίδα μικρών παιδιών επηρεάζει την εργασία των 
γυναικών σε ποσοστό 32% έναντι 14,6% των ανδρών δημιουργώντας άνισες  συνθήκες στη πρόσβαση στην εργασία. 

Αποτελεί, λοιπόν, βασική επιλογή για το Πρόγραμμα της ΠΣΤΕ, η προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και ειδικότερα η στήριξη της απασχόλησης, της σταδιοδρομίας και της επιχειρηματικότητάς τους. Ιδιαίτερο 
βάρος θα δοθεί στη βελτίωση της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής μέσω της προώθησης δράσεων 
χρηματοδότησης καινοτόμων μοντέλων οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και της περαιτέρω 
ενίσχυσης ήδη επιτυχημένων δράσεων και παρεμβάσεων. Στην ίδια κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο αναμένεται να 
διαδραματίσει η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η υποστήριξη των δομών προώθησης της κοινωνικής 
οικονομίας. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά εργασίας, 
των ισότιμων συνθηκών εργασίας και της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην 
ΠΣΤΕ. 

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 στις πολιτικές του τομεακού προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
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Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος ή ειδική 
προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

Δια Βίου Μάθηση’. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης 
του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της πρωτοβουλίας της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το Παιδί’ και του νέου 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025. 

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

Η επιλογή του Ειδικού Στόχου συνυπολογίζει τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται σε σχέση με το εργασιακό 
περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, των αναγκών πρόληψης έναντι 
υγειονομικών κινδύων και διασφάλισης ενός υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, διαμορφώνουν ως 
προτεραιότητα την προώθηση παρεμβάσεων για την προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην 
αλλαγή, περιλαμβανομένου της ενεργού και υγιούς γήρανσης. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και των συνθηκών των περιβάλλοντων 
απασχόλησης με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια. 

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.  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. Μέριμνα εξάλλου, θα ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις να συνάδουν και με το επικαιροποιημένο εθνικό Σχέδιο 
Δράσης προετοιμασίας και διαχείρισης της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης. 

 (ε) βελτίωση της 
ποιότητας, της 
συμμετοχικότητας, της 
αποτελεσματικότητας 
και της συνάφειας με την 
αγορά εργασίας των 
συστημάτων 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, μεταξύ 
άλλων μέσω της 
επικύρωσης της μη 

Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου, η απασχόληση και η κατάρτιση μαζί με τη δια βίου μάθηση συνιστούν άρρηκτα 
συνδεδεμένους πόλους ανάπτυξης, με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, ιδιαίτερα των ψηφιακών,να αποτελεί σημαντική 
συνιστώσα για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής εξέλιξης. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το ποσοστό 10,2% 
(ΕUROSTAT, 2019) των νέων 18-24 ετών εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, ποσοστό 
υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου της χώρας (4,1% το ίδιο έτος). Παράλληλα, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 
ηλικίας 15 έως 34 ετών (εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης) ανέρχεται μόλις στο 28,3%, παρουσιάζοντας σημαντική 
πτώση σε σχέση με το 2019 (41%). 

Βάσει των ανωτέρω, αποτελεί προτεραιότητα για την ΠΣΤΕ, η βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης, με έμφαση στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η επιτυχής ανταπόκριση του εκπαιδευτικού συστήματος στις σύγχρονες οικονομικές, 
τεχνολογικές, κοινωνικές και δημογραφικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις υπό εξέλιξη επιπτώσεις της 
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Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος ή ειδική 
προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

τυπικής και της άτυπης 
μάθησης, με σκοπό την 
υποστήριξη της 
απόκτησης βασικών 
ικανοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων 
των επιχειρηματικών και 
ψηφιακών δεξιοτήτων, 
και με την προώθηση της 
καθιέρωσης διττών 
συστημάτων κατάρτισης 
και μαθητείας· 

πανδημίας COVID-19, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αναπτυξιακής δυναμικής της 
περιφερειακής οικονομίας, την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.  

Βασική επιλογή αποτελεί παράλληλα, η βελτίωση της ποιότητας, της συμμετοχικότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της συνάφειας με την αγορά εργασίας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.Ειδική μέριμνα θα δοθεί στις 
δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης γυναικών, ατόμων με αναπηρία, χρόνιων πασχόντων και ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου αναμένεται να συμβάλλουν στην αναβάθμιση των προγραμμάτων και δράσεων 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης για το ανθρώπινο δυναμικό της Στερεάς Ελλάδας και 
στην ενίσχυση της σύνδεσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

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’. Επίσης, μέριμνα θα ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις να συνάδουν με το επικαιροποιημένο εθνικό Σχέδιο Δράσης 
προετοιμασίας και διαχείρισης της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης και με το νέο 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. 

 (στ) προώθηση της ίσης 
πρόσβασης σε ποιοτική 
και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση και της 
ολοκλήρωσής τους, ιδίως 
για τις μειονεκτούσες 
ομάδες, από την 
προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα έως τη 
γενική και 
επαγγελματική 
εκπαίδευση και 

Βάσει του Ειδικού στόχου, αποτελεί στρατηγική επιλογή για το Πρόγραμμα της ΠΣΤΕ, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής προέλευσης, όπως και η άμβλυνση των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

Οι ανάγκες στο πεδίο αυτό σχετίζονται με το υψηλό ποσοστό διαρροής από το εκπαιδευτικό σύστημα που εμφανίζει η 
Περιφέρεια, αφού το 10,1% (ΕUROSTAT, 2018) των νέων 18-24 ετών που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και 
επαγγελματική κατάρτιση, ποσοστό  υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου της χώρας (4,7% κατά το ίδιο έτος), όπως και με το 
φαινόμενο της διαρροής από την εκπαίδευση και δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο αν και δείχνει 
τάσεις αποκλιμάκωσης τα τελευταία χρόνια, παραμένει σε υψηλά επίπεδα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η προσφυγική κρίση κατά τη διάρκεια του 2015-17 είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 12.000 παιδιά 
σε σχολική ηλικία να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα, προσθέτοντας προκλήσεις εκπαιδευτικής και 
κοινωνικής ένταξης και για την ΠΣΤΕ. Ιδιαίτερη μέριμνα στην προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, 
προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και 
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κατάρτιση, καθώς και 
περαιτέρω έως την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και την εκπαίδευση και 
επιμόρφωση ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της 
μαθησιακής 
κινητικότητας για όλους 
και της 
προσβασιμότητας για τα 
άτομα με αναπηρίες· 

χαμηλών μορφωτικών προσόντων.  

Επιπλέον, προκύπτει η ανάγκη αντιμετώπισης του ψηφιακού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων καθώς και της 
υποστήριξης ένταξης παιδιών μειονεκτουσών ομάδων στην προσχολική 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 καθώς και την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση ενηλίκων, 
περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας.  

Ανάγκη ενίσχυσης της πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. 

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 
Περιφέρειας. 

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. 
Παράλληλα, 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, 
περιλαμβανομένης της αρχής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, μέριμνα θα 
ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις να συνάδουν με το επικαιροποιημένο εθνικό Σχέδιο Δράσης προετοιμασίας και διαχείρισης 
της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης και με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτικής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση 
και τη Δια Βίου Μάθηση. 

 (ζ) προώθηση της διά 
βίου μάθησης, ιδίως των 
ευέλικτων ευκαιριών 
αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης για 
όλους, λαμβανομένων 
υπόψη των 
επιχειρησιακών και 

Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου, βασική επιλογή για το Πρόγραμμα της ΠΣΤΕ, αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και η ενίσχυση της συνάφειας τους με την αγορά εργασίας. Έμφαση θα 
δοθεί στη διάχυση της χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στα προγράμματα όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης, σύμφωνα τόσο με την ευρωπαϊκή, όσο και με την εθνική ατζέντα, καθώς καθώς και στις «ήπιες» 
δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την προσαρμοστικότητα και τη διαχείριση της αλλαγής.  

Βασική παράμετρος αποτελεί η ενίσχυση της εξωστρέφειας του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να αλληλεπιδρά με 
την τοπική και την εθνική οικονομία και κοινωνία, καθώς και με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. 
Παράλληλα, η ενίσχυση των συμπράξεων με εταίρους και επαγγελματικές-επιχειρηματικές ενώσεις, των υπηρεσιών 
προσανατολισμού, σκοπό έχει την ανάπτυξη ευέλικτων οδών μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και 
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ψηφιακών δεξιοτήτων, 
καλύτερη πρόβλεψη των 
αλλαγών και των νέων 
απαιτήσεων για 
δεξιότητες με βάση τις 
ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, διευκόλυνση 
των μεταβάσεων 
σταδιοδρομίας και 
προώθηση της 
επαγγελματικής 
κινητικότητας· 

της εργασίας.  

Προτεραιότητα αποτελεί και η αναβάθμιση της ποιότητας των προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και 
ο εκσυγχρονισμός των αντίστοιχων δομών, η σύνδεση με την πιστοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ευελιξία στην είσοδο και στην συμμετοχή στα προγράμματα και κατ’ επέκταση να υποστηρίζεται η 
προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και η επαγγελματική κινητικότητα. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην προώθηση της δια βίου μάθησης, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και επανειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΣΤΕ, της επαγγελματικής κινητικότητας και στην ενίσχυση της 
σύνδεσης με τις νέες απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

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. 
Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού 
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για επενδύσεις σε δεξιότητες και εκπαίδευση και για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού, όπως και με το πνεύμα του Συμφώνου για τις Δεξιότητες.Ειδική μέριμνα θα ληφθεί ώστε οι 
παρεμβάσεις να συνάδουν με το επικαιροποιημένο εθνικό Σχέδιο Δράσης προετοιμασίας και διαχείρισης της αλλαγής 
και της αναδιάρθρωσης και με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτικής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Δια Βίου 
Μάθηση. 

 (η) προώθηση της 
ενεργού ένταξης, με 
σκοπό την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών, 
της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, και της 
ενεργού συμμετοχής, και 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας, 
ειδικότερα για τις 
μειονεκτούσες ομάδες· 

Μέσω του Ειδικού Στόχου σχεδιάζεται να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες για την αύξηση της απασχόλησης του 
ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσω παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, με έμφαση στους 
μακροχρόνια άνεργους, άνεργους με χαμηλό και κοινωνικοοικονομικό μορφωτικό υπόβαθρο, ατόμων με αναπηρία, 
πρώην φυλακισμένων, περιθωριοποιημένων νέων και άλλων μειονεκτουσών ομάδων.  

Παρεμβάσεις με πυρήνα την στήριξη της αυτοαπασχόλησης, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας, καθώς και παρεμβάσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου, με 
ιδιαίτερη μέριμνα για τις μειονεκτούσες ομάδες. Έμφαση θα δοθεί επίσης, στην υποστήριξη των επιχειρηματιών για την 
υλοποίηση εύλογων προσαρμογών με στόχο την αύξηση της συμμετοχής και παραμονής στην αγορά εργασίας των 
ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου αναμένεται να συμβάλλουν στηνπροώθηση της ενεργού ένταξης στην απασχόληση 
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και στη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες. 

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, στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, 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 τη νέα Εθνική 
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας.τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όπως και με τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού 
Πυλώνα και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ‘Εγγύηση για το Παιδί’. 

 (θ) προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μεταναστών· 

Η επιλογή του Ειδικού στόχου λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω δεδομένα. Οι αιτούντες άσυλο που διαμένουν στην ΠΣΤΕ 
ανέρχονται σε μερίδιο 1% επί του πληθυσμού και σε αναλογία 6% επί του συνόλου των αιτούντων στη χώρα, σύμφωνα 
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, Ιούνιος 2020). Επίσης σύμφωνα με το 
πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ ποσοστό 2,83% των δικαιούχων διεθνούς προστασίας του προγράμματος έχουν τοποθετηθεί στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (224 άτομα). Από τα δύο Παραρτήματα Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) έχουν 
εξυπηρετηθεί 599 νέοι ωφελούμενοι στο σύνολο των 1.013 για το 2020. 

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. Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση συνθηκών για την ασφαλή και αξιοπρεπή 
διαβίωσή τους καθώς και η δημιουργία ευνοϊκών όρων για την κοινωνική τους ενσωμάτωση (εργασία μέσα από την 
κοινωνική οικονομία, στέγαση, εκπαίδευση, κ.ά.). 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων 
χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών.  

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,  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 Δικαιωμάτωνγια την οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με 
αξιοπρέπεια και την κοινωνική προστασία κατάλληλη για τον νέο κόσμο. 
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 (ι) προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι  
Ρομά· 

Με βάση τον Ειδικό Στόχο, η ανάπτυξη υποδομών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και κάλυψη των βασικών 
αναγκών ατόμων που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως οι Ρομά, βρίσκεται στο επίκεντρο το 
σχεδιασμού της νέας περιόδου στην ΠΣΤΕ. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν λειτουργούν ακόμα παραρτήματα Ρομά στο 
πλαίσιο των κεντρικών δομών Κέντρα Κοινότητας. 

Προκύπτει η ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων που θα βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης, έτσι ώστε οι οικογένειες των 
Ρομά να έχουν πρόσβαση σε δομές ατομικής και συλλογικής υγιεινής. Οι ανάγκες συμπληρώνονται με τη διασφάλιση 
των απαραίτητων υποδομων και δράσεων για μια ποιοτική διαμονή και για την επιτυχή ένταξη τους στο κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό περιβάλλον, με έμφαση στη μέριμνα ένταξης των παιδιών Ρομά. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξηςτων περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι  Ρομά. 

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, στο 
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά 2017-2021, 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’. 

