


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII : ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(ΕΤΠΑ) / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΚΤ) / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΤ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑ) 

 

Άξονες 
Προτεραιότητας 

Παρεµβάσεις ΕΤΠΑ Παρεµβάσεις ΕΚΤ Παρεµβάσεις ΕΓΤΑΑ Παρεµβάσεις ΕΤΑ 
 

1. Κοινωνία της 

Γνώσης και 

Καινοτοµία 

 

(2) Υποδοµές έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης 
- ∆ηµιουργία / αναβάθµιση 

υποδοµών σε ανεξάρτητα ερευνητικά 

κέντρα 

 

(3) Μεταφορά τεχνογνωσίας και 

βελτιώσεις σε δίκτυα συνεργασίας 
- Υποστήριξη ΜΜΕ για αγορά 

καινοτόµων συµβουλευτικών και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών από 

ενδιάµεσους φορείς καινοτοµίας Από 

την παρέµβαση αυτή εξαιρούνται 

δράσεις κατάρτισης. 

 

(4) Συνδροµή προς την Ε&ΤΑ, 

ιδίως των ΜΜΕ 

- ∆ηµιουργία δικτύων επιχειρήσεων 

και ερευνητικών κέντρων για 

ανάπτυξη βιοµηχανικής έρευνας. 

- ∆ηµιουργία πόλων καινοτοµίας 

 

(9) Άλλα µέτρα για την τόνωση της 

έρευνας, της καινοτοµίας και της 

επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ. 
- Κίνητρα για πρόσβαση σε 

χρηµατοδότηση καινοτόµων 

επιχειρήσεων. Από την παρέµβαση 

αυτή εξαιρούνται επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς τη 

γεωργίας και της αλιείας. 

 

(13) Υπηρεσίες για τον πολίτη 

- Χρήση ΤΠΕ στη ευρύτερη δηµόσια 

(64) Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών 

για την απασχόληση, την 

κατάρτιση και τη στήριξη, σε 

συνάφεια µε την αναδιάρθρωση 

παραγωγικών τοµέων και 

επιχειρήσεων και την ανάπτυξη 

συστηµάτων αντιµετώπισης των 

οικονοµικών αλλαγών και των 

µελλοντικών απαιτήσεων, σχετικά 

µε θέσεις εργασίας και δεξιότητες 
- Προγράµµατα σύνδεσης των 

Πανεπιστηµίων µε την αγορά 

εργασίας και τις επιχειρήσεις, π.χ. 

(α) Γραφεία Σύνδεσης 

Πανεπιστηµίων µε Επιχειρήσεις, (β) 

τοποθέτηση φοιτητών στις 

επιχειρήσεις (γ) µικρής διάρκειας 

εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους 

επιχειρηµατίες και το προσωπικό 

τους, (δ) ανάπτυξη δικτύων µεταξύ 

Πανεπιστηµίων, επιχειρήσεων, 

κοινωνικών εταίρων και 

επαγγελµατικών οργανώσεων. Από 

την παρέµβαση αυτή εξαιρούνται οι 

δράσεις που αφορούν Έρευνα &  

Τεχνολογική Ανάπτυξη. 

 

(81) Μηχανισµοί για τη βελτίωση 

των ορθών πρακτικών και του 

προγραµµατικού σχεδιασµού, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση 

σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο και δηµιουργία 

ετοιµότητας στην εφαρµογή 

Άρθρο 20(β): Μέτρα για 

Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη του 

Φυσικού ∆υναµικού και στην 

Προαγωγή της Καινοτοµίας 
- Εκσυγχρονισµός και αναδιάρθρωση 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε την 

προώθηση της καινοτοµίας και 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 

Άρθρο 41: Πιλοτικά σχέδια 

-Υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης και 

βελτίωσης των αλιευτικών αποθεµάτων 

-Εφαρµογή µεθόδων για τη βελτίωση της 

επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων 

-Εφαρµογή νέων, καινοτόµων τεχνολογιών 

στην υδατοκαλλιέργεια 



Άξονες 
Προτεραιότητας 

Παρεµβάσεις ΕΤΠΑ Παρεµβάσεις ΕΚΤ Παρεµβάσεις ΕΓΤΑΑ Παρεµβάσεις ΕΤΑ 
 

διοίκηση 

 

(74) Ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού στον τοµέα της έρευνας 

και της καινοτοµίας, ιδίως µέσω 

των µεταπτυχιακών σπουδών και 

της εκπαίδευσης ερευνητών και 

δραστηριότητες δικτύωσης µεταξύ 

πανεπιστηµίων, ερευνητικών 

κέντρων και επιχειρήσεων 
- Προγράµµατα εκπαίδευσης/ 

µετεκπαίδευσης ερευνητών/ νέων 

ερευνητών.  Ρήτρα Ευελιξίας 

 

(75) Υποδοµές στον Τοµέα της 

Εκπαίδευσης 
- Υποδοµές / Εξοπλισµός για την 

επέκταση και λειτουργία δηµόσιων 

ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης.  

