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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20-12-2018
(αποκατάσταση εκ παραδροµής λεκτικών σφαλµάτων
στο Παράρτηµα: στον ΑΠ2 διόρθωση του λεκτικού
του Πεδίου Παρέµβασης 82, στον ΑΠ8 διόρθωση του
λεκτικού της ΕΠ-8v)

Fax : 213-1501501
Email : amavrogonatou@mou.gr, entotsika@mou.gr
Αθήνα, 07- 02 -2018
Αρ. Πρωτ.: 375

ΠΡΟΣ: Αστική Αρχή: ∆ήµος Πειραιά ΚΟ.∆.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν.
∆ραγάτση 12, Πειραιάς, ΤΚ 185 35
Θέµα: Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: ∆ήµος
Πειραιά - ΚΟ.∆.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν.” µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Βιώσιµης Αστικής
Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» 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 ∆ιαχείριση, 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), καθώς και την παρ. 10 η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1β του άρθρου 14 του
Ν.4403/2016,
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010).
3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκησης 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).
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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».
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 ∆ιαδικασίας 10, ως προς το Θέµα 1ο µε τίτλο “Ολοκληρωµένες
∆ράσεις 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.∆.Ε.Π. Περιφέρειας
Αττικής] – Α∆Α: 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. 84/18-04-2017 (αρ. πρωτ. ΕΥ∆ΕΠ 1299/18-04-2017) υποβληθείσα Στρατηγική ΒΑΑ
της ‘‘Αστικής Αρχής: ∆ήµος Πειραιά - ΚΟ.∆.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν.’’
13. Το µε αρ πρωτ. 2775/09-08-2017 έγγραφο της ΕΥ∆ΕΠ 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: ∆ήµος Πειραιά - ΚΟ.∆.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν.’
14. Την τελική αναµορφωµένη πρόταση της Στρατηγικής ΒΑΑ της Αστικής Αρχής: ∆ήµος Πειραιά ΚΟ.∆.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν. που υποβλήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 193/07-09-2017 αίτηση του φορέα (αρ.
πρωτ. ΕΥ∆ΕΠ 2986/08-09-2017).
15. Το µε αρ πρωτ. 3548/24-10-2017 έγγραφο της ΕΥ∆ΕΠ Περιφέρειας Αττικής σχετικά µε την διαβίβαση
Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων ΟΧΕ – ΒΑΑ στις Αστικές Αρχές, σύµφωνα
µε το οποίο κλήθηκαν να επανυποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ως προς το κριτήριο ∆ εκείνες που
αξιολογήθηκαν θετικά στα Κριτήρια Α, Β, Γ, αλλά δεν εκπλήρωσαν αυτό το Κριτήριο.
16. Την επανυποβολή των δικαιολογητικών του Κριτηρίου ∆ της Αστικής Αρχής: ∆ήµος Πειραιά ΚΟ.∆.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν. που υποβλήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 62847/288/18-12-2017 αίτηση του φορέα
(αρ. πρωτ. ΕΥ∆ΕΠ 4393/28-12-2017).
17. Την αξιολόγηση της πρότασης Στρατηγικής ΒΑΑ της ‘Αστικής Αρχής: ∆ήµος Πειραιά - ΚΟ.∆.Ε.Π. –
Ο.Π.Α.Ν.’ όπως αποτυπώνεται στο Φύλλο Αξιολόγησης της Στρατηγικής.
18. Την µε αρ πρωτ. 303/01.02.2018 σχετική εισήγηση της ΕΥ∆ για την έγκριση της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Αποφασίζει
Την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) της ‘Αστικής Αρχής: ∆ήµος Πειραιά
- ΚΟ.∆.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν.’ µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Βιώσιµης Αστικής
Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» και προϋπολογισµό Συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης 80.465.325,00€.
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, 10, 11 και 12, καθώς και από
το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 8, 9 και 13 του
Ε.Π. «Αττική» 2014-2020» και αναλύεται στο συνηµµένο Παράρτηµα.

Η Περιφερειάρχης Αττικής

ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ
Συνηµµένο:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εγκεκριµένος χρηµατοδοτικός πίνακας Στρατηγικής Βιώσιµης
Αστικής Ανάπτυξης
” Αστικής Αρχής: ∆ήµος Πειραιά - ΚΟ.∆.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν.”