 (ια) ενίσχυση της 
ισότιμης και έγκαιρης 
πρόσβασης σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και οικονομικά 
προσιτές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων 
υπηρεσιών που 
προάγουν την πρόσβαση 
σε στέγαση και 

Στην ΠΣΤΕ, το 2017, σε 100 παιδιά αντιστοιχούσαν 165,6 ηλικιωμένοι, ενώ η αντίστοιχη αναλογία σε επίπεδο χώρας, 
ανέρχεται σε 149,2. Το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού έχει άμεση επίπτωση στο δείκτη εξάρτησης της 
Περιφέρειας, που υποδηλώνει ότι κατά το ίδιο έτος 100 άτομα κατάλληλης ηλικίας για εργασία αντιστοιχούν σε 59,67 
άτομα που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα (ηλικιωμένοι και παιδιά), έναντι 56,2 άτομα σε επίπεδο χώρας. 
Στο ίδιο πλαίσιο, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων της Eurostat, ο μέσος όρος ηλικίας αυξάνεται σταθερά την 
τελευταία δεκαετία, από 43 έτη το 2011 στα 45,9 έτη το 2020. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) καλύπτουν μόλις το 
13% του πληθυσμού της ΠΣΤΕ (Έκθεση Αξιολόγησης ΤΟΜΥ, η οποία κάλυψη είναι η χαμηλότερη της χώρας με 
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Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος ή ειδική 
προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

υπηρεσιών φροντίδας με 
επίκεντρο τον άνθρωπο, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης· 
εκσυγχρονισμός των 
συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της 
πρόσβασης στην 
κοινωνική προστασία, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα 
παιδιά και στις 
μειονεκτούσες ομάδες· 
βελτίωση της 
προσβασιμότητας, 
μεταξύ άλλων για τα 
άτομα με αναπηρίες, της 
αποτελεσματικότητας 
και της ανθεκτικότητας 
των συστημάτων 
υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
υπηρεσιών μακροχρόνιας 
περίθαλψης· 

 

ποσοστό 4% (12.750 κάτοικοι), σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες. 

Στο πεδίο δράσης του Ειδικού Στόχου, αντιμετωπίζονται οι ανάγκες ενίσχυσης των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, φροντίδας και κοινωνικής προστασίας στην ΠΣΤΕ, που αφορούν στα παιδιά, στη στήριξη της ψυχικής 
υγείας, στις ανάγκες των ηλικιωμένων, ιδίως αυτών που διαβούν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, στα άτομα με 
αναπηρίες, στους εξαρτημένους και σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες γενικά. Έμφαση αποδίδεται στη συμπλήρωση 
των παρεμβάσεων της τρέχουσας ΠΠ στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών 
των περισσότερο απομακρυσμένων περιοχών της Περιφέρειας. Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση, σε συνέργεια με τον 
εθνικό σχεδιασμό, θα προωθηθούν παρεμβάσεις πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας, όπως και για την στήριξη 
των επαγγελματιών υγείας. 

Προτεραιότητα αποτελεί επιπλέον, η προώθηση παρεμβάσεων αποϊδρυματοποίησης και μετάβασης από την ιδρυματική 
φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας, καθώς και η κοινωνική ένταξη για πολίτες περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων και ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, μέσω της αντιμετώπισης των σε βάρος τους διακρίσεων και της 
επισφαλούς στέγασης. 

Ανάγκη ενίσχυσης για την κάλυψη αναγκών ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας και 
κοινωνικής προστασίας στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για όλους, με έμφασηστις μειονεκτούσες ομάδες. 

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 όσο και 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. 

 (ιβ) προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων που 

Η επιλογή του Ειδικού στόχου σχετίζεται με το γεγονός ότι η κοινωνική συνοχή και το επίπεδο των ανισοτήτων στην 
ΠΣΤΕ, έχει επηρεαστεί σημαντικά από τις διαμορφούμενες κοινωνικές συνθήκες και την εφαρμογή αυστηρών 
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προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων 
των απόρων και των 
παιδιών· 

δημοσιονομικών μέτρων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. 

Οι δυσμενείς εξελίξεις που σημειώνονται στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 
πληθυσμού οδήγησαν κατά τα προηγούμενα έτη στην αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Για το 2019, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το ποσοστό του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ανέρχεται σε 20,3% και υπερβαίνει το αντίστοιχο για το σύνολο της χώρας (17,9%). 
Επιπρόσθετα, ο σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη διαχείριση και 
υποστήριξη των εν λόγω ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.  

Επιπλέον, άγνωστες παραμένουν ακόμα οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας COVID-19, είτε ως 
προς την έκταση τους, είτε ως προς την σύνθεση τους σε τοπικό επίπεδο εντός της Περιφέρειας. Οπωσδήποτε, 
αναμένονται να έχουν ιδιαίτερα αρνητική απήχηση, λαμβάνοντας υπόψη την πίεση που θα δεχθούν τα εισοδήματα των 
νοικοκυριών, σε σύνδεση με την κρίση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην αυτοαπασχόληση και την γενικότερη 
πρόβλεψη για υψηλά ποσοστά οικονομικής ύφεσης στη χώρα. 

Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη για τη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, 
για δράσεις για την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού και στεγαστικού διαχωρισμού, την ανάπτυξη υπηρεσιών 
φροντίδας, με έμφαση στα νοικοκυριά σε κίνδυνο φτώχειας, στους απόρους και στα παιδιά, στους ηλικωμένους που 
βρίσκονται στο περιθώριο, στους αστέγους, όπως και στις κοινωνικές ομάδες που επιβαρύνθηκαν περισσότερο από τα 
μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. 

Ιδιαίτερης σημασίας αποτελούν οι δράσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες καλής ποιότητας για 
τα παιδιά, τα οποία διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Πρόκειται για δράσεις στο πλαίσιο των 
συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Εγγύηση για τα παιδιά», ώστε να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν 
υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της βρεφικής (π,χ, παιδιά ΑμεΑ), της πρώιμης παιδικής 
εκπαίδευσης και φροντίδας, υγειονομική περίθαλψη, υγιεινή διατροφή, δραστηριότητες πολιτισμού και αθλητισμού, κ.α. 

Ανάγκη στήριξης ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στις πυρόπλητες περιοχές της Βόρειας 
Εύβοαις. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών. 

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, στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του ΕΠΑ 2021-2025, στο 



Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος ΠΣΤΕ 2021-2027, Σεπτέμβριος 2021 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας  54 

Στόχος πολιτικής Ειδικός στόχος ή ειδική 
προτεραιότητα 

Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού και  στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα ΑμεΑ. 
Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και 
Μείωση της Φτώχειας,τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, με 
την πρωτοβουλία της Ε.Ε. ‘Εγγύηση για το Παιδί’ και τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα. 

Στόχος Πολιτικής 5: 
Μια Ευρώπη πιο 
κοντά στους πολίτες 
της, μέσω της 
προώθησης της 
βιώσιμης και 
ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης όλων των 
τύπων εδαφικών 
περιοχών και 
τοπικών 
πρωτοβουλιών 

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

Στο τομέα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ήδη κατά την τρέχουσα ΠΠ, αναγνωρίστηκε η ανάγκη για την 
αποκατάσταση του οικονομικού ιστού των πόλεων και της λειτουργίας τους ως κινητήριες δυνάμεις στην ευρύτερη 
περιοχή επιρροής, η αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης ιδίως περιοχών συγκέντρωσης 
μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ 
βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών, η αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών, η προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον, η αντιστροφή της αστικής διάχυσης, η ανάκτηση του δημόσιου χώρου.  

Οι ανωτέρω προκλήσεις για τις αστικές περιοχές της Περιφέρειας παραμένουν επίκαιρες και θα αντιμετωπιστούν και 
στο πλαίσιο της ΠΠ 2021-2027. Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου αναμένεται να αναβαθμίσουν το οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο των αστικών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας.Επιπλέον, ότι οι παρεμβάσεις του 
ΣΠ5 θα λαμβάνουν υπόψη οριζόντια την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, την προώθηση των 
αρχών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  

 ii. Ενίσχυση της 
ολοκληρωμένης και 
χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής 
και περιβαλλοντικής 
τοπικής ανάπτυξης, του 
πολιτισμού, της φυσικής 
κληρονομιάς, του 
βιώσιμου τουρισμού και 
της ασφάλειας σε 
περιοχές πλην των 
αστικών 

Στα δυνατά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ΠΣΤΕ περιλαμβάνονται τα μοναδικά τοπόσημα παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς, οι πολιτιστικές υποδομές, και χωρικές ενότητες με δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού, με 
έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό. 

Η αναβάθμιση του εκτενούς πολιτιστικού αποθέματος και της τουριστικής δυναμικής σε συνδυασμό με παρεμβάσεις 
προώθησης της κοινωνικής και δημιουργικής καινοτομίας, δύναται να συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής 
ανάπτυξης της Περιφέρειας και της κοινωνικής ένταξης των όμαδων στόχου που θα εμπλακούν, αξιοποιώντας το τοπικό  
κοινωνικό κεφάλαιο. 

Στον Ειδικό Στόχο, αποτελεί προτεραιότητα η κάλυψη αναγκών και γεωγραφικών περιοχών που δεν καλύπτονται από 
το εργαλείο των ΒΑΑ, με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων ή και υφιστάμενων ΟΧΕ. Η διεύρυνση της εφαρμογής 
του εργαλείου των ΟΧΕ και σε άλλους τύπους χωρικών ενοτήτων με ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες, αλλά και σε 
ειδικές θεματικές και αλυσίδες αξίας, κρίνεται απαραίτητη για τη κάλυψη μεγαλύτερου μέρους των χωρικών αναγκών 
της Περιφέρειας. 
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Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

Ενίσχυση της ολοκληρωμένης παρέμβασης (ΟΧΕ) στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, που σχεδιάζεται για 
την πληγείσα χωρική ενότητα. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της χωρικής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην 
ενδοχώρα της Στερεάς Ελλάδας.Επιπλέον, ότι οι παρεμβάσεις του ΣΠ5 θα λαμβάνουν υπόψη οριζόντια την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και την προώθηση των αρχών της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. 

* Ειδικές προτεραιότητες σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ+ 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

Ειδικός στόχος(1.i): Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και της 
καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου είναι: 

1.1.1: Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών της ΠΣΤΕ με βάση τις στρατηγικές 
επιλογές της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης. 

Η υλοποίηση της δράσης έχει ως στόχους την ανάπτυξη της δυναμικότητας και 
αποτελεσματικότητας του περιφερειακού καινοτομικού συστήματος σε παραγόμενα 
ερευνητικά και κανοτομικά αποτελέσματα για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας,τη βελτίωση των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας και 
διάχυσης καινοτομίας, την ανάπτυξη των υποδομών υποστήριξης της καινοτομικής 
επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των συνθηκών και των μορφών που αφορούν 
στην αξιοποίηση της Οικονομίας της Γνώσης, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 
αντίστοιχων αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών των ΑΕΙ και 
Ερευνητικών Κέντρων που εδρεύουν στην ΠΣΤΕ και περιλαμβάνει την κάλυψη 
υποδομών και την προμήθεια εξοπλισμού για τις ερευνητικές ανάγκες Τμημάτων, 
Εργαστηρίων και Ινστιτούτων των ΑΕΙ που εγκαθίστανται στην Περιφέρεια. . 

Η χρηματοδότηση κατευθύνεται κατά προτεραιότητα σε υφιστάμενες ερευνητικές 
υποδομές στην Περιφέρεια, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Πολυετές Σχέδιο 
Ερευνητικών Υποδομών όπως αυτό επικαιροποιείται από την ΓΓΕΚ, και των οποίων 
το ερευνητικό αντικείμενο συνδέεται άμεσα με τις αλυσίδες αξίας της περιφερειακής 
διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης. 

Η εξειδίκευση της δράσης και η ανάγκη ενίσχυσης των Ερευνητικών Υποδομών θα 
προκύψουν μέσα από διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης σε περιφερειακό 
επίπεδο.  

Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης η οποία κατά την τρέχουσα ΠΠ εντάσσεται στο 
πλαίσιο που περιγράφει το ΕΣΠΑ, θα βελτιωθεί και θα αναβαθμιστεί σε ενέργειες και 
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συμμετοχές και θα έχει ως στόχους την εξειδίκευση της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ, 
τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού ιστού της ΠΣΤΕ και την τροφοδότηση της διαδικασίας 
που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο με νέες καινοτόμες ιδέες, καθώς και την ανάπτυξη 
συνεργειών μεταξύ εθνικού και περιφερειακού επιπέδο. Στο πλαίσιο αυτό οι διαδικασίες 
επιχειρηματικής ανακάλυψης εντάσσονται στο νέο σύστημα διακυβέρνησης της Εθνικής 
Στρατηγικής, η ΠΣΤΕ εκπροσωπείται στα προβλεπόμενα από το ΕΣΠΑ επίπεδα 
διακυβέρνησης και συνεργάζεται με τους δύο βραχίονες εφαρμογής του μηχανισμού 
Επιχειρηματικής Ανάκαλυψης, τη ΓΓΕΚ (Πλατφόρμες Καινοτομίας) και τη ΓΓΒ 
(InnovationAgency) 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Πανεπιστήμια και Ερευνητικοί Φορείς, Ερευνητικό δυναμικό της 
ΠΣΤΕ 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού 

Ειδικός στόχος(1.ii): Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις δημόσιες αρχές. 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου είναι: 

1.2.1: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων μικρής κλίμακας 
στον τομέα της ψηφιοποίησης, για την βελτίωση της συνδεσιμότητας τους και την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων πρόσβασης σε αναβαθμισμένες ευρυζωνικές 
υποδομές και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμο 
του δημόσιου τομέα.  

Η δράση περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρής κλίμακας από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης 
αντίστοιχων παρεμβάσεων υποστήριξης του τουριστικού τομέα στις νέες συνθήκες 
που δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία.  