- Υποδοµές για εφαρµογή 

συστηµάτων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Η 

παρέµβαση αφορά αποκλειστικά 

υποδοµές και εξοπλισµός και 

εξαιρούνται οποιεσδήποτε δράσεις 

κατάρτισης και ψηφιοποίησης 

διδακτικού υλικού. 

 

πολιτικών και προγραµµάτων  
- Παρεµβάσεις για βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας του 

δηµόσιου τοµέα (επιχειρησιακά 

σχέδια, συστηµατική κατάρτιση 

στελεχών του δηµοσίου τοµέα και 

τοπικών αρχών 

συµπεριλαµβανοµένης και 

εκπαίδευσης σε Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών). 

- Εκπαίδευση ιατρικού και 

παραϊατρικού προσωπικού στα 

πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Υγείας 

και της εισαγωγής της ηλεκτρονικής 

υγείας. 

 

(73) Μέτρα για την αύξηση της 

συµµετοχής  στη δια βίου 

εκπαίδευση και  κατάρτιση, 

συµπεριλαµβανοµένων τη λήψη 

µέτρων για τη µείωση  του 

αριθµού των µαθητών που 

εγκαταλείπουν το σχολείο σε 

µικρή ηλικία και του διαχωρισµού 

βάσει του φύλου και αύξηση της 

πρόσβασης στη βασική 

επαγγελµατικής και τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς 

και την ποιότητά τους 
- Ανάπτυξη προγραµµάτων µάθησης 

εξ΄άποστάσεως κυρίως  µέσω της 

ηλεκτρονικής µάθησης σε 

Πανεπιστήµια και ιδρύµατα 

κατάρτισης του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Αφορά  ψηφιοποίηση 

διδακτικού υλικού και άλλες 

παρεµφερής αύλες δράσεις. 

- Ανάπτυξη προγραµµάτων και 



Άξονες 
Προτεραιότητας 

Παρεµβάσεις ΕΤΠΑ Παρεµβάσεις ΕΚΤ Παρεµβάσεις ΕΓΤΑΑ Παρεµβάσεις ΕΤΑ 
 

δραστηριοτήτων για ενήλικες σε 

ιδρύµατα του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισµού και του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για την αναβάθµιση 

των γνώσεων του µεγαλύτερου σε 

ηλικία εργάσιµου πληθυσµού.  

 

2. Παραγωγικό 

Περιβάλλον 

 

(8) Άλλες επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις 
- Παροχή χορηγιών και άλλων 

χρηµατοδοτικών κινήτρων για 

ενίσχυση µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων στους τοµείς της 

µεταποίησης (εξαιρουµένων των 

προϊόντων του Παραρτήµατος 1, 

δασικών και αλιευτικών προϊόντων) 

και των υπηρεσιών – τουρισµού 

(εξαιρουµένων των δράσεων του 

τουρισµού της υπαίθρου που 

καλύπτονται από τον Άξονα Αστικών 

Περιοχών και Περιοχών της 

Υπαίθρου καθώς και η 

διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων 

αλιέων). 

- Σχέδιο στήριξης επιχειρήσεων 

γυναικών (εξαιρουµένων των 

προϊόντων του Παραρτήµατος 1, 

δασικών και αλιευτικών προϊόντων) 

- Σχέδιο στήριξης επιχειρήσεων νέων 

(εξαιρουµένων των προϊόντων του 

Παραρτήµατος 1, δασικών και 

αλιευτικών προϊόντων). 

(62) Ανάπτυξη συστηµάτων και 

στρατηγικών δια βίου µάθησης 

στις επιχειρήσεις, παροχή 

κατάρτισης και υπηρεσιών στους 

εργαζοµένους για τη βελτίωση της 

προσαρµοστικότητας τους στις 

µεταβολές. Προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας και της 

καινοτοµίας  
- Καθοδήγηση και κατάρτιση στις 

Μικροεπιχειρήσεις. 

