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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

� Το Περιφερειακό Πρόγραμμα της ΠΣΤΕ 2021-2027 εντάσσεται στο προγραμματικό πλαίσιο της 

περιόδου, όπως αυτό προσδιορίζεται από τους νέους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ και εξειδικεύεται 

από τις στρατηγικές επιλογές του ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις εθνικές και τομεακές αναπτυξιακές 

στρατηγικές της χώρας. 

� Η εξειδίκευση του επηρεάζεται από τις πρόσφατες πυρκαγιές (Αύγουστος 2021) που έπληξαν 

την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν την αγροτική παραγωγή των δύο 

Δήμων, καθώς και αριθμό κατοικιών και επιχειρήσεων, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική 

δραστηριότητα και το εισόδημα στην περιοχή. 

� Η στρατηγική η οποία υιοθετείται συμβάλει στους στόχους της Πολιτικής Συνοχής και 

παράλληλα και στην αποκατάσταση - ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών, στο πλαίσιο 

του ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των καταστροφών.



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη): 426.065.898€

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΟ Π/Υ %

ΣΤ1: Μια πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του 

καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής 

ψηφιακής συνδεσιμότητας 

Π1 ΕΤΠΑ 54.104.712€ 13%

ΣΤ2: 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 

Π2
ΕΤΠΑ 86.012.618€ 20%

ΣΤ3: Μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας Π3 ΕΤΠΑ 31.214.256€ 7%

ΣΤ4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
Π4.1 ΕΤΠΑ 62.428.513€ 15%

Π4.2 ΕΚΤ+ 108.094.232€ 25%

ΣΤ5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της 

βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των τύπων εδαφικών περιοχών 

και τοπικών πρωτοβουλιών 

Π5 ΕΤΠΑ 76.301.516€ 18%



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 (1)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών δημόσιων ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών 

οργανισμών 

� Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

� Ενθάρρυνση συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων 

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

προηγμένων τεχνολογιών

Κατανομή Προϋπολογισμού (Προτεραιότητα 1 - Δημόσια Δαπάνη):  54.104.712€



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στις ΜΜΕ και επέκταση και ολοκλήρωση του φάσματος παροχής 

ψηφιακών υπηρεσιών

� Υποστήριξη της ψηφιοποίησης δημοσίων οργανισμών και ερευνητικών φορέων  

Ειδικός Στόχος (1.ii): Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους 

ερευνητικούς φορείς και τις δημόσιες αρχές.

Ειδικός Στόχος (1.iii): Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων 

εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ανάπτυξη και Αναβάθμιση Μηχανισμών και Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων

� Δράση ενίσχυσης παραγωγικών επενδύσεων (προσαρμογή/εκσυγχρονισμός παραγωγικών διαδικασιών)

� Στήριξη της λειτουργίας πληττόμενων επιχειρήσεων από πανδημίες και συμβάντα ανώτερης βίας 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 (2)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις, υφιστάμενες και 

νεοφυείς, που συμμετέχουν σε διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης ή/και είναι σε διαδικασία πράσινης 

μετάβασης

Ειδικός Στόχος (1.iv): Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την 

επιχειρηματικότητα.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 (3)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ, 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Αντιπλημμυρικής προστασίας

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

Κατανομή Προϋπολογισμού (Προτεραιότητα 2 - Δημόσια Δαπάνη):  86.012.618€

Ειδικός Στόχος (2.v): Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης νερού

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Παρεμβάσεις στον τομέα της Ύδρευσης

� Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 (1)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Πράσινα Σημεία

� Παρεμβάσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης αποβλήτων και τη διαχείριση βιοαποβλήτων

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

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 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Πράσινες Υποδομές  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 (2)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Κατασκευή οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της ΠΣΤΕ 

� Ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση Οδικού Άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, Τμήμα: Τέλος Παράκαμψης  Γραβιάς - Ισόπεδος 

Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη», προϋπολογισμού € 15,0 εκ..

� Νέο έργο του Οδικού Άξονα Εύβοιας Λέπουρα-Κύμη, εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου είναι € 18,0 εκ

� Αναβάθμιση υποδομών λιμένων

� Παρεμβάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο της ΠΣΤΕ

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

Κατανομή Προϋπολογισμού (Προτεραιότητα 3 - Δημόσια Δαπάνη):  31.214.256€

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 (1)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.1 (ΕΤΠΑ)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Αναβάθμιση των υποδομών των Μηχανισμών Ενεργητικής Απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο.

� Βελτίωση των υποδομών πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο

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.

Κατανομή Προϋπολογισμού (Προτεραιότητα 4.1 / ΕΤΠΑ - Δημόσια Δαπάνη):  62.428.513€

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.1 - ΕΤΠΑ (1)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� 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

� Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

� Μηχανισμός διακυβέρνησης του συστήματος δια βίου μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικός Στόχος (4.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.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.1 - ΕΤΠΑ (2)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� 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).

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.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.1 - ΕΤΠΑ (3)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ανάπτυξη νέων και αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών για την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών

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.

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.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� 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.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.1 - ΕΤΠΑ (4)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

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

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

Ειδικός Στόχος (4.vi): Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την 

κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.1 - ΕΤΠΑ (5)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 (ΕΚΤ+)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� 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 νέους σε περιφερειακό επίπεδο (Εγγύηση για τη Νεολαία).