Στόχοι της δράσης είναι η αξιοποίηση της πρόσβασης υπερυψηλής ταχύτητας στις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας, η αξιοποίηση της παροχής νέων αναβαθμισμένων 
δημόσιων υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις της ΠΣΤΕ, η αύξηση των 
δυνατοτήτων τηλεεργασίας στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του στόχου του ΕΣΠΑ για 
τη σύγκλιση του ποσοστού τηλεργασίας στη χώρα, με το αντίστοιχο σε επίπεδο ΕΕ, 
καθώς και η υποστηριξη της ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και 
εφαρμογών και της προσφοράς τους στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον από τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των αντίστοιχων 
αποτελεσμάτων όπως αυτά επιδιώκονται από το ΕΣΠΑ 2021-2027. 
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1.2.2: Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και ερευνητικών 
φορέων στην ΠΣΤΕ. 

Η δράση αφορά στην υποστήριξη ΟΤΑ και άλλων Τοπικών/Περιφερειακών φορέων, 
καθώς και Πανεπιστημίων/Ερευνητικών Κέντρων για την εναρμόνισή τους με το νέο 
ψηφιακό περιβάλλον της χώρας. 

Η δράση αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς 
τους πολίτες και την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ που αφορούν στην παροχή 
νέων κι αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις 
επιχειρήσεις, την παραγωγική βάση και τους πολίτες με ταυτόχρονη διασφάλιση της 
ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας, καθώς και 
της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών. 

Βασικές ομάδες-στόχοι:Επιχειρήσεις, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τοπικοί φορείς, 
Πανεπιστήμια, Ερευνητικοί Οργανισμοί, Ερευνητικό Δυναμικό, Γενικός πληθυσμός της 
Περιφέρειας, Επιχειρήσεις, Άτομα με αναπηρία 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων: Η εξειδίκευση των δράσεων 1.2.1 και 1.2.2 θα συμπεριλάβει τις ανάγκες για 
άρση των εμποδίων σε βάρος ατόμων με αναπηρία στο ψηφιακό  περιβάλλον. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων:  Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού 

Ειδικός στόχος(1.iii): Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων. 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου είναι: 

1.3.1: Υποστήριξη στοχευμένων επιχειρηματικών επενδύσεων στους 
τομείςπροτεραιότητας της Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης. 

 Η δράση περιλαμβάνει την παροχή ενισχύσεων σε επιχειρήσεις οι οποίες 
λειτουργούν αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της ΠΣΕΕ. Μέσω της 
υλοποίησης της δράσης επιδιώκεται η αυξηση σε φυσικούς και χρηματικούς όρους 
των ιδιωτικών επενδύσεων τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας στην 
ΠΣΤΕ και η ενίσχυση της μεταποίησης και των ενδοπεριφερειακών εστιών 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με τη συμμετοχή βιομηχανικών επιχειρήσεων. 
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1.3.2 Πράξεις για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και 
Ερευνητικών Φορέων στους τομείς εξειδίκευσης της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Εξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΣΤΕ. 

Η δράση αφορά στην ενθάρρυνση συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και 
ερευνητικών φορέων που λειτουργούν στην ΠΣΤΕ. Στόχος της δράσης είναι η 
ανάπτυξη των επιχειρηματικών και καινοτομικών δικτυώσεων και των συνεργασιών 
μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών δομών με επικέντρωση στις εστίες 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας. 

Μορφές συνεργασίας όπως η δημιουργία θερμοκοιτίδας, η υποστήριξη 
τεχνοβλαστών, η στήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας και δικτύων 
επιχείρησης προς όφελος των ΜΜΕ, άλλα συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων – 
ερευνητικών οργανισμών – πανεπιστημίων μπορούν να ενταχθούν στον ειδικό στόχο, 
μετά την ολοκλήρωση αντίστοιχων διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης. 

Για την εξειδίκευση των δράσεων 1.3.1 και 1.3.2 θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες 
επιχειρηματικής ανακάλυψης, όπως προβλέπονται στο πλαίσιο της ΣΕΕ. 

Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης,η οποία κατά την τρέχουσα ΠΠ, 
εντάσσεται στο πλαίσιο που περιγράφει το ΕΣΠΑ, θα βελτιωθεί και θα αναβαθμιστεί 
σε ενέργειες και συμμετοχές με στόχους την εξειδίκευση της περιφερειακής 
διάστασης της ΕΣΕΕ, τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού ιστού της ΠΣΤΕ και την 
τροφοδότηση της διαδικασίας που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο με νέες καινοτόμες 
ιδέες, καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ εθνικού και περιφερειακού 
επιπέδο. Στο πλαίσιο αυτό,οι διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης εντάσσονται 
στο νέο σύστημα διακυβέρνησης της Εθνικής Στρατηγικής, η ΠΣΤΕ εκπροσωπείται 
στα προβλεπόμενα από το ΕΣΠΑ επίπεδα διακυβέρνησης και συνεργάζεται με τους 
δύο βραχίονες εφαρμογής του μηχανισμού Επιχειρηματικής Ανάκαλυψης, τη ΓΓΕΚ 
(Πλατφόρμες Καινοτομίας) και τη ΓΓΒ (InnovationAgency) 

1.3.3  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας ΠΣΤΕ 

Η δράση αφορά στην επέκταση, ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του μηχανισμού 
που ήδη λειτουργεί στην ΠΣΤΕ με στόχο την άμεση εμπλοκή του στη διαδικασία 
Επιχειρηματικής Ανακάλυψης σε περιφερειακό επίπεδο. Το Κέντρο θα διαδραματίσει 
συντονιστικό ρόλο στις σχετικές διαδικασίες που θα εφαρμοστούν στην Περιφέρεια, 
θα βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τις επιχειρήσεις της ΠΣΤΕ στις βασικές 
αλυσίδες αξίας της στρατηγικής, λειτουργώντας ως διαρκής μηχανισμός για την 
ανάδειξη νέων ιδεών και την προετοιμασία έργων με συγκεκριμένα ερευνητικά – 
καινοτομικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της στρατηγικής.  Παράλληλα,  μπορεί να 
υποστηρίζει την Περιφέρεια στην παρακολούθηση της εφαρμογής της ΠΣΕΕ, την 
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πορεία υλοποίησης των σχετικών δράσεων και να εισηγείται διορθωτικές ενέργειες 
και προσαρμογές. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του το Κέντρο θα μεριμνά για την υποστήριξη των 
επιχειρήσεων σε θέματα θεσμικά και διοικητικά, την εκπόνηση στοχευμένων μελετών 
που αφορούν την επιχειρηματικότητα, το σχεδιασμό δράσεων στήριξης της 
επιχειρηματικότητας, δράσεων ενίσχυσης της εξωστρέφειας της περιφερειακής 
οικονομίας και δράσεων δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων και μεταξύ 
επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, ενώ θα συνεργάζεται με το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Καινοτομίας και τους εθνικούς βραχίονες εφαρμογής και συντονισμού της 
διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, όπως προβλέπονται από το ΕΣΠΑ. 

Στο Κέντρο μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των 
Ερευνητικών Φορέων της ΠΣΤΕ, Επιστημονικών Φορέων, των Επιχειρήσεων και 
άλλων φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό της ΠΣΕΕ 

1.3.4 Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε πυρόπληκτες περιοχές 
της ΠΣΤΕ 

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η παροχή άμεσων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
(deminimis) για την ανακούφιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στις 
πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας,. 

 

1.3.5  Ενίσχυση Μεσαίων Επιχείρησεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση 
και τον εκσυγχρονισμό τους. 

Η δράση αφορά στην ένταξη επενδυτικών σχεδίων τα οποία υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο Πρόσκλησης που εκδόθηκε το 2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά 
Ελλάδα» 2014-2020, με βάση τις διατάξεις του Απαλλακτικού Κανονισμού. Η ένταξη 
των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου θα γίνει σε συνεργασία με 
την Εθνική Αρχή Συντονισμού, στο πλαίσιο ενιαίου χειρισμού σχετικών 
προσκλήσεων από τα Προγράμματα των Περιφερειών της νέας περιόδου. 

Βασικές ομάδες-στόχοι:  Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Ερευνητικοί Οργανισμοί, 
Ερευνητικό Δυναμικό, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, Απασχολούμενοι σε ΕΤΑΚ στις 
επιχειρήσεις της ΠΣΤΕ 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων:  Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(1.iv):Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη 
βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα. 
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Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου είναι: 

1.4.1: Εφαρμογή προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης από ΜΜΕ της 
ΠΣΤΕ στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξυπνης 
Εξειδίκευσης 

Η δράση επιδιώκει την κινητοποίηση των επιχειρήσεων της ΠΣΤΕ οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της ΠΣΕΕ, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του προσωπικού 
τους στην έξυπνη εξειδίκευση, στη βιομηχανική μετάβαση και την 
επιχειρηματικότητα. Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη των επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυνμικού στο πλαίσιο των κτευθύνσεων της ΣΕΕ, της βιομηχανικής 
μετάβασης και της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού και της γαλάζιας 
οικονομίας. 

Τα προγράμματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, όπως 
είναι ενδεικτικά τεχνικές δεξιότητες στον κλάδο κάθε επιχείρησης ή ομάδας 
επιχειρήσεων που θα εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα, διαχειριστικές δεξιότητες, 
επιχειρηματικότητα, δεξιότητες που αφορούν στην κυκλική οικονομία, τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, κλπ. 

Ο προσδιορισμός των αναγκών των επιχειρήσεων σε αντικείμενα κατάρτισηςθα γίνει με τη 
συμμετοχή των ίδιων των επιχειρήσεων, μέσα από διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης.  
Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης η οποία κατά την τρέχουσα ΠΠ εντάσσεται στο 
πλαίσιο που περιγράφει το ΕΣΠΑ, θα βελτιωθεί και θα αναβαθμιστεί σε ενέργειες και 
συμμετοχές με στόχους την εξειδίκευση της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ, τον 
εκσυγχρονισμό του παραγωγικού ιστού της ΠΣΤΕ και την τροφοδότηση της διαδικασίας που 
εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο με νέες καινοτόμες ιδέες, καθώς και την ανάπτυξη 
συνεργειών μεταξύ εθνικού και περιφερειακού επιπέδο. Στο πλαίσιο αυτό οι διαδικασίες 
επιχειρηματικής ανακάλυψης εντάσσονται στο νέο σύστημα διακυβέρνησης της Εθνικής 
Στρατηγικής, η ΠΣΤΕ εκπροσωπείται στα προβλεπόμενα από το ΕΣΠΑ επίπεδα 
διακυβέρνησης και συνεργάζεται με τους δύο βραχίονες εφαρμογής του μηχανισμού 
Επιχειρηματικής Ανάκαλυψης, τη ΓΓΕΚ (Πλατφόρμες Καινοτομίας) και τη ΓΓΒ 
(InnovationAgency). 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Επιχειρήσεις, Εργατικό δυναμικό, Πανεπιστήμια, 
Ερευνητικοί Οργανισμοί 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Ειδικός στόχος(2.i): προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου είναι: 

2.1.1 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών»   

Η δράση περιλαμβάνει την αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών τα οποία 
λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο και δεν εντάσσονται στο αντίστοιχο τομεακό 
πρόγραμμα. Ενδεικτικά τέτοια κτίρια/υποδομές μπορούν να είναι Σχολεία, 
Διοικητήρια, κτίρια Πανεπιστημίων, Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων και 
Ερευνητικών Κέντρων που λειτουργούν σε αυτά, Δικαστήρια, Δημοτικά 
Γυμναστήρια και Κολυμβητήρια, άλλα Δημοτικά Κτίρια ή κτίρια της Περιφερειακής 
Διοίκησης της ΠΣΤΕ, λιμενικά κτίρια, κλπ. 

Στη δράση εντάσσεται η ενεργειακή αναβάθμιση Νοσοκομείων της ΠΣΤΕ, η 
δυναμικότητα των οποίων δεν υπερβαίνει τον αριθμό κλινών που ορίζονται, σύμφωνα 
με τα κριτήρια διαχωρισμού των Προγραμμάτων των Περιφερειών από το 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Γενικός Πληθυσμός 

Ειδικός στόχος(2.iv): Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και 
της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου είναι: 

2.4.1. Πρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας περιοχών της ΠΣΤΕ σε 
καταστροφές οι οποίες προκαλούνται ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Η 
δράση θα περιλάβει ένα εύρος πράξεων για την αποφυγή των κινδύνων από 
πλημμύρες (έργα διαχείρισης ομβρίων, χωματουργικές εργασίες, κλπ) σε συμφωνία 
με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων της ΠΣΤΕ. 

Η ιεράρχηση των πράξεων που θα ενισχυθούν θα οριστικοποιποιηθεί μετά την ολοκλήρωση 
σχετικών μελετών ωρίμανσης που έχουν ανατεθεί από την Περιφέρεια. Στο πλαίσιο της 
δράσης θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της ΠΣΤΕ.. 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Γενικός Πληθυσμός 
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Ειδικός στόχος(2.v): Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης 
διαχείρισης νερού.  

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου είναι: 

2.5.1: Παρεμβάσεις στον τομέα της Υδρευσης.   

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν έργα με σκοπό τη βιώσιμη και ορθολογική 
διαχείριση των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας για την εξασφάλιση επαρκούς και 
καλής ποιότητας νερού για το σύνολο του πληθυσμού. Η ιεράρχηση και εξειδίκευση 
των έργων θα γίνει μεταξύ των έργων ύδρευσης που προτείνονται από την ΜΟΔ Α.Ε. 
(175 έργα για την ΠΣΤΕ), με βάση τη σκοπιμότητα και ωριμότητα των παρεμβάσεων. 

Επιπλέον, η εφαρμογή της Δράσης λαμβάνει υπόψη και ενισχύει παρεμβάσεις στον 
τομέα της Υδρευσης για την αντιμετώπιση  προβλημάτων των σχετικών υποδομών 
στις πυρόπληκτες περιοχές της ΠΣΤΕ. 