- Υπηρεσίες Ανθρώπινου ∆υναµικού 

στις ΜΜΕ για βελτίωση της 

παραγωγικότητας (διάγνωση 

αναγκών, καθοδήγηση, κατάρτιση) 

Από τις πιο πάνω παρεµβάσεις 

εξαιρούνται οι τοµείς της γεωργίας 

και αλιείας. 

 

(63) Σχεδιασµός και προώθηση 

καινοτόµων και πιο παραγωγικών 

τρόπων οργάνωσης της εργασίας  
- Κίνητρα για αντικατάσταση 

θέσεων χαµηλής παραγωγικότητας / 

προστιθέµενης αξίας σε θέσεις 

εργασίας ψηλής 

παραγωγικότητας/προστιθέµενης 

αξίας    

- Κατάρτιση σε θέµατα ασφάλειας 

και υγείας στον χώρο εργασίας. 

- Πρόγραµµα εισαγωγής βέλτιστων 

Άρθρο 20(β): Μέτρα για 

Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη του 

Φυσικού ∆υναµικού και στην 

Προαγωγή της Καινοτοµίας 
- Πρώτη µεταποίηση και εµπορία 

γεωργικών (Παραρτήµατος Ι) και 

δασικών προϊόντων. 

 

Άρθρο 20 (α) (ιι): Εγκατάσταση Νέων 

Γεωργών 
- ∆ηµιουργία βιώσιµων, 

ανταγωνιστικών γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων µε διαχειριστές 

νέους/νέες γεωργούς. 

 

Άρθρο 20 (α) (ι): Επαγγελµατική 

κατάρτιση και δράσεις ενηµέρωσης, 

συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης 

επιστηµονικών γνώσεων και 

καινοτόµων πρακτικών για τα άτοµα 

που απασχολούνται στους τοµείς της 

γεωργίας, των τροφίµων και της 

δασοκοµίας 
- Εκπαίδευση, πληροφόρηση και 

διάχυση της γνώσης στους γεωργούς 

 

Άρθρο 27: Κοινωνικοοικονοµική 

αποζηµίωση για τη διαχείριση του 

κοινοτικού αλιευτικού στόλου 

- Στήριξη νεαρών αλιέων 

- Εκπαίδευση και αναβάθµιση των 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων των αλιέων 

- ∆ιαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των 

αλιέων (π.χ. αλιευτικός τουρισµός) 

- Πρόωρη συνταξιοδότηση των αλιέων 

 

Άρθρο 29: Μέτρα για τις παραγωγικές 

επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 

-Στήριξη επενδύσεων στον τοµέα της 

υδατοκαλλιέργειας  

 

Άρθρο 34: Επενδύσεις στον τοµέα της 

µεταποίησης και εµπορίας 
- Στήριξη επενδύσεων στον τοµέα της 

µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας. 

 



Άξονες 
Προτεραιότητας 

Παρεµβάσεις ΕΤΠΑ Παρεµβάσεις ΕΚΤ Παρεµβάσεις ΕΓΤΑΑ Παρεµβάσεις ΕΤΑ 
 

πρακτικών για την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναµικού στις 

επιχειρήσεις. Από τις παρεµβάσεις 

εξαιρούνται δράσεις υποδοµών και 

εξοπλισµού. Από τις πιο πάνω 

παρεµβάσεις εξαιρούνται οι τοµείς 

της γεωργίας και αλιείας. 

 
(65) Εκσυγχρονισµός και ενίσχυση 

των θεσµικών δοµών της αγοράς 

εργασίας 
- Περαιτέρω αναβάθµιση και 

εκσυγχρονισµός της ∆ηµοσίας 

Υπηρεσίας Απασχόλησης (π.χ. 

αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη 

γεωγραφική κάλυψη, εναρµόνιση 

και συνεχής αναβάθµιση της 

ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, κτλ.) 

 

(66) Υλοποίηση  ενεργών και 

προληπτικών µέτρων στην αγορά 

εργασίας  
- Κατάρτιση ανέργων κυρίως των 

νέων και προώθηση τους στην 

αγορά εργασίας.   

- Κατάρτιση και προώθηση του 

αδρανούς γυναικείου δυναµικού σε 

θέσεις εργασίας 

- Προώθηση ευέλικτων µορφών 

εργασίας. 

