INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.12 11:59:23
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα,
10.01.2018
Αρ. Πρωτ.: 55

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 98-100
Ταχ. Κώδικας: 117 41
Πληροφορίες: Α. Μαυρογονάτου, Ε. Ντότσικα

ΠΡΟΣ: Αστική Αρχή: Δήμος Αθηναίων-ΕΑΤΑ Α.Ε.
Λιοσίων 22, Αθήνα, ΤΚ 104 38

Τηλέφωνο: 213-1501513, 213-1501517
Fax : 213-1501501
Email : amavrogonatou@mou.gr, entotsika@mou.gr

Θέμα: Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: Δήμος
Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε.” με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον
πολιτισμό, την καινοτομία» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.

Η Περιφερειάρχης Αττικής
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12-2014) για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το άρθρο
13 παρ 7α, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 4465/04-04-2017
(ΦΕΚ 47/Α’/04-04-2017),
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010).
3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 919/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την ανάδειξη
Περιφερειάρχη,
Αντιπεριφερειαρχών
και
Περιφερειακών
Συμβούλων
τακτικών
και
αναπληρωματικών στην Περιφέρεια Αττικής.
5. Την υπ’ αριθμ. 5376/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την αντικατάσταση
μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
6. Την υπ’ αριθμ. 109290/39629 (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
66313/24553/25.08.2017
(ΦΕΚ
3051/τ.Β΄/05-09-2017)
Απόφαση
του
Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014 που
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 (κωδ. CCI: 2014GR16Μ2ΟP012).
8. Την με Α.Π. 81166/ΕΥΣΣΑ 1778/28-7-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των εργαλείων
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των ΕΠ της ΠΠ 2014-2020».
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9. Την με Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης».
10. Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 10, ως προς το Θέμα 1ο με τίτλο “Ολοκληρωμένες
Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης”, τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 με Α.Π. 706/24-02-2017 [Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας
Αττικής] – ΑΔΑ: 6ΜΧΤ7Λ7-4ΙΑ.
11. Την με αριθμ. πρωτ. ορθή επανάλ. 715/24-02-2017 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), στο πλαίσιο του ΕΠ «Αττική» 2014-2020.
12. Τη με αρ. πρωτ. 121057/28-04-2017 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ 1414/28-04-2017) υποβληθείσα
Στρατηγική ΒΑΑ της “Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε.”
13. Το με αρ πρωτ. 2775/09-08-2017 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τον πίνακα
κατάταξης των προτάσεων ΟΧΕ-ΒΑΑ στο πλαίσιο της ορθής επαναλ. 715/24-02-2017 Πρόσκλησης
και την αναπροσαρμογή του σχεδίου δράσης της Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)
της ‘Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων-ΕΑΤΑ Α.Ε.’
14. Την τελική αναμορφωμένη πρόταση της Στρατηγικής ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: Δήμος ΑθηναίωνΕΑΤΑ Α.Ε. που υποβλήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 254856/11-09-2017 αίτηση του φορέα (αρ. πρωτ.
ΕΥΔΕΠ 3027/12-09-2017).
15. Την αξιολόγηση της πρότασης Στρατηγικής ΒΑΑ της “Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ
Α.Ε.” όπως αποτυπώνεται στο Φύλλο Αξιολόγησης της Στρατηγικής.
16. Την με αρ πρωτ. 608/29.12.2017 σχετική εισήγηση της ΕΥΔ για την έγκριση της Στρατηγικής ΒΑΑ.
Αποφασίζει
Την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) της “Αστικής Αρχής: Δήμος
Αθηναίων- ΕΑΤΑ Α.Ε.” με τίτλο «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον
πολιτισμό, την καινοτομία» και προϋπολογισμό Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης € 85.473.690,00.
Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 και 12 καθώς και από το
Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 8, 9, 10 και 13 του
Ε.Π. «Αττική» 2014-2020» και αναλύεται στο συνημμένο Παράρτημα.
Η Περιφερειάρχης Αττικής

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Συνημμένο:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εγκεκριμένος χρηματοδοτικός πίνακας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης ”Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων-ΕΑΤΑ.Α.Ε.”
Εσωτερική Διανομή
1. Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
2. Προϊστάμενος Μονάδας Α’ ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης “Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε.”
με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Ενίσχυση των Μηχανισμών & των Επενδύσεων των ΜΜΕ της
Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα & την Καινοτομία (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

61: Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε
ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης
δικτύων
ΕΠ-1b: Προαγωγή επιχειρηματικών
επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία

62: Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία
πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς
όφελος ΜΜΕ

1.415.000,00

64: Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων συστημάτων
κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού,
υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Διάδοση & Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων & Υπηρεσιών των ΜΜΕ με
τη χρήση ΤΠΕ (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΠ-2b: Ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο
και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

ΕΠ-2c: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ
στον τομέα της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής
μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης,
του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της
ηλεκτρονικής υγείας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

82: Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού
εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας
και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων),
ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο
διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις
κ.λπ.)