2.5.2: Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων   

Η δράση περιλαμβάνει κατά προτεραιότητα παρεμβάσεις στους οικισμούς έως 2000, 
στους οποίους δεν έχουν ενταχθεί έργα από το Περιφερειακό η το Τομεακό 
Πρόγραμμα της ΠΠ 2014-2020, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη απόκλιση της ΠΣΤΕ 
από την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 91/271). 

Περαιτέρω, θα ενταχθούν πράξεις σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 2000 
κατοίκων. Η επιλογή και ιεράρχηση των έργων αυτών θα γίνει με βάση τα 
αποτελέσματα των μελετών ωρίμανσης που προκυρήσσονται από την Περιφέρεια 
κατά την τρέχουσα περιόδο.Επιπλέον, η εφαρμογή της Δράσης λαμβάνει υπόψη και 
ενισχύει αντίστοιχες παρεμβάσεις για την προώθησησχετικών υποδομών  στις 
πυρόπληκτες περιοχές της ΠΣΤΕ. 

Βασικές ομάδες-στόχοι:  Γενικός Πληθυσμός, Πληθυσμός πυρόπληκτων περιοχών, 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Ειδικός στόχος(2.vi): Προαγωγή της μετάβασης σε μία κυκλική και σε 
αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου είναι: 

2.6.1: Πράσινα Σημεία 

Σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), στο πλαίσιο της 
δράσης προβλέπεται η δημιουργία Πράσινων Σημείων από τους Δήμους της ΠΣΤΕ. Η 
δημιουργία οργανωμένων και οριοθετημένων χώρων με κατάλληλη υποδομή και 



Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος ΠΣΤΕ 2021-2027, Σεπτέμβριος 2021 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας  64 

εξοπλισμό αποσκοπεί στην κατάλληλη προετοιμασία των αστικών αποβλήτων για 
επαναχρησιμοποίησηή στην προώθηση για ανακύκλωση.  

Σύμφωνα με το ΕΣΔΑ προβλέπεται η δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου για κάθε 
Δήμο. 

2.6.2: Παρεμβάσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης αποβλήτων και τη 
διαχείριση βιοαποβλήτων 

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου σχεδιάζονται παρεμβάσεις σε επίπεδο Δήμου για την αύξηση 
του βαθμού ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων, καθώς και στη δημιουργία υποδομών 
διαχείρισης των βιοαποβλήτων. 

Η υλοποίηση των Δράσεων 2.6.1 και 2.6.2 περιλαμβάνει αντίστοιχες παρεμβάσεις σε 
υποδομές των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας. 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Γενικός Πληθυσμός, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων:  Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

 

Ειδικός στόχος(2.vii): Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης του 
φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, 
μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές και μείωση κάθε μορφής ρύπανσης  

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου είναι: 

2.7.1: Πράσινες Υποδομές  

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις για την επέκταση του δικτύου 
πράσινων υποδομών στην ΠΣΤΕ. Η ιεράρχηση και επιλογή των παρεμβάσεων με βάση τις 
ανάγκες περιοχών της Περιφέρειας και σε συνάφεια με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις 
Πράσινες Υποδομές (όπως ενδεικτικά είναι παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές όπως αστικά 
πάρκα, πράσινες υποδομές σε κτίρια, κλπ, παρεμβάσεις σε περιοχές της υπαίθρου σε 
συνδυασμό με ανάγκες προστασίας της βιοποικιλότητας) κλπ. 

Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση παρεμβάσεων στις πυρόπληκτες περιοχές της ΠΣΤΕ, της  
Βόρειας Εύβοιας. 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Γενικός Πληθυσμός, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Ειδικός στόχος(3.ii): Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην 
κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής 
και τοπικής κινητικότητας με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και στη 
διασυνοριακή κινητικότητα 

Παρεμβάσεις των Ταμείων:  Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του ειδικού στόχου είναι: 

3.2.1 «Επαρχιακή – διαδημοτική οδοποιία»   

Με στόχο τη βελτίωση της επαρχιακής – διαδημοτικής οδοποιίας στην ΠΣΤΕ, θα 
υλοποιηθούν έργα που καταγράφονται ως αναγκαία από το ΣΠΕΜ, με βάση το βαθμό 
ωριμότητας των παρεμβάσεων και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του νέου 
Προγράμματος. 

Στο πλαίσιο της νέας ΠΠ, προτεραιότητες για την ΠΣΤΕ αποτελούν : 

 Η ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση Οδικού Άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, 
Τμήμα: Τέλος Παράκαμψης  Γραβιάς - Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη», 
προϋπολογισμού € 15,0 εκ. το οποίο έχει ενταχθεί κατά την τρέχουσα ΠΠ. 

 Το έργο του Οδικού Άξονα Εύβοιας Λέπουρα-Κύμη, το οποίο βρίσκεται κατά 
την τρέχουσα περίοδο σε φάση σχεδιασμού κι ωρίμανσης. Ο εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός του έργου είναι € 18,0 εκ.  

Για την επιλογή περαιτέρω παρεμβάσεων η Περιφέρεια έχει αναθέσει μελέτες 
ωρίμανσης, από τις οποίες θα προκύψει και η τελική ιεράρχησή τους. Η υλοποίηση 
έργων στον τομέα της οδοποιίας γίνεται σε συμπληρωματικότητα με το Πρόγραμμα 
«Μεταφορές» σύμφωνα εφαρμόζοντας τα κριτήρια διαχωρισμού των πράξεων μεταξύ 
του τομεακού και των Προγραμμάτων των Περιφερειών, όπως ορίζονται από το 
ΕΣΠΑ. 

3.2.2 «Λιμενικές Υποδομές»   

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση επιλεγμένων λιμανιών της ΠΣΤΕ, με 
βάση τις ανάγκες που καταγράφονται στο ΣΠΕΜ και τα αποτελέσματα των μελετών 
που προτείνονται από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων. Η επιλογή των λιμανιών για 
χρηματοδότηση και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων θα γίνει με βάση την 
ωριμότητα των έργων και με κριτήριο την επιλογή λιμένων στους οποίους οι 
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παρεμβάσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών, 
σύμφωνα με την στοχοθεσία του ΕΣΠΑ. Η επιλογή των έργων γίνεται με βάση τα 
κριτήρια διαχωρισμού που θέτει το ΕΣΠΑ σχετικά με την ένταξη πράξεων στο 
Πρόγραμμα «Μεταφορές» μέσω του οποίου υλοποιείται η Εθνική Λιμενική Πολιτική 
και τα Προγράμματα των Περιφερειών 

3.2.3 «Σιδηροδρομικές Υποδομές» 

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση επιλεγμένων σιδηροδρομικών δικτύων, 
που εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες με έμφαση στην τουριστική αξιοποίησή τους. Η 
επιλογή των συγεκριμένων δικτύων για χρηματοδότηση και η ιεράρχιση των 
προτεραιοτήτων θα γίνει με βάση την ωριμότητα των έργων και με κριτήριο την 
επιλογή εκείνων των τοπικών δικτύων στα οποία οι παρεμβάσεις συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών, σύμφωνα με την στοχοθεσία του 
ΕΣΠΑ. 

Η υλοποίηση έργων γίνεται σε συμπληρωματικότητα με το Πρόγραμμα «Μεταφορές» 
με βάση τα κριτήρια διαχωρισμού των πράξεων μεταξύ του τομεακού και των 
Προγραμμάτων των Περιφερειών, όπως ορίζονται από το ΕΣΠΑ. 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Γενικός Πληθυσμός, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων:Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού 

 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ. 

Ειδικός στόχος(4.i): Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της χωρίς 
αποκλεισμούς ένταξης στην αγορά εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών υποδομών και της 
προώθησης της κοινωνικής οικονομίας 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Η ανεργία πλήττει με ιδιαίτερη οξύτητα σημαντικό 
μερίδιο των κατοίκων της Περιφέρειας, ενώ συγκριτικά με τη χώρα, σε υψηλά 
επίπεδα παραμένει και η μακροχρόνια ανεργία. Ο Ειδικός Στόχος μέσα από τις 
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παρεμβάσεις του, αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης 
σε ποιοτικές και βιώσιμες υπηρεσίες απασχόλησης για το ανθρώπινο δυναμικό στην 
ΠΣΤΕ, αξιοποιώντας και τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας 

Έμφαση θα δοθεί ακόμα, στη διερεύνηση κατεύθυνσης μέρους των πόρων του 
Ειδικού Στόχου για την στήριξη της απασχόλησης στην πληγείσα από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές, περιοχή της Βόρειας Εύβοιας,. 

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’. 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. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου 4.i (ΕΤΠΑ) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.1 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Αναβάθμιση των υποδομών των Μηχανισμών Ενεργητικής Απασχόλησης σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

 Βελτίωση των υποδομών πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε περιφερειακό 
επίπεδο. 

 Αντιμετώπιση των αναγκών σε υποδομές στήριξης της απασχόλησης στην 
πληγείσα από τις πυρκαγιές περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. 
 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Άνεργοι, Απασχολούμενοι, Γενικός πληθυσμός, 
Επιχειρήσεις 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.ii): Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς 
και ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά βίου μάθησης μέσω 
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της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Βασικά χαρακτηριστικά του ενεργού πληθυσμού της 
ΠΣΤΕ αποτελούν το χαμηλό συγκριτικά επίπεδο εξειδίκευσης του ανθρώπινου 
δυναμικού, η χαμηλή συμμετοχή του σε προγράμματα κατάρτισης, το υψηλό 
ποσοστό διαρροής από το εκπαιδευτικό σύστημα, η ανάγκη αναβάθμισης ενός 
ποσοστού παλαιότερων κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οριζόντια παραμένει η ανάγκη κάλυψης των 
ελλείψεων σε εξοπλισμό, κυρίως σε ΤΠΕ. 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν από τις πυρκαγιές στη 
Βόρεια Εύβοια, έμφαση θα δοθεί στη διερεύνηση κατεύθυνσης μέρους των πόρων 
του Ειδικού Στόχου για την στήριξη των υποδομών εκπαίδευσης, κατάρτισης και  διά 
βίου μάθησης στην πληγείσα περιοχή. 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση των υποδομών 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης για τους κατοίκους 
της ΠΣΤΕ. 

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. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου 4.ii(ΕΤΠΑ) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.1 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης 
περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της δυνατότητας  για εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 Ενίσχυση της πρόσβασης στο διαδίκτυο και χρήση ψηφιακών εφαρμογών κι 
εργαλείων εκπαίδευσης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
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 Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης. 

 Μηχανισμός διακυβέρνησης του συστήματος δια βίου μάθησης σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

 Αντιμετώπιση των αναγκών σε υποδομές εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά 
βίου μάθησης στην πληγείσα από τις πυρκαγιές περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. 

Βασικές ομάδες-στόχοι:  Απασχολούμενοι, Γενικός πληθυσμός, Επιχειρήσεις , 
Άτομα με αναπηρία, Μειονεκτούσες ομάδες 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων: Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.iii): Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και 
μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και 
κοινωνικές υπηρεσίες 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει κίνδυνο 
φτώχειας στην ΠΣΤΕ για το 2019, ανέρχεται σε 20,3% και υπερβαίνει το αντίστοιχο 
για το σύνολο της χώρας (17,9%). 

Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση και επέκταση 
υποδομών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ενεργητικής ένταξης, με 
έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις περιθωριοποιημένες κοινότητες 
(νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, αποφυλακισμένοι, άστεγοι, άτομα με αναπηρία, 
Ρομά, κ.ά.). 

Επιπλέον, κατόπιν των αναγκών που προκύπτουν για την ενίσχυση των νοικοκυριών 
με χαμηλό εισόδημα στην πληγείσα από τις καταστροφικές πυρκαγιές περιοχή της 
Βόρειας Εύβοιας, έμφαση θα δοθεί στη διερεύνηση κατεύθυνσης μέρους των πόρων 
του Ειδικού Στόχου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,. 

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 
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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. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.iii(ΕΤΠΑ) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.1 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Ανάπτυξη υποδομών κοινωνικής προστασίας περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, μειονεκτουσών ομάδων, ηλικιωμένων περιλαμβανομένων 
ατόμων με αναπηρία. 

 Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού κοινωνικών δομών και μονάδων κοινωνικής 
μέριμνας. 

 Δημιουργία – αναβάθμιση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. 

 Δημιουργία δομών Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). 

 Ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης ατόμων και νοικοκυριών στην 
πληγείσα από τις πυρκαγιές περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Γενικός πληθυσμός, Άνεργοι, Νοικοκυριά με χαμηλό 
εισόδημα, Άτομα με αναπηρία, Ρομά, Μειονεκτούσες ομάδες , Περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων: Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

 

Ειδικός στόχος(4.iv): Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, μέσω 
ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και 
κοινωνικές υπηρεσίες. 
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Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην 
αναβάθμιση και επέκταση υποδομών για την ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών. 

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, 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. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.iv (ΕΤΠΑ) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.1 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται αφορούν στην 
ανάπτυξη νέων και αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών για την ένταξη πολιτών 
τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών. 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Υπήκοοι τρίτων χωρών, μετανάστες, Παιδιά υπηκόων 
τρίτων χωρών, μεταναστών 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων:Tο Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.v): Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και 
προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που 
βασίζεται στην οικογένεια και την τοπική κοινότητα 

Παρεμβάσεις των Ταμείων:Στην ΠΣΤΕ εντοπίζονται ελλείψεις στις υποδομές 
υγειονομικής περίθαλψης και σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις 
διαχείρισης της πανδημίας, προκύπτουν οι ανάγκες ενίσχυσης κι εκσυγχρονισμού του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, παράλληλα με τη ανάγκη στήριξης των δομών υγείας 
με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 
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Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση θα δοθεί στη διερεύνηση κατεύθυνσης μέρους των πόρων 
του Ειδικού Στόχου για την κάλυψη των αναγκών της πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη στην πληγείσα από τις καταστροφικές πυρκαγιές περιοχή της Βόρειας 
Εύβοιας,. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου αναμένεται να συμβάλλουν στη βελτίωση της 
προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην ΠΣΤΕ. 