Εσωτερική ∆ιανοµή
1. Προϊστάµενος ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
2. Προϊστάµενος Μονάδας Α’ ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης “Αστικής Αρχής: Δήμος Πειραιά - ΚΟ.Δ.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν.”
με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά»

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

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΕΠ-1b: Προαγωγή επιχειρηµατικών
επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία

61: ∆ραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας σε
ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
συµπεριλαµβανοµένης της συγκρότησης
δικτύων
62: Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία
πανεπιστηµίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς
όφελος ΜΜΕ

2.090.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ∆ιάδοση & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων & Υπηρεσιών
των ΜΜΕ µε τη χρήση ΤΠΕ (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 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

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
82: Υπηρεσίες και εφαρµογές ΤΠΕ για ΜΜΕ
(συµπεριλαµβάνονται το ηλεκτρονικό εµπόριο, η
ηλεκτρονική επιχειρηµατική δραστηριότητα και οι
δικτυωµένες επιχειρηµατικές διεργασίες),
ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηµατίες του
διαδικτύου, νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τοµέα
των ΤΠΕ κλπ.)
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)

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

2.166.000,00

1.621.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & της εξωστρέφειας των
ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων &
προαγωγή της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

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

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)

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

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

001: Γενική παραγωγική επένδυση στις µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

7.000.000,00

5.400.000,00

6.800.000,00
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ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

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)
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 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

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

13: Ενεργειακή απόδοση µε ανακαίνιση της
δηµόσιας υποδοµής, έργα επίδειξης και
υποστηρικτικά µέτρα

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

1.000.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Προώθηση της Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή,
καθώς και της Πρόληψης & ∆ιαχείρισης Κινδύνων (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

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

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

300.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
(ΕΤΠΑ)
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

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

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

ΕΠ-6c: ∆ιατήρηση, προστασία και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς

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

7.253.000,00

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

94: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων
δηµόσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς

15.000.000,00

968.000,00

ΑΔΑ: 6ΝΩΝ7Λ7-24Υ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Προώθηση της Ανάπτυξης των ∆εξιοτήτων & της
Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού στους Τοµείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΚΤ).
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΠ-8iii: Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία νέων
επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόµων
πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων
ΕΠ-8v: Προσαρµογή των εργαζοµένων,
των επιχειρήσεων και των
επιχειρηµατιών στις αλλαγές

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
104: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηµατικότητα και
δηµιουργία επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων
των καινοτοµικών πολύ µικρών, µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων
106: Προσαρµογή των εργαζοµένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών στις αλλαγές

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

1.811.000,00

1.319.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & Καταπολέµηση της
Φτώχειας & ∆ιακρίσεων – ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΚΤ)
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΠ-9i: Ενεργητική ένταξη, µεταξύ
άλλων και µε σκοπό την προώθηση των
ίσων ευκαιριών και της δραστήριας
συµµετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης
ΕΠ-9iii: Καταπολέµηση κάθε µορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών
ΕΠ-9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών
υγειονοµικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
109: Ενεργητική ένταξη, µεταξύ άλλων και µε
σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της
δραστήριας συµµετοχής και τη βελτίωση της
απασχολησιµότητας
111: Καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων ευκαιριών
112: Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονοµικά
προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης της
υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

2.700.000,00

2.100.000,00

12.313.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: Ανάπτυξη – Αναβάθµιση Στοχευόµενων Κοινωνικών
Υποδοµών & Υποδοµών Υγείας (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 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

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

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

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

7.420.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: Ανάπτυξη – Αναβάθµιση Στοχευµένων Υποδοµών
Εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 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

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
50: Εκπαιδευτική υποδοµή για επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση
ενηλίκων

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

2.804.000,00

ΑΔΑ: 6ΝΩΝ7Λ7-24Υ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

121: Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση
και επιθεώρηση
122: Αξιολόγηση και µελέτες

300.000,00

123: Πληροφόρηση και επικοινωνία

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13: Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής (ΕKT)
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

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

100.325,00