953.000,00

48: ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ/υπολογιστές
μεγάλης κλίμακας/εξοπλισμός
(συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών
υποδομών, κέντρων δεδομένων και αισθητήρων·
επίσης, ενσωματωμένες σε άλλες υποδομές,
όπως ερευνητικές εγκαταστάσεις,
περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποδομές)
79: Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου
τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών
δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών
βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και
ηλεκτρονικού τουρισμού)
80: Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής
ένταξης, ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,
ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης, ψηφιακός γραμματισμός

908.000,00
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & της εξωστρέφειας των ΜΜΕ –
Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων & προαγωγή της
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΠ-3a: Προώθηση της
επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη
στήριξη της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω
φυτωρίων επιχειρήσεων

ΕΠ-3c: Στήριξη της δημιουργίας και της
επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για
την ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών

ΕΠ-3d: Στήριξη της ικανότητας των
ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς
αγορές, και να συμμετέχουν σε
διαδικασίες καινοτομίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

63: Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster)
και επιχειρηματικών δικτύων κατ’ εξοχήν προς
όφελος ΜΜΕ
66: Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και
ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και
σχεδιασμού)

7.600.000,00

67: Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της
επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης
σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες
εταιρείες (spin outs))
001: Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

7.700.000,00

66: Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και
ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και
σχεδιασμού)
75: Ανάπτυξη και προβολή των τουριστικών
υπηρεσιών στις ΜΜΕ ή για τις ΜΜΕ

6.005.000,00

76: Ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών και
δημιουργικών στοιχείων ενεργητικού στις ΜΜΕ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της
Συμπαραγωγής & Προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές
(ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΠ-4c: Στήριξη της ενεργειακής
απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της
ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στις δημόσιες
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της
στέγασης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

13: Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της
δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και
υποστηρικτικά μέτρα
14: Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του
υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα
επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

8.979.448,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της
Πρόληψης & Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

85: Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας,
προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή

ΕΠ-5a: Στήριξη των επενδύσεων για
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
καθώς και των τεχνικών που βασίζονται
στο οικοσύστημα

87: Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική
αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές,
πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία,
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και
συστημάτων και υποδομών διαχείρισης
καταστροφών

3.500.000,00
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΠ-6a: Επενδύσεις στον τομέα των
αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν
λόγω απαιτήσεις
ΕΠ-6c: Διατήρηση, προστασία και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς
ΕΠ-6e: Ανάληψη δράσης για τη
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος,
την ανάπλαση των πόλεων, την
αναζωογόνηση και την απολύμανση των
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των
προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

17: Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων
(συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της
διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)

1.355.000,00

92: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων
τουριστικών κεφαλαίων
94: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων
δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

3.411.000,00

89: Αποκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
και μολυσμένων εκτάσεων
90: Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

12.031.000,00

94: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων
δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων & της Προσαρμοστικότητας
του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΚΤ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠ-8iii: Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων
επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

104: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και
δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων

2.843.000,00

ΕΠ-8v: Εφαρμογή σχεδίων
αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό και
συλλογικό επίπεδο και προσαρμογή
επιχειρήσεων και εργαζομένων στις
αλλαγές

106: Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

1.516.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & Καταπολέμηση της Φτώχειας &
Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΚΤ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠ-9i: Ενεργητική ένταξη, μεταξύ
άλλων και με σκοπό την προώθηση των
ίσων ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης

109: Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της
δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας

3.990.000,00

ΕΠ-9ii: Κοινωνικοοικονομική ένταξη
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως
οι Ρομά

110: Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

2.800.000,00

ΕΠ-9iii: Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

111: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων ευκαιριών

3.200.000,00

ΑΔΑ: ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΠ-9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
ΕΠ-9v: Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
112: Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

113: Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

5.992.000,00

2.500.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευόμενων Κοινωνικών Υποδομών &
Υποδομών Υγείας (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΠ-9a: Επενδύσεις στις υποδομές
υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή
και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις
ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση
στον τομέα της υγείας, προωθώντας την
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού,
πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες
αναψυχής και τη μετάβαση από την
ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της
κοινότητας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

55: Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν
στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

6.700.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΠ-10a: Επενδύσεις στην εκπαίδευση
την κατάρτιση, και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη
υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

50: Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση
ενηλίκων

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

1.650.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

121: Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση
και επιθεώρηση
122: Αξιολόγηση και μελέτες
123: Πληροφόρηση και επικοινωνία

320.000,00

ΑΔΑ: ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13: Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕKT)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

121: Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση
και επιθεώρηση
122: Αξιολόγηση και μελέτες
123: Πληροφόρηση και επικοινωνία

105.242,00