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, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Υγείας 2021-2025, 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 
προώθηση της υγείας, τη διασφάλιση φροντίδας καθώς και την κοινωνική προστασία. 

Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου 4.v(ΕΤΠΑ) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.1 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Ανάπτυξη υποδομών υγείας. 

 Αναβάθμιση κι επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης. 

 Ενίσχυση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

 Ενίσχυση Δομών Ψυχικής Υγείας και Δομών Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. 

 Σύστημα τηλεϊατρικής και απομακρυσμένης περίθαλψης – φροντίδας.  

 Ενίσχυση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης με έμφαση σε παιδιά και 
ηλικιωμένους. 

 Κάλυψη των αναγκών για τη διασφάλιση της πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψηστην πληγείσα από τις πυρκαγιές περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Γενικός πληθυσμός, Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, Παιδιά, 
Ηλικιωμένοι 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων:Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων:Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
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Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.vi): Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου 
τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική 
καινοτομία 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην 
ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην ανάπτυξη της 
Περιφέρειας, ενώ δύναται να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά και στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων που θα εγκριθούν. 

Μέριμνα θα ληφθεί, επιπρόσθετα, για την αξιοποίηση μέρους των πόρων του Ειδικού 
Στόχου για την στήριξη του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού, 
αντιμετωπίζοντας τις αρνητικές συνέπειες στους εν λόγω τομείς, που προκύπτουν από 
τις καταστροφικές πυρκαγιές περιοχή της Βόρειας Εύβοιας,  

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. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.vi (ΕΤΠΑ) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.1 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Υποδομές Πολιτισμού/Αθλητισμού/ Τουρισμού (εκτός ΟΧΕ και ΒΑΑ). 

 Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στον τομέα πολιτισμού (εκτός ΟΧΕ και 
ΒΑΑ). 

 Στήριξη του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην πληγείσα από τις 
πυρκαγιές περιοχή της Βόρειας Εύβοιας 

Βασικές ομάδες-στόχοι:Άνεργοι, Απασχολούμενοι στην κοινωνική οικονομία, 
Επιχειρήσεις με έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. 

Ειδικός στόχος(4.α): Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα 
ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους 
νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης της Εγγύησης για τη Νεολαία, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και 
για τα οικονομικά μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της 
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας· (ΕΚΤ+) 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Στην ΠΣΤΕ, καταγράφονται τόσο η αρνητική πορεία του 
εισοδήματος κατά τα τελευταία έτη, όσο και η επιβάρυνση των δεικτών ανεργίας. Ο 
Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε 
ποιοτικές και βιώσιμες υπηρεσίες απασχόλησης για το ανθρώπινο δυναμικό στην 
ΠΣΤΕ. 

Έμφαση θα δοθεί ακόμα, στη διερεύνηση κατεύθυνσης μέρους των πόρων του 
Ειδικού Στόχου για την στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της 
πρόσβασης στην απασχόληση στην πληγείσα από τις καταστροφικές πυρκαγιές 
περιοχή της Βόρειας Εύβοιας,. 

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 άλλωστε 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. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.α(ΕΚΤ+) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 
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 Προώθηση στην απασχόληση των μακροχρόνια ανέργων και των μη ενεργών 
οικονομικά ατόμων. 

 Ενίσχυση της απασχόλησης με έμφαση στις μειονεκτούσες ομάδες. 

 Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. 

 Προώθηση της απασχόλησης για άτομα με ειδικές ικανότητες. 

 Ενίσχυση της απασχόλησης με έμφαση στους νέουςσε περιφερειακό επίπεδο 
(Εγγύηση για τη Νεολαία). 

 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για το ανθρώπινο δυναμικό στην 
πληγείσα από τις πυρκαγιές περιοχή της Βόρειας Εύβοιας 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Άνεργοι, Γενικός πληθυσμός, Επιχειρήσεις, Ευάλωτες Κοινωνικές 
Ομάδες, Μειονεκτούσες ομάδες, Οικονομικώς αδρανή άτομα 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων: Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων:Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.β): εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων και των υπηρεσιών 
της αγοράς εργασίας για την εκτίμηση και την πρόβλεψη των αναγκών όσον 
αφορά τις δεξιότητες και για την εξασφάλιση έγκαιρης και εξατομικευμένης 
βοήθειας και στήριξης της αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης, των 
μεταβάσεων και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας· (ΕΚΤ+) 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Οι ψηφιακές καθώς και οι «ήπιες» δεξιότητες που 
σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την προσαρμοστικότητα και τη διαχείριση 
της αλλαγής, όπως και η εξατομικευμένη υποστήριξη στο σύνολο των αναζητούντων 
εργασίας, αποτελούν απαραίτητα συστατικά ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού 
στην ΠΣΤΕ. Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότιμης 
πρόσβασης σε ποιοτικές και βιώσιμες υπηρεσίες απασχόλησης για το ανθρώπινο 
δυναμικό στην Περιφέρεια. 

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 
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ΕΠΑ 2021-2025, όσο και στις πολιτικές του τομεακού προγράμματος ‘Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Μέριμνα άλλωστε, θα 
ληφθεί προκειμένου 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. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.β (ΕΚΤ+) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Ενίσχυση των μηχανισμών Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας. 

 Διασύνδεση Αγοράς Εργασίας και παραγόμενων ειδικοτήτωνσε περιφερειακό 
επίπεδο. 

 Υπηρεσίες εξειδικευμένης υποστήριξης αναζήτησης εργασίαςσε περιφερειακό 
επίπεδο. 

 Στήριξη της προσαρμογής των ατόμων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και 
της εργασιακής κινητικότηταςσε περιφερειακό επίπεδο. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εντάσσονται και συνεχιζόμενες δράσεις 
της ΠΠ 2014-2020. 

Βασικές ομάδες-στόχοι:Άνεργοι, Γενικός πληθυσμός, Επιχειρήσεις, Ευάλωτες 
Κοινωνικές Ομάδες, Μειονεκτούσες ομάδες, Οικονομικώς αδρανή άτομα 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων:Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.γ): προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην 
αγορά εργασίας, των ισότιμων συνθηκών εργασίας και της καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω 
της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων 
ατόμων· (ΕΚΤ+) 
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Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά εργασίας, των ισότιμων 
συνθηκών εργασίας και της εναρμόνισης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής 
ζωής στην Περιφέρεια. 

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’. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.γ (ΕΚΤ+) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής. 

 Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Αναβάθμιση υπηρεσιών φροντίδας για εξαρτώμενα άτομα. 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Άνεργοι, Γενικός πληθυσμό, Γυναίκες, Παιδιά και 
εξαρτώμενα άτομα, Επιχειρήσεις 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων:Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων:  Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

 

Ειδικός στόχος(4.δ): προώθηση της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων 
και επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και 
ενός υγιεινού και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που 
αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία· (ΕΚΤ+) 
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Παρεμβάσεις των Ταμείων: Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται σε σχέση με το 
εργασιακό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της πανδημίας 
COVID-19 δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες δράσεων πρόληψης έναντι υγειονομικών 
κινδύνων και διασφάλισης ενός υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας στην 
ΠΣΤΕ. Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών 
και των συνθηκών των περιβαλλόντων απασχόλησης με γνώμονα τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια. 

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. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.δ (ΕΚΤ+) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Προσαρμογή εργαζομένων κι επιχειρήσεων στην μετά Covid-19 εποχή. 

 Υπηρεσίες υποστήριξης της ενεργού και υγιούς γήρανσης. 

 Δράσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του εργασιακού περιβάλλοντος 
απέναντι σε κινδύνους για την υγεία. 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Γενικός πληθυσμός, Επιχειρήσεις 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.ε): βελτίωση της ποιότητας, της συμμετοχικότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της συνάφειας με την αγορά εργασίας των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων μέσω της επικύρωσης 
της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, με σκοπό την υποστήριξη της 
απόκτησης βασικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών 
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και ψηφιακών δεξιοτήτων, και με την προώθηση της καθιέρωσης διττών 
συστημάτων κατάρτισης και μαθητείας· (ΕΚΤ+) 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου αναμένεται να 
συμβάλλουν στην αναβάθμιση των προγραμμάτων και δράσεων εκπαίδευσης, 
επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης για το ανθρώπινο δυναμικό της 
ΠΣΤΕ και στην ενίσχυση της σύνδεσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

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 
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. Μέριμνα εξάλλου θα ληφθεί 
ώστε οι παρεμβάσεις να συνάδουν με το επικαιροποιημένο εθνικό Σχέδιο Δράσης 
προετοιμασίας και διαχείρισης της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης και με το νέο 
Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτικής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Δια Βίου 
Μάθηση.Επίσης, με τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα, 
περιλαμβανομένου της αρχής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για τα άτομα με 
αναπηρία. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.ε(ΕΚΤ+) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Ενίσχυση της διασύνδεσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, για τη βελτίωση της ποιότητας 
και προστιθέμενης αξίας των παρεχόμενων σπουδώνσε περιφερειακό επίπεδο. 

 Προώθηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Πιστοποίησης. 

 Προγράμματα ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με 
έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες. 

 Ενίσχυση της διασύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα με τις σύγχρονες ανάγκες 
της αγοράς εργασίας, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
σπουδών. 
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Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου εντάσσονται και συνεχιζόμενες δράσεις 
της ΠΠ 2014-2020. 

Βασικές ομάδες-στόχοι:Άνεργοι, Απασχολούμενοι, Γενικός πληθυσμός, 
Επιχειρήσεις. 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων: Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.στ): προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για 
τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη 
γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για 
όλους και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες· (ΕΚΤ+) 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της ΠΣΤΕ 
αποτελούν το χαμηλό συγκριτικά επίπεδο εξειδίκευσης ή επανειδίκευσης του 
ανθρώπινου δυναμικού, η χαμηλή συμμετοχή του σε προγράμματα κατάρτισης, το 
υψηλό ποσοστό διαρροής από το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάγκη ενίσχυσης της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες. 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 
Περιφέρειας. 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν από τις πυρκαγιές στη 
Βόρεια Εύβοια, έμφαση θα δοθεί στη διερεύνηση κατεύθυνσης μέρους των πόρων 
του Ειδικού Στόχου για την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
στην πληγείσα περιοχή,. 

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.  
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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. 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. Επιπλέον, μέριμνα θα ληφθεί ώστε οι παρεμβάσεις να συνάδουν 
με το επικαιροποιημένο εθνικό Σχέδιο Δράσης προετοιμασίας και διαχείρισης της 
αλλαγής και της αναδιάρθρωσης και με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτικής για την 
Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.στ (ΕΚΤ+) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης με 
έμφαση στις μειονεκτούσες ομάδες. 

 Ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση για το ανθρώπινο 
δυναμικό στην πληγείσα από τις πυρκαγιές περιοχή της Βόρειας 
Εύβοιας.Καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού για ευάλωτες ομάδες. 

 Δράσεις διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους. 

 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική 
εκπαίδευση για παιδιά σε ανάγκη και ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά (Νέα 
Εναρμόνιση από το 2022 και μετά). 

 Συμπεριληπτική Εκπαίδευση (Inclusive Education). 

 Δράσεις/Δομές Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (περιλαμβανομένου 
δράσεων STEM). 

 Υποστήριξη μαθητών ΑμΕΑ και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
στο Γενικό Σχολείο. 

 Υποστήριξη δομών ΚΕΣΥ για μαθητές ΑμΕΑ και μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Βασικές ομάδες-στόχοι:Άνεργοι, Παιδιά, Άτομα με αναπηρία, Μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, Απασχολούμενοι, Γενικός πληθυσμός 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων: Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
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Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.ζ): προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων 
ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, 
λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη 
πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες με βάση τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκόλυνση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας και 
προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας· (ΕΚΤ+) 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην 
προώθηση της δια βίου μάθησης, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΣΤΕ, της επαγγελματικής 
κινητικότητας καθώς και στην ενίσχυση της σύνδεσης με τις νέες απαιτήσεις και 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

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. 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 πρότυπα εργασίας ασφάλειας και υγείας κατάλληλα για το 
μέλλον της εργασίας και για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, όπως και με 
το πνεύμα του Συμφώνου για τις Δεξιότητες. Επιπλέον, μέριμνα θα ληφθεί ώστε οι 
παρεμβάσεις να συνάδουν με το επικαιροποιημένο εθνικό Σχέδιο Δράσης 
προετοιμασίας και διαχείρισης της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης και με το νέο 
Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτικής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Δια Βίου 
Μάθηση. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.ζ (ΕΚΤ+) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Προγράμματα δια βίου μάθησης σε διασύνδεση με τις ανάγκες τις αγοράς 
εργασίας με έμφαση στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. 

 Δράσεις προσαρμογής του επιχειρηματικού οικοσυστήματος για την παροχή 
ευκαιριών αναβάθμισης δεξιοτήτων στους απασχολούμενους. 

 Παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της μετάβασης στη σταδιοδρομία και την 
επαγγελματική κινητικότητα. 
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 Προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών κι επιχειρησιακών δεξιοτήτων. 

 Προώθηση της ψηφιακής κατάρτισης και του ψηφιακού εγγραμματισμού των 
πολιτών. 

 Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στελεχών των φορέων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των δημοσίων/δημοτικών δομών (ενδεικτικά ΟΤΑ Α’ και 
Β’ βαθμού). 

 Ειδικά προγράμματα για πληθυσμιακές ομάδες συγκεκριμένου γεωγραφικού 
προφίλ. 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) των κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών. 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Άνεργοι, Απασχολούμενοι, Γενικός πληθυσμός, Κοινωνικοί 
εταίροι, Επιχειρήσεις 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων: Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.η): προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση 
της ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων, και της ενεργού 
συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις 
μειονεκτούσες ομάδες· (ΕΚΤ+) 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Στην ΠΣΤΕ εντοπίζονται ανάγκες για την αύξηση της 
απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας 
μέσω παρεμβάσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με έμφαση 
στους μακροχρόνια άνεργους, άνεργους με χαμηλό και κοινωνικοοικονομικό 
μορφωτικό υπόβαθρο, άτομα με αναπηρία, πρώην φυλακισμένοι, περιθωριοποιημένοι 
νέοι και άλλεςμειονεκτούσες ομάδες. Οι παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου αναμένεται 
να συμβάλλουν στην προώθηση της ενεργού ένταξης στην απασχόληση και στη 
διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών, ιδιαίτεραγια τις μειονεκτούσες ομάδες. 