 

(73) Μέτρα για την αύξηση της 

συµµετοχής  στη δια βίου 

εκπαίδευση και  κατάρτιση, 

συµπεριλαµβανοµένων τη λήψη 

µέτρων για τη µείωση  του 

αριθµού των µαθητών που 

εγκαταλείπουν το σχολείο σε 



Άξονες 
Προτεραιότητας 

Παρεµβάσεις ΕΤΠΑ Παρεµβάσεις ΕΚΤ Παρεµβάσεις ΕΓΤΑΑ Παρεµβάσεις ΕΤΑ 
 

µικρή ηλικία και του διαχωρισµού 

βάσει του φύλου και αύξηση της 

πρόσβασης στη βασική 

επαγγελµατικής και τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς 

και την ποιότητά τους  
- Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός 

του συστήµατος µαθητείας (π.χ 

κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για 

ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση 

µαθητευόµενων). 

-Βελτίωση της τεχνικής 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 



Άξονες 
Προτεραιότητας 

Παρεµβάσεις ΕΤΠΑ Παρεµβάσεις ΕΚΤ Παρεµβάσεις ΕΓΤΑΑ Παρεµβάσεις ΕΤΑ 
 

3. Αναζωογόνηση 

Αστικών Περιοχών 

και Περιοχών της 

Υπαίθρου 

 

(61) Ολοκληρωµένα σχέδια για την 

Αστική και Αγροτική 

Αναζωογόνηση 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

- Χωροταξικός και αστικός 

σχεδιασµός 

- Αναπλάσεις παραδοσιακών 

πυρήνων ή πυρήνων τουριστικού 

ενδιαφέροντος 

-Αναπλάσεις πλατειών και 

ελεύθερων χώρων 

-∆ηµιουργία χώρων πρασίνου 

- Ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων 

διακίνησης σε αστικές περιοχές 

(ποδηλατόδροµοι, πεζόδροµοι) 

- ∆ηµιουργία «διαδροµών» σύνδεσης 

του ιστορικού κέντρου µε τα 

αναδυόµενα κέντρα των πόλεων.  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
- Υλοποίηση Έργων που απορρέουν 

από τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια των  

Περιοχών ΦΥΣΗ 2000 και 

στοχεύουν στην δηµιουργία ήπιων 

οικονοµικών δραστηριοτήτων στις 

περιοχές αυτές (π.χ. κέντρα 

περιβαλλοντικής πληροφόρησης,  

διευκολύνσεις για επισκέπτες). 

- Ανάπλαση και επέκταση υποδοµών 

σε ∆ήµους και Κοινότητες (π.χ 

πλατείες, πολιτιστικά κέντρα) σε 

ορεινές κοινότητες. Εξαιρούνται οι 

κοινοτητες, µε υψόµετρο κάτω των 

500 µέτρων. 

- Ετοιµασία ρυθµιστικών σχεδίων στα 

πλαίσια του χωροταξικού 

σχεδιασµού (Περί Πολεοδοµίας και 
Χωροταξίας Νόµος). 

- ∆ηµιουργία / αναβάθµιση ιατρικών 

κέντρων. 

(69) Μέτρα για τη βελτίωση της 

πρόσβασης στην απασχόληση και 

την αύξηση της διαρκούς 

συµµετοχής και προόδου των 

γυναικών στην απασχόληση, ώστε 

να µειωθεί ο διαχωρισµός µε βάση 

το φύλο και για την εναρµόνιση 

εργασίας και ιδιωτικής ζωής, 

όπως π.χ. µε την ευχερέστερη 

πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών 

και εξαρτωµένων προσώπων 
- Σχέδιο παροχής οικονοµικής 

στήριξης των γυναικών για 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

- Πιλοτικό πρόγραµµα παροχής 

φροντίδας στους ηλικιωµένους µε 

την χρήση νέων τεχνολογιών. 

 

(70) Ειδικές ∆ράσεις για την 

αύξηση της συµµετοχής των 

µετακινούµενων εργαζοµένων 

στην απασχόληση και συνεπώς για 

την ενίσχυση της κοινωνικής 

ενσωµάτωσης  
- Προγράµµατα εκµάθησης 

ελληνικής γλώσσας στους 

µετανάστες.  

 

  

Άρθρο 52(β) (ii): Ανακαίνιση και 

Ανάπτυξη Χωριών 
- Ανάπλαση και επέκταση υποδοµών 

στις κοινότητες (π.χ. πλατείες, 

πεζοδροµήσεις), σε πεδινές κοινότητες, 

µε υψόµετρο κάτω των 500 µέτρων. 