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+)

Κατανομή Προϋπολογισμού (Προτεραιότητα 4.2 / ΕΚΤ+, Δημόσια Δαπάνη):  108.094.232€

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 – ΕΚΤ+ (1)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Ενίσχυση των μηχανισμών Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας.

� Διασύνδεση Αγοράς Εργασίας και παραγόμενων ειδικοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο.

� Υπηρεσίες εξειδικευμένης υποστήριξης αναζήτησης εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο.

� Στήριξη της προσαρμογής των ατόμων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της εργασιακής κινητικότητας σε 

περιφερειακό επίπεδο.

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+)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 – ΕΚΤ+ (2)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� 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.

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+)

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+)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� 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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 – ΕΚΤ+ (3)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� 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 σπουδών

� 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 ΑΕΙ του Τεχνολογικού Τομέα με τις σύγχρονες ανάγκες 

της αγοράς εργασίας, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών.

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 και ψηφιακών δεξιοτήτων, και με την προώθηση της καθιέρωσης διττών 

συστημάτων κατάρτισης και μαθητείας· (ΕΚΤ+)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 – ΕΚΤ+ (4)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

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

� 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.

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+)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 – ΕΚΤ+ (5)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

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

� Προσαρμογή του επιχειρηματικού οικοσυστήματος για την παροχή ευκαιριών αναβάθμισης δεξιοτήτων στους 
απασχολούμενους.

� Παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της μετάβασης στη σταδιοδρομία και την επαγγελματική κινητικότητα.

� Προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών κι επιχειρησιακών δεξιοτήτων.

� Προώθηση της ψηφιακής κατάρτισης και του ψηφιακού εγγραμματισμού των πολιτών.

� Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στελεχών των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοσίων/δημοτικών δομών 

� Ειδικά προγράμματα για πληθυσμιακές ομάδες συγκεκριμένου γεωγραφικού προφίλ.

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

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+)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 – ΕΚΤ+ (6)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� 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)

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+)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 – ΕΚΤ+ (7)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης μέσω αντιμετώπισης της επισφαλούς στέγασης, εκπαίδευσης, 
απασχόλησης, υγείας για 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 μετανάστες σε Δήμους χωρίς ΚΕΜ.

� Δράσεις ευαισθητοποίησης και διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης σε Δήμους χωρίς ΚΕΜ.

Ειδικός Στόχος (4.θ): προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των 

μεταναστών· (ΕΚΤ+)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 – ΕΚΤ+ (8)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης μέσω αντιμετώπισης της επισφαλούς στέγασης, εκπαίδευσης, απασχόλησης, 
υγείας περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά.

� 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).

� Πιλοτικά Τοπικά Προγράμματα Δράσης για την ενσωμάτωση & κοινωνική ένταξη 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

Ειδικός Στόχος (4.ι): προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι  Ρομά· 

(ΕΚΤ+)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 – ΕΚΤ+ (9)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

� Επέκταση δομής παρατηρητηρίου κοινωνικής συνοχής– ΓΕΦΥΡΑ 2.0.

� Δράσεις για τη προαγωγή και αγωγή υγείας, την πρόληψη και μακροχρόνια φροντίδα.

� Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

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

� Ενίσχυση της λειτουργίας Συμβουλευτικών Κέντρων 

� Ανάπτυξη  & λειτουργία Κοινωνικών Κέντρων 

� Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 

� Προγράμματα Εκπαίδευσης Ιατρών

Ειδικός Στόχος (4.ια): ενίσχυση της ισότιμης, 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+)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 – ΕΚΤ+ (10)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

� 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),

� 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). 

� Δράσεις μείωσης 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.

Ειδικός Στόχος (4.ιβ): προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών· (ΕΚΤ+)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2 – ΕΚΤ+ (11)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Εφαρμογή Στρατηγικών ΒΑΑ 

� Συνεχιζόμενες από ΠΕΠ 14-20

� αστικό κέντρο του Δήμου Χαλκιδέων  

� αστικό κέντρο του Δήμου Λαμιέων 

� ενιαία Δια-δημοτική Αστική Λειτουργική Περιοχή που συγκροτείται από τα Αστικά Κέντρα των Δ. Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-
Θεσπιέων

� Νέες αστικές περιοχές (όπως ορίζονται στο χωροταξικό σχεδιασμό τα Περιφέρειας

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

Κατανομή Προϋπολογισμού (Προτεραιότητα 5 - Δημόσια Δαπάνη):  76.301.516€
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

� Εφαρμογή εργαλείου της ΟΧΕ που θα στοχεύει στην 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

� Στο πλαίσιο της ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής για την ολοκληρωμένη ανάδειξη και δικτύωση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και τη 
διαμόρφωση ενός διακριτού και επώνυμου τουριστικού προϊόντος που προβλέπονταν στη τρέχουσα περίοδο, δύναται να συνεχιστεί και η 
περιβαλλοντική της διάσταση να επεκταθεί σε ορεινές περιοχές ενισχύοντας το τουριστικό προφίλ της ΠΣΤΕ

� 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

� ΟΧΕ ανασυγκρότησης περιοχών Βόρειας Εύβοιας

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
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Κωνσταντίνος Λέµας 

Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