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου για τη χώρα, λειτουργούν συμπληρωματικάστον 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, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού, στο 
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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 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. Επίσης, με τις αρχές για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ‘Εγγύηση για το Παιδί’ και με τη νέα Εθνική 
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.η (ΕΚΤ+) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Δράσεις στη νέα Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης, τόσο στο επίπεδο της 
πρόληψης και αποφυγής ιδρυματικού τύπου φροντίδας όσο και ενίσχυσης της 
αυτονομίας και της κοινωνικής τους ένταξης. 

 Δράσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο στην κοινότητα, στο σπίτι με παροχή 
υπηρεσιών με τη μορφή προσωπικής φροντίδας, όπου απαιτείται. 

 Επαγγελματική επανένταξη πρώην φυλακισμένων στην αγορά εργασίας. 

 Δράσεις υποστήριξης εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές. 

 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής(κύκλος 2021-2022) 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Άνεργοι, Περιθωριοποιημένοι νέοι, Πρώην φυλακισμένοι, 
Μειονεκτούσες ομάδες 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων: Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.θ): προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών· (ΕΚΤ+) 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. 
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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,  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. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.θ (ΕΚΤ+) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης μέσω αντιμετώπισης της 
επισφαλούς στέγασης, εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείαςγια υπηκόους 
τρίτων χώρων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. 

 Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά 
εργασίας συμπεριλαμβανομένης  της καταπολέμησης του ψηφιακού 
αποκλεισμού. 

 Δράσεις ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων κυρίως ΑμΕΑ για υπηκόους 
τρίτων χώρων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών στην αγορά εργασίας 
μέσω της κοινωνικής οικονομίας. 

 Πιλοτικά Τοπικά Προγράμματα Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη 
Μεταναστών. 

 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για υπηκόους τρίτων χώρων, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. 

 Κέντρα Ένταξης για υπηκόους τρίτων χώρων, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταναστών. 

 Παροχή υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Υπηρεσίες Δομών (ΚΚ 
και ΚΕΜ). 

 Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας για υπηκόους τρίτων χωρών και 
μετανάστεςσε Δήμους χωρίς ΚΕΜ. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης και διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης σε Δήμους 
χωρίς ΚΕΜ. 
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Βασικές ομάδες-στόχοι: Άνεργοι, Υπήκοοι τρίτων χωρών, Παιδιά, Άτομα με 
αναπηρία, Μετανάστες, πρόσφυγες, Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων: Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.i): προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι  Ρομά· (ΕΚΤ+) 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Στην ΠΣΤΕ εντοπίζεται η ανάγκη για ανάπτυξη 
υποδομών βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και κάλυψη των βασικών αναγκών 
ατόμων που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως οι Ρομά.Ο Ειδικός 
Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης 
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι  Ρομά. 

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, στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική 
Ένταξη των Ροµά 2017-2021 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. Επίσης, με τις αρχές για τα άτομα με 
αναπηρία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ‘Εγγύηση για το 
Παιδί’. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.ι (ΕΚΤ+) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης μέσω αντιμετώπισης της 
επισφαλούς στέγασης, εκπαίδευσης, απασχόλησης, 
υγείαςπεριθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά. 
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 Οριζόντιες παρεμβάσεις προώθησης της ισότητας και ενίσχυσης της ένταξης 
για  περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως οι Ρομά`. 

 Λοιπές Δράσεις για Ρομά(Επιδότηση Ενοικίου, Ομάδες Διαχείρισης Χώρων 
Μετεγκατάστασης, Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης). 

 Πιλοτικά Τοπικά Προγράμματα Δράσης για την ενσωμάτωση και την 
κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά. 

 Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας, 
εφήβων σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις (Ρομά). 

 Δράσεις ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων κυρίως ΑμΕΑ για  
περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως οι Ρομά στην αγορά εργασίας μέσω της 
κοινωνικής οικονομίας. 

 Δράσεις ενίσχυσης κοινωνικής ένταξης ΑμΕΑ για περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, όπως οι Ρομά, μέσω ίδρυσης φορέων κοινωνικής & αλληλέγγυας 
οικονομίας. 

 Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά. 

Βασικές ομάδες-στόχοι: Άνεργοι, Περιθωριοποιημένες κοινότητες, Ρομά, Παιδιά, 
Άτομα με αναπηρία 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων: Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.ια): ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε 
ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 
υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με 
επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική 
προστασία, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· 
βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της 
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης· (ΕΚΤ+) 
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Παρεμβάσεις των Ταμείων:Στην ΠΣΤΕ καταγράφονται ανάγκες ενίσχυσης των 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας, κοινωνικής προστασίας και ψυχικής 
υγείας που αφορούν στα παιδιά, στις ανάγκες των ηλικιωμένων και ιδίως αυτών που 
διαβούν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, στα άτομα με αναπηρίες, στους 
εξαρτημένους και σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες γενικά. Ο Ειδικός Στόχος 
αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης για όλους, λαμβάνοντας υπόψη και τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τα 
άτομα με αναπηρία και τις μειονεκτούσες ομάδες. 

Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση θα δοθεί στη διερεύνηση κατεύθυνσης μέρους των πόρων 
του Ειδικού Στόχου για την κάλυψη των αναγκών της ισότιμης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας και κοινωνικής προστασίας στην 
πληγείσα από τις καταστροφικές πυρκαγιές περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.. 

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 όσο και 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 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 παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου 4.ια (ΕΚΤ+) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Επέκταση υφιστάμενων και δημιουργία νέων δράσεων κοινωνικών δομών και 
δομών κοινωνικής προστασίας. 

 Κάλυψη των αναγκών της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης, φροντίδας και κοινωνικής προστασίας για τους κατοίκους της 
πληγείσας από τις πυρκαγιές περιοχή της Βόρειας Εύβοιας 

 Επέκταση δομής παρατηρητηρίου κοινωνικής συνοχής– ΓΕΦΥΡΑ 2.0. 

 Δράσεις για τη προαγωγή και αγωγή υγείας, την πρόληψη και μακροχρόνια 
φροντίδα. 
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 Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. 

 Δράσεις για την εκπαίδευση των στελεχών των ΟΤΑ στη διαχείριση κρίσεων. 

 Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης της κατάστασης της δημόσιας υγείας 
σε περιφερειακό – τοπικό επίπεδο. 

 Ενίσχυση της λειτουργίας Συμβουλευτικών Κέντρων γυναικών-θυμάτων βίας 
(Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους, ΕΚΚΑ, 
Ξενώνες Επείγουσας Φιλοξενίας, Καταφύγια κλπ. 

 Ανάπτυξη  & λειτουργία Κοινωνικών Κέντρων (μετεξέλιξη Κέντρων 
Νεότητας και Δομών Φτώχειας) Δίκτυο Δομών "Το Σπίτι της Οικογένειας". 

 Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα. 

 Δομές Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

 Κινητές Μονάδες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

 Κέντρα Ημέρας για την Άνοια. 

 Προγράμματα Εκπαίδευσης Ιατρών.  

 Δομές παροχών ψυχικής υγείας σε παιδιά.  

 Δομές παρέμβασης ειδικούς πληθυσμού. 

 Ανάπτυξη Υπηρεσιών (Κινητές Μονάδες, Κέντρα Ημέρας) υποστήριξης 
αστέγων εξαρτημένων ατόμων με χαμηλό κίνητρο και δυνατότητα 
απεξάρτησης.  

 Ανάπτυξη Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ, 
ναρκωτικές ουσίες κλπ.) μονάδες προστασίας εξαρτημένων και γονεϊκής 
στήριξης.  

 Ενίσχυση παρεμβάσεων πρόληψης των εξαρτήσεων που απευθύνονται σε 
γενικό πληθυσμό & ειδικές ομάδες (ανέργων, μετανάστες, περιθωριοποιημένα 
άτομα, κλπ.) 

 Ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής ένταξης που συμβάλλουν στην 
αποκατάσταση και των κοινωνική ενσωμάτων των ατόμων σε εξάρτηση.  

 Λειτουργία Ομάδων Υγείας στα Κέντρα Υγείας (Ομάδες επαγγελμάτων & 
οικογενειακών ιατρών στα αστικά κέντρα  & κινητές μονάδες για απόκεντρες 
περιοχές).  

 Ανάπτυξη & λειτουργία κινητών μονάδων διαγνωστικών ελέγχων υγείας και 
σε κατοίκους δυσπρόσιτων περιοχών. 
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 Υπηρεσίες για τη φροντίδα ασθενών με χρόνιες νόσους. Ανάπτυξη και 
λειτουργία δομών. 

 Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωτικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ) στον 
γενικό πληθυσμό. 

 Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος προγεννητικού και περιγεννητικού 
ελέγχου στο γενικό πληθυσμό. 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.   

 Υγειονομική θωράκιση που επιβαρύνονται από τις προσφυγικές ροές. 
Κάλυψη αναγκών προσφύγων και μεταναστών. 

 Ανάπτυξη Ξενώνων Άμεσης Αποδοχής και Βραχείας Φιλοξενίας προς 
αναδοχή και συμπληρωματικές δράσεις για την προώθηση του θεσμού της 
αναδοχής. 

 Δράσεις υποστήριξης παιδιών και αναδόχων κατά τη μετάβασή τους από 
ιδρύματα και από την ανήλικη ζωή στην ενηλικίωση. 

Βασικές ομάδες-στόχοι:Γενικός πληθυσμός, Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, 
Επαγγελματίες Υγείας, Ηλικιωμένοι, Εξαρτημένοι, Γυναίκες, Παιδιά, Άτομα με 
αναπηρία 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων: Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

Ειδικός στόχος(4.ιβ): προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών· (ΕΚΤ+) 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Ο Ειδικός Στόχος αναμένεται να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν των αναγκών που προκύπτουν για την στήριξη των 
ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην πληγείσα από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, έμφαση θα δοθεί στη 
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διερεύνηση κατεύθυνσης μέρους των πόρων του Ειδικού Στόχου για την ενίσχυση της 
κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης,. 

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, στον Αναπτυξιακό Στόχο ‘Κοινωνική Ανάπτυξη’ του 
ΕΠΑ 2021-2025, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού και  στο 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα ΑμεΑ. 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις της 
νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας,του 
σχεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την 
οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας και για μια ζωή με αξιοπρέπεια και κοινωνική 
προστασία κατάλληλη για τον νέο κόσμο, όπως και με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. 
‘Εγγύηση για το Παιδί’. 

Οι παρεμβάσεις των Ειδικού Στόχου 4.ιβ(ΕΚΤ+) εντάσσονται στην στρατηγική 
Προτεραιότητα 4.2 και οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Οριζόντιες παρεμβάσεις αντιμετώπισης των κινδύνων φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης σε 
κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά. 

 Ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των ατόμων σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην πληγείσα από τις πυρκαγιές 
περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. 

 Παρεμβάσεις αντιμετώπισης των κινδύνων φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού για τους άπορους. 

 Παρεμβάσεις εγγύησης για τα δικαιώματα των παιδιών, με αντιμετώπιση, 
μεταξύ άλλων, των κινδύνων φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού- 
Αναβάθμιση υπηρεσιών παιδικής μέριμνας. 

 Δράσεις για τη μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στις χρόνια 
επιβαρυμένες – περιθωριοποιημένες κοινωνικές  ομάδες. 

 Δράσεις αντιμετώπισης της μείωσης εισοδήματος σε ομάδες του πληθυσμού 
που έχουν επιβαρυνθεί από τα μέτρα εφαρμογής περιορισμού της πανδημίας 
COVID-19. 

 Δημιουργία νέων κοινωνικών δομών (όπου κριθεί απαραίτητο). 

 Προγράμματα :α) προσωπικού Βοηθού β) Κοινωνικού Φροντιστή ΑΜΕΑ, 
Ηλικιωμένοι και Παιδιά με αναπτυξιακά προβλήματα. 
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 Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής 
φτώχειας.  

 Δράσεις πρόσβασης σε προσιτή κατοικία για άστεγους, οικογένειες σε σοβαρή 
υλική στέρηση που διαβιούν σε επισφαλή κατοικία (Δίκτυο Κοινωνικής 
Κατοικίας).  

 Πιλοτικές δράσεις κοινωνικής καινοτομίας στην εφαρμογή εθνικών και 
τοπικών πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της 
φτώχειας.  

 Δομές αστέγων (υπνωτήρια και κέντρα ημέρας), 

 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), 

 ΚΗΦΗ (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων). 

 Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), 

 Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ΑμΕΑ/Ηλικιωμένων 

 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), 

Βασικές ομάδες-στόχοι:Γενικός πληθυσμός, Άποροι, Παιδιά, Άτομα με αναπηρία, Άτομα 
και νοικοκυριά σε κίνδυνο φτώχειας, Άτομα σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού 

Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των 
διακρίσεων: Το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 περιλαμβάνει στον Ειδικό 
Στόχο δράσεις που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και τη μη διάκριση. 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Ενδεχόμενη αξιοποίηση του Ειδικού 
Στόχου στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην ΠΣΤΕ, θα 
εξειδικευθεί κατά την εξέλιξη του προγραμματισμού. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

Ειδικός στόχος(5.i): Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 
φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές 
περιοχές 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Στο τομέα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ήδη κατά 
την τρέχουσα ΠΠ, αναγνωρίστηκε η ανάγκη για την αποκατάσταση του οικονομικού 
ιστού των πόλεων και της λειτουργίας τους ως κινητήριες δυνάμεις στην ευρύτερη 
περιοχή επιρροής, η αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης 
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ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων 
εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ 
επαγγελματικών ζωνών, η αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με 
αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών 
υποδομών, η προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο 
αστικό περιβάλλον, η αντιστροφή της αστικής διάχυσης, η ανάκτηση του δημόσιου 
χώρου. Τέτοιες προκλήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές της 
Περιφέρειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζονται τρείς Στρατηγικές ΒΑΑ (αστικά κέντρα των Δήμων 
Χαλκιδέων και Λαμιέων και στην ενιαία Δια-δημοτική Αστική Λειτουργική Περιοχή 
που συγκροτείται από τα Αστικά Κέντρα των Δ. Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-
Θεσπιέων).  

Η εξέλιξη των παρεμβάσεων κατά την τρέχουσα περίοδο, όσον αφορά τις 
υλοποιούμενες Στρατηγικές ΒΑΑ και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από 
αυτές, θα αποτελέσουν τη βάση για αναθεώρηση και επικαιροποίηση των σχεδίων 
δράσης των στρατηγικών, στην κατεύθυνση της συνέχισης τους και στη νέα ΠΠ.  

Στο πλαίσιο επιμέρους χωρικά εστιασμένων, θεματικών αστικών παρεμβάσεων, 
λαμβάνεται αρχικά υπόψη ο σημαντικός ρόλος που έχει επιτελέσει διαχρονικά η 
λειτουργία της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ) στην ανάπτυξη και ανάδειξη 
της ευρύτερης περιοχής, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα για μια ολοκληρωμένη 
παρέμβαση αναβάθμισης της ΠΕΛ σε ένα βιώσιμο προς όφελος της τοπικής και 
ευρύτερης κοινωνίας αναπτυξιακό πόλο, προσανατολισμένο στην τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη. Οι συνιστώσες της εν λόγω χωρικής παρέμβασης αφορούν 
στην αναβάθμιση των υποδομών και των λειτουργιών της ΠΕΛ, στην αποκατάσταση 
της συνοχής του αστικού χώρου μεταξύ της περιοχής της ΠΕΛ και της ευρύτερης 
περιοχής μέσα από την εισαγωγή νέων χρήσεων και λειτουργιών συνδεδεμένων με τις 
υποδομές της περιοχής, με κεντρική ιδέα την ανάπτυξη ενός πολυκέντρου 
πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού και καινοτομίας περιφερειακής, αλλά και εθνικής 
εμβέλειας. 

.Βασικές ομάδες-στόχοι:ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού – Αστικές Αρχές, Δημόσιοι 
Οργανισμοί 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων:Oι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο 
αξιοποιούν το χωρικό εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για παρεμβάσεις 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες της ΠΣΤΕ, όπως αυτές 
προσδιορίζονται ανωτέρω από την Στρατηγική και θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά τον 
προγραμματισμό. 
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Ειδικός στόχος(5.ii): Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του 
πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της 
ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών 

Παρεμβάσεις των Ταμείων: Στα δυνατά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ΠΣΤΕ 
περιλαμβάνονται τα μοναδικά τοπόσημα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, οι 
πολιτιστικές υποδομές, και χωρικές ενότητες με δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης του 
τουρισμού, με έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό. Στον Ειδικό Στόχο 
προτεραιότητα αποτελεί η κάλυψη αναγκών και γεωγραφικών περιοχών που δεν 
καλύπτονται από το εργαλείο των ΒΑΑ, με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων ή 
και υφιστάμενων ΟΧΕ. Η διεύρυνση της εφαρμογής του εργαλείου των ΟΧΕ και σε 
άλλους τύπους χωρικών ενοτήτων με ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες, αλλά και σε 
ειδικές θεματικές και αλυσίδες αξίας, κρίνεται απαραίτητη για τη κάλυψη 
μεγαλύτερου μέρους των χωρικών αναγκών της Περιφέρειας. 

Το Πρόγραμμα θα διερευνήσει τη δυνατότητα συμβολής με πόρους και στοχευμένες 
δράσεις από τον ΣΠ.5, βάσει του πλαισίου επιλεξιμότητας των κανονισμών των 
ΕΔΕΤ,  στην ολοκληρωμένη παρέμβαση (ΟΧΕ) που σχεδιάζεται για την πληγείσα 
χωρική ενότητα της Βόρειας Εύβοιας. 

Βασικός αναπτυξιακός στόχος αποτελεί η εξυγίανση και αποκατάσταση των 
επιβαρυμένων περιοχών όπως ο ποταμός Ασωπός και η βιομηχανική περιοχή 
Σχηματαρίου - Οινοφύτων. Ιδιαίτερη προτεραιότητα αποδίδεται στη χωρική ενότητα 
της ΛΑΠ Ασωπού, όπου είναι ζωτικής σημασίας η συνέχιση της σχεδιασθείσας 
ολοκληρωμένης παρέμβασης.  

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΠΕΠ της τρέχουσας ΠΠ προβλέπεται η υλοποίηση 
της ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής για την ολοκληρωμένη ανάδειξη και δικτύωση 
σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και τη διαμόρφωση ενός διακριτού και επώνυμου 
τουριστικού προϊόντος (Πολιτιστική/Τουριστική/Περιβαλλοντική Διαδρομή Στερεάς 
Ελλάδας), η οποία δύναται να συνεχιστείκαι η περιβαλλοντική της διάσταση να 
επεκταθεί σε ορεινές περιοχές ενισχύοντας το τουριστικό προφίλ της ΠΣΤΕ. 

Εν συνέχεια, αξιολογείται ως αναπτυξιακή ευκαιρία για την ΠΣΤΕ, η οργάνωση της 
περαιτέρω ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού με κεντρικές περιοχές παρέμβασης 
τις λουτροπόλεις της Αιδηψού και των Καμένων Βούρλων. Οι δυνατότητες για 
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως του ιαματικού - θερμαλιστικού 
τουρισμού στις λουτροπόλεις της ΠΣΤΕ είναι ευρείες, διαμορφώνοντας τις συνθήκες 
δημιουργίας πολλαπλασιαστικών θετικών αποτελεσμάτων για την απασχόληση, την 
επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού. 
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Βασικές ομάδες-στόχοι: ΟΤΑ A’ και Β’ βαθμού – Αστικές Αρχές, Δημόσιοι 
οργανισμοί, Επαγγελματικοί κι επιστημονικοί φορείς, Φορείς κοινωνίας των πολιτών 

Ενδείξεις ως προς τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων: Οι παρεμβάσεις στον Ειδικό Στόχο 
αξιοποιούν το χωρικό εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για παρεμβάσεις 
σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες της ΠΣΤΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται ανωτέρω από 
την Στρατηγική και θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά τον προγραμματισμό. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατανέμονται συνολικοί πόροι (Δημόσια Δαπάνη) 
ύψους 426.065.898 €, τα οποία προέρχονται τόσο από το ΕΤΠΑ όσο και από το ΕΚΤ 
όπως παρουσιάζεται στους Πίνακες που ακολουθούν. 

Πίνακας 3. Χρηματοδότηση Περιφερειακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 
2021-2027 

ΤΑΜΕΙΟ Κοινοτική Συνδρομή Εθνική Συμμετοχή ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΠΑ 268.331.820 47.352.674 315.684.494 

ΕΚΤ 93.824.193 16.557.211 110.381.404 

ΣΥΝΟΛΟ 362.156.013 63.909.885 426.065.898 

Πίνακας 4. Τρέχουσα κατανομή χρηματοδότησης Περιφερειακού Προγράμματος 
Στερεάς Ελλάδας 2021-2027(Δημόσια Δαπάνη) ανά Προτεραιότητα 

 Προτεραιότητα  Ταμείο Δημόσια Δαπάνη 

1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της 
οικονομίας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 
μετασχηματισμού της. 

ΕΤΠΑ 54.104.712 

2 Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων. ΕΤΠΑ 86.012.618 

3 Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας ETΠΑ 31.214.256 

4.1 Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση 
των μηχανισμών και υποδομών για την στήριξη της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης 
και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης. 

ΕΤΠΑ 62.428.513 

4.2 Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση 
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. 

ΕΚΤ+ 108.094.232 

5 Ενίσχυση της χωρικής αναπτυξιακής συνοχής στις αστικές 
περιοχές και στην ενδοχώρα της Στερεάς Ελλάδας. 

ΕΤΠΑ 76.301.516 

6 Προτεραιότητα «Τεχνική βοήθεια» ΕΤΠΑ 5.622.879 

7 Προτεραιότητα «Τεχνική βοήθεια» ΕΚΤ+ 2.287.172 

 ΣΥΝΟΛΟ  426.065.898 

. 
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Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων στις Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους 
που έχουν επιλεγεί γίνεται κατά την τρέχουσα περίοδο από την ΕΥΔ σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες εθνικές αρχές με βάση τις ανάγκες της Περιφέρειας στα επιμέρους 
αντικείμενα κάθε Στόχου Πολιτικής, τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους αλλά και τα νέα δεδομένα που 
διαμορφώνουν για την Περιφέρεια οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ, 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΣΤΕ 2021-2027 

Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ΠΣΤΕ και για τηνέα 
ΠΠ βασίζονται στη συγκρότησης της εταιρικής σχέσης, η οποία εξασφαλίζει τη στενή 
συνεργασία μεταξύ του φορέα προγραμματισμού με την ΕΕ, τις κεντρικές και 
περιφερειακές δημόσιες αρχές, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τον 
ιδιωτικότομέα. Στη βάση της εταιρικής σχέσης βρίσκεται η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, δηλαδή η συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών 
Μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή 
πολιτικών της ΕΕ. 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 
οργανώνεται προωθώντας τη συμμετοχή των εταίρων σε όλη τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής των Προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής στις Επιτροπές Παρακολούθησης. Η εταιρική σχέση που συγκροτείται 
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 του, της εφαρμογής του και της παρακολούθησής του. Η συγκρότηση 
της εταιρικής σχέσης στην ΠΣΤΕ επιδιώκει την εδραίωση του διαλόγου με εταίρους 
από τις αστικές και άλλες δημόσιες αρχές, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, 
και  φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. 

Η προετοιμασία και ο σχεδιασμός του Προγράμματος της ΠΣΤΕ 2021-2027, στο 
πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, εκκίνησε με τις απαραίτητες διαδικασίες εσωτερικής 
διαβούλευσης στην Περιφέρεια, ώστε να διαμορφωθεί ένα πρώτο κείμενο βάσης 
(Conceptpaper) που αποτυπώνει αρχικά τις ανάγκες, τις αναπτυξιακές προκλήσεις και 
τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΠΣΤΕ για τη νέα ΠΠ. Σε αυτή τη φάση 
εσωτερικής διαβούλευσης συμμετείχαν με την παροχή χρήσιμων παρατηρήσεων 
ανάλυσης και προτάσεων τα παρακάτω μέρη: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΣΤΕ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΣΕ 
ΠΡΟΕΔΡ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝΠΣΤΕ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Συνδυασμών 
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ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΣΤΕ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠ/ΧΕΣ  ΠΣΤΕ 
Γενικοί Διευθυντές της ΠΣΤΕ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5ης ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΦ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
Α/θμια& Β/θμιαΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας 
Επικεφαλής Συνδυασμών 
Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο 
Έρευνας και Καινοτομίας 
Εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας  
Εφορείες Αρχαιοτήτων 
Φθιωτική Αναπτυξιακή 
 

ΟΤΑ Α’ Βαθμού Εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Εσωτερικών (πρώην 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη). 

ΔημοτικέςΒιβλιοθήκες  

Περιφερειακή ΈνωσηΔήμων 
(ΠΕΔ) 

Εκπρόσωποι Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και Σχολών - 
Τμημάτων 

Νοσοκομεία και Δομές Υγείας 
στην ΠΣΤΕ 

Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ Α’ 
και Β’ Βαθμού  

Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθήνας 

Λιμενικά Ταμεία 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Εκπρόσωποι τηςΕκκλησίας 

ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

ΔιευθύνσειςΕκπαίδευσης Σώματα Ασφαλείας ΠΣΤΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Εργατικά κέντρα Π.Ε. της 
Στερεάς Ελλάδας 

Οργανώσεις πολιτώντης ΠΣΤΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. 
Ε. 

ΕνώσειςΕμπόρων και 
Επαγγελματιών 

Οικονομικά Επιμελητήρια 

Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
ΠΣΤΕ 

ΕιδικάΣχολεία Εμποροβιομηχανικά 
Επιμελητήρια 

ΣύλλογοιΤοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

Σύλλογοι δασκάλων και 
καθηγητών 

Εκπρόσωποι 
φορέωνκοινωνικήςοικονομίας. 

ΕπιτελικέςΔομές ΕΣΠΑ 
Υπουργείων 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Α.Ε. 

Εκπρόσωπος της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής 
(ΟΚΕ) 

Εκπρόσωπος της Κεντρικής 
Μονάδας Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε 

Κοινωνικές Δομές Προστασίας 
– Πρόληψης - Συμβουλευτικής 

Εκπρόσωπος της Γενικής 
Γραμματέας Ισότητας των 
Φύλων του Υπουργείου 
Εσωτερικών . 

Ιατρικοί και Δικηγορικοί 
Σύλλογοι – Σύλλογοι εστίασης 

ΑγροτικοίΣύλλογοι 

Εκπρόσωπος της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και 
Καινοτομίας. 

ΟΑΕΔ ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

Εκπρόσωπος της Γενικής 
Γραμματείας Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών. 

Τεχνικά Επιμελητήρια  

Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ. Περιβαλλοντικές οργανώσεις  
 

Μέσω του ερωτηματολογίου, οι εταίροι κλήθηκαν να συμμετέχουν ουσιαστικά στην 
ανάλυση των προκλήσεων και αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην ΠΣΤΕ, 
στην επιλογή των στόχων και προτεραιοτήτων για την εξυπηρέτηση αυτών των 
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αναγκών, στην ύπαρξη των κατάλληλων συντονιστικών μηχανισμών για τη 
δημιουργία συνεργειών μεταξύ των διαφόρων μέσων που διατίθενται με στόχο την 
ενίσχυση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. 

Οι φορείς που συμμετείχαν, συνέβαλαν μέσω των προτάσεων τους, στη διαμόρφωση 
του Προσχεδίου του νέου Προγράμματος της ΠΣΤΕ, το οποίο η Περιφέρεια 
υποβάλλει προς συζήτηση στις αρμόδιες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές. Περαιτέρω, 
για τη σύνταξη του Προσχεδίου η Διαχειριστική Αρχή συμμετείχε σε όλες τις 
διαδικασίες διαβούλευσης που οργάνωσε η Εθνική Αρχή Συντονισμού, 
διασφαλίζοντας το συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα του Προγράμματος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2021-2027) με τη στρατηγική, τους στόχους και τις 
παρεμβάσεις των τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Η 2η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης οργανώνεται κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου2021 
– Οκτωβρίου2021 και περιλαμβάνει τη συζήτηση επί του Προσχεδίου Προγράμματος 
Στερεάς Ελλάδας και την εκ νέου υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων εκ μέρους 
των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων. Οι εισηγήσεις αυτές θα ενσωματωθούν 
στη οριστική διαμόρφωση του Προγράμματος που προβλέπεται ναυποβληθεί επίσημα  
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο 2021. 

Κορυφαίο όργανο για τη συμμετοχή των εταίρων στην υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Προγράμματος είναι η Επιτροπή 
Παρακολούθησης (ΕΠ). Η ΕΠ ενσωματώνει την εταιρική σχέση στην υλοποίηση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος. Η επιλογή των μελών της θα 
λάβει υπόψη τους εταίρους που συμμετείχαν ενεργά στη προετοιμασία του 
Προγράμματος διασφαλίζοντας συνέχεια και ανάληψη ευθύνης μεταξύ των σταδίων 
προγραμματισμού και υλοποίησης.  

Για τη συγκρότηση και λειτουργία της ΕΠ λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς της. Πέραν των τυπικών μέτρων ενίσχυσης του επιχειρησιακού 
της χαρακτήρα, όπως η ολιγομελής και αντιπροσωπευτική σύνθεσή της,καθώς και η 
υποστήριξη της λειτουργίας της από ισχυρή γραμματεία της Διαχειριστικής Αρχής, 
επιδιώκεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών της, με 
αναμενόμενο αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη κινητοποίησή τους. 

Η συνέχιση της 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,ουσιαστικοποιώντας το ρόλο τους στην παρακολούθηση 
και αξιολόγηση. Τα μέλη της Ε.Π.έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα και να 
λαμβάνουν απαντήσεις για ειδικότερα ζητήματα, όπως το πλαίσιο υλοποίησης του 
Προγράμματος, την αξιολόγηση κι επιλογή των προτάσεων, την αξιόπιστη εφαρμογή 
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των κριτηρίων επιλογής των πράξεων, την πορεία σύνταξης των ετήσιων και τελικής 
έκθεσης εφαρμογής, την αξιολόγηση του προγράμματος, την εφαρμογή των αρχών 
προσβασιμότητας κλπ. 

Τέλος, η συμμετοχή των εταίρων στο πλαίσιο των αξιολογήσεων του Προγράμματος 
θα συμβάλει στην αμεροληψία των αποτελεσμάτων και τη διασπορά της μάθησης σε 
όλους τους φορείς που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία προγραμματισμού. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΣΕΤ 2021-2027 

Επικοινωνιακοί στόχοι: Κεντρικός στόχοςτης στρατηγικής είναι η προβολή του 
ρόλου του Προγράμματος της ΠΣΤΕ2021-27 και της συμβολής της ΕΕ στην 
εφαρμογή των Προτεραιοτήτων του και την επίτευξη των στόχων του. . Η στρατηγική 
εξειδικεύεται σε πέντε ειδικούς στόχους: 

1. Δημιουργία και λειτουργία αξιόπιστου και προσβάσιμου μηχανισμού παροχής 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις του Προγράμματος. 

2. Συνεχής, σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση, σε συνθήκες πλήρους 
διαφάνειας, όλων των δυνητικών δικαιούχων για τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης, τις διαδικασίες και τους όρους χρηματοδότησης. 

3. Διασφάλιση ότι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση (ιδιαίτερα οι 
Δικαιούχοι) είναι ενημερωμένοι και τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
περιλαμβανομένων αυτών στην πληροφόρηση και επικοινωνία. 

4. Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, κατανόησης και θετικής στάσης για τη 
συμβολή της ΕΕ στους στόχους της ΠΣΤΕ. 

5. Εξασφάλιση της κατανόησης από το ευρύ κοινό της ΠΣΤΕ, των κοινωνικών 
και οικονομικών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που έχει η υλοποίηση του 
Προγράμματος. 

Ομάδες – Στόχοι της Επικοινωνιακής Στρατηγικής: H στρατηγική επικοινωνίας 
του προγράμματος απευθύνεται σε τρείς βασικές ομάδες αποδεκτών: δικαιούχοι των 
παρεμβάσεων, δυνητικοί δικαιούχοι και ευρύ κοινό. 

Δικαιούχοι και δυνητικοί δικαιούχοι μπορεί να είναι Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ και 
αναπτυξιακές εταιρίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Πανεπιστήμια, Ερευνητικοί 
Φορείς, Επιμελητήρια, λοιποί και οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι. Η ομάδα – 
στόχος της στρατηγικής επικοινωνίας συνδέεται άμεσα κυρίως με τους τρείς πρώτους 
ειδικούς στόχους της στρατηγικής. 

Το ευρύ κοινό περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτών σε εθνικό-περιφερειακό επίπεδο 
και συνδέεται με τους στόχους 4 και 5 της στρατηγικής. Για την επίτευξη των στόχων 
αυτών, η στρατηγική εξειδικεύεται σε επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες:  

 Πληθυσμός αστικών κέντρων, τοπικός πληθυσμός περιοχών υπαίθρου, 
πολίτες και νοικοκυριά που ωφελούνται από τις παρεμβάσεις. 

 Ερευνητικό δυναμικό της ΠΣΤΕ, Πανεπιστήμια, φοιτητές, υφιστάμενοι και 
νέοι ερευνητές. 

 Εργατικό δυναμικό της ΠΣΤΕ, άνεργοι της Περιφέρειας. 
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 Γενικός πληθυσμός ΠΣΤΕ. 
 Γυναίκες και νέοι που ανήκουν στο αδρανές εργατικό δυναμικό. 
 Νέοι άνεργοι με έμφαση στους άνεργους νέους ηλικίας 15-29 ετών, οι οποίοι 

βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.  
 Άνεργοι ηλικίας 15-64 ετών, στους οποίους περιλαμβάνονται οι μακροχρόνια 

άνεργοι καθώς και άτομα εκτός κατάρτισης και δια βίου μάθησης. 
 Άνεργοι και απασχολούμενοι για αναβάθμιση δεξιοτήτων, με έμφαση στις 

ψηφιακές δεξιότητες. 
 Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες σε ψηφιακό αποκλεισμό. 
 Υπήκοοι τρίτων χωρών και μετανάστες. 
 Γενικός πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 
 Άτομα με αναπηρία, γενικά και σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 
 Παιδιά, γενικά και σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 
 Άτομά τρίτης ηλικίας, γενικά και σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 
 Περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως οι Ρομά. 
 Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες απομακρυσμένων περιοχών. 
 Άποροι. 
 Γυναίκες που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες. 
 Ασθενείς ψυχικής υγείας και εξαρτημένοι. 
 Επαγγελματίες υγείας. 
 Επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας. 
 Άλλες μειονεκτούσες ομάδες. 

Η στρατηγική απευθύνεται σε εθνικά η ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποίαμπορούν να 
λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές στη διάδοση της πληροφορίας σχετικά με το 
πρόγραμμα όπως τα  EuropeDirect και EuropeEnterpriseNetwork, ή άλλοι φορείς που 
εμπλέκονται στην παρακολούθηση της γεωγραφικής διάστασης της Πολιτικής 
Συνοχής π.χ. ESPON, URBACT. . 

Μέσα Επικοινωνίας: Η εφαρμογή της στρατηγικής βασίζεται στη χρήση πολλαπλών 
μέσων επικοινωνίας. Για την ενημέρωση της ομάδας-στόχου των δικαιούχων, η ΕΥΔ 
μετά την έγκριση του προγράμματος θα εκδώσει Οδηγό Επικοινωνίας και 
Δημοσιότητας, με στόχους τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας για το Πρόγραμμα και 
τις παρεμβάσεις του και την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας όπως προβλέπονται 
από τους Κανονισμούς. Ο Οδηγός θα ενσωματώσει σχετικές κατευθύνσεις της ΕΑΣ. 
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Ο ιστότοπος του Προγράμματος) επικαιροποιείται σε συνεχή βάση με τα στοιχεία που 
προβλέπονται από τους Κανονισμούς και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο σύνολο 
της στρατηγικής.  

Κύρια μέσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

 Ορζόντια δημοσιότητα, όπως δημοσίευση Δελτίων Τύπου 
(έντυπα/ηλεκτρονικά) με  πληροφορίες για το Πρόγραμμα και σχετικές 
εκδηλώσεις πληροφόρησης , συνεντεύξεις Περιφερειάρχη, ή στελεχών της 
Περιφέρειας και  ΕΥΔ για την υλοποίηση σημαντικών έργων, ή συμμετοχή 
τους σε ενημερωτικές εκπομπές, κλπ 

 Πληροφόρηση μέσω έντυπου υλικού (οδηγοί, φυλλάδια για σημαντικές 
δράσεις, προβολή σημαντικών έργων, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, κλπ) 

 Καταχώρηση διαφημίσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για την 
υλοποίηση, τα αποτελέσματα του Προγράμματος και τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης με στόχο την ενίσχυση της εικόνας και του ρόλου της ΕΕ ως 
προς την προστιθέμενη αξία των έργων..  

 Χρήση ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί) για την μετάδοση 
διαφημιστικών μηνυμάτων και την αξιοποίηση τους ως βασικών 
πολλαπλασιαστών για τη διάδοση της πληροφορίας σε περιφερειακό/τοπικό 
επίπεδο. 

 Οπτικοακουστικές παραγωγέςγια ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων ως 
προς τις ευκαιρίες χρηματοδότησης  και του κοινού για σημαντικά έργα  και 
τα αποτελέσματα  τους. 

 Ειδικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή του κοινού, οι οποίες απευθύνονται είτε 
προς το σύνολο των πολιτών, είτε σε διαφορετικές ομάδες-στόχους 
(Εκδηλώσεις Πληροφόρησης για δράσεις/έργα, ημερίδες για την προβολή 
συνολικά του προγράμματος, των στόχων και των αποτελεσμάτων του κλπ). 

Η στρατηγική περιλαμβάνει τη δημιουργία σελίδας του Προγράμματος στα κοινωνικά 
δίκτυα. Πλεονεκτήματα αυτών των μέσων είναι το χαμηλό κόστος, η κάλυψη 
μεγάλου ποσοστού από το ευρύ κοινό, η ικανότητα επιλογής πολλαπλών μορφών 
στόχευσης (φύλο, ηλικία, τοποθεσία, κλπ) και η ευκολία μέτρησης των 
αποτελεσμάτων τους.    

Προϋπολογισμός: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της στρατηγικής ανέρχεται σε € 
1.000.000 (Δημόσια Δαπάνη). και χρηματοδοτείται από τους πόρους της Τεχνικής 
Βοήθειας του Προγράμματος (ΕΤΠΑ: 741.480, EKT 258.120)_ 

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση: Στόχοι της αξιολόγησης της Στρατηγικής 
Επικοινωνίας είναι η υποστήριξη της παρακολούθησής της, με την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας της, του βαθμού υλοποίησής της,  των μέσων πληροφόρησης ως 
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προς την επίτευξη των στόχων της, καθώς και της  μέτρησης του βαθμού 
αποδοτικότητας της, μέσω  ποσοτικών δεικτών, όπως ενδεικτικά οι ακόλουθοι: 

Δείκτες Υλοποίησης: Αριθμός εκδηλώσεων, συμμετέχοντες ανά εκδήλωση/συνέδριο/ 
σεμινάριο, επισκεψιμότητα ιστοσελίδας ΕΥΔ, ακόλουθοι/επισκέπτες σελίδας μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, αριθμός Δελτίων Τύπου, αριθμός video που παράγονται, 
impressions διαδικτυακών διαφημίσεων, συχνότητα εκπομπών spots 
(ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών κλπ). 

Δείκτες Αποτελέσματος. Ποσοστό αναγνωρισιμότητας Προγράμματος/έργων, 
engagementsocialmedia, downloads,, βαθμός ικανοποίησης χρηστών των 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος. 

Δείκτες Επιπτώσεων. Θετική άποψη για το Πρόγραμμα και τη συνολική συμβολή της 
ΕΕ  βαθμός εμπιστοσύνης στις εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές. 

Προκειμένου να είναι δυνατή η αξιολόγηση με βάση ποσοτικούς δείκτες θα 
χρησιμοποιηθούν ως μεθοδολογικά εργαλεία: : 

 Δεδομένα ΕΥΔ για  τη μέτρηση  δεικτών υλοποίησης (επισκεψιμότητα, δελτία 
τύπου, κλπ) 

 Δειγματοληπτική έρευνα στο ευρύ κοινό ή/και ειδικών ομάδων του 
πληθυσμού για την εκτίμηση δεικτών επιπτώσεων και αποτελεσμάτων.  

 Έρευνες – ερωτηματολόγια ικανοποίησης μεταξύ χρηστών υπηρεσιών, δομών 
και μηχανισμών που δημιουργούνται από το Πρόγραμμα. 

 

 

 

 

 