- ∆ρόµοι εντός κοινοτήτων 

 

Άρθρο 52(β) (iii): ∆ιατήρηση και 

Αναβάθµιση της Αγροτικής 

Κληρονοµιάς 
- Προστασία και ανάδειξη 

παραδοσιακών στοιχείων της αγροτικής 

κληρονοµιάς (π.χ. γέφυρες, µύλοι, 

βρύσες, αλώνια) 

 

Άρθρο 52(δ): Απόκτηση ∆εξιοτήτων 

και Συντονισµού για Στρατηγική 

Τοπικής Ανάπτυξης 
- Επιχειρησιακά Σχέδια  Οµάδων 

Τοπικής ∆ράσης (Leader Type) 

 

Άρθρο 52 (α) (ιιι): Ενθάρρυνση 

Τουριστικών ∆ραστηριοτήτων 
- ∆ηµιουργία υποστηρικτικών 

υποδοµών για τουρισµό υπαίθρου 

(θεµατικές διαδροµές,  κέντρα 

πληροφόρησης των περιηγητών για 

περιβάλλον και πολιτισµό, θεµατικά 

µουσεία).  

 

 

Άρθρο 38: Μέτρα για την προστασία και 

ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και 

χλωρίδας 
- ∆ηµιουργία τεχνητών υφάλων 

 

Άρθρο 43-45: Βιώσιµη ανάπτυξη  

αλιευτικών περιοχών 
- Αναδιάρθρωση και επαναπροσανατολισµός 

των οικονοµικών δραστηριοτήτων των 

αλιέων, κυρίως µε την προώθηση του 

οικοτουρισµού. 

 - ∆ιαφοροποίηση δραστηριοτήτων µέσω της 

προώθησης της πολλαπλής απασχόλησης των 

αλιέων και τη δηµιουργία πρόσθετων θέσεων 

απασχόλησης εκτός του αλιευτικού τοµέα. 

- Αξιοποίηση των αλιευτικών προϊόντων. 

- Στήριξη µικρών εγκαταστάσεων υποδοµής 

που σχετίζονται µε την αλιεία και τον 

τουρισµό και υπηρεσιών προς όφελος µικρών 

κοινοτήτων αλιέων. 

 



Άξονες 
Προτεραιότητας 

Παρεµβάσεις ΕΤΠΑ Παρεµβάσεις ΕΚΤ Παρεµβάσεις ΕΓΤΑΑ Παρεµβάσεις ΕΤΑ 
 

 

(8) Άλλες Επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις 
- Κίνητρα σε επιχειρήσεις  για 

εγκατάσταση σε υποβαθµισµένες 

αστικές περιοχές 

- Παροχή κινήτρων προς 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις για 

προώθηση δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται µε τον τουρισµό της  

υπαίθρου. Εξαιρούνται παρεµβάσεις 

σε  εν λειτουργία γεωργικές µονάδες 

καθώς και διαφοροποίηση 

δραστηριοτήτων των αλιεών (π.χ. 

αλιευτικός τουρισµός). 

 

(9) Άλλα µέτρα για την τόνωση της 

έρευνας, της καινοτοµίας και της 

επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 

- Πρόγραµµα προβολής τουρισµού 

υπαίθρου.  

 

(23) Περιφερειακές –Τοπικοί Οδοί   

- Αναβάθµιση των επαρχιακών 

κυρίων δρόµων, ιδιαίτερα στις 

περιοχές της υπαίθρου που δεν 

επωφελούνται από το 

αναβαθµισµένο πρωτεύον οδικό 

δίκτυο κυρίως των ορεινών περιοχών 

και προώθηση της χρήσης των 

δηµόσιων συγκοινωνιών. 

Εξαιρούνται οι επαρχιακοί 

δευτερεύοντες δρόµοι. 

 

(13) Υπηρεσίες για τον Πολίτη 
- ∆ιάχυση ΤΠΕ στην ύπαιθρο 

- ∆ιευκόλυνση πρόσβασης στις 

 υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα 

- ∆ηµιουργία / αναβάθµιση 

(71) Τρόποι  για την ενσωµάτωση 

και την επανένταξη στην 

απασχόληση των µειονεκτούντων 

ατόµων. Καταπολέµηση των  

διακρίσεων κατά την πρόσβαση 

και την πρόοδο στην αγορά 

εργασίας  και προαγωγή της 

αποδοχής της πολυµορφίας στο 

χώρο εργασίας  
- Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις 

για εργοδότηση ευπαθών οµάδων 

του πληθυσµού 

- Προγράµµατα κατάρτισης για την 

ενίσχυση της απασχολησιµότητας 

των ευπαθών οµάδων του 

πληθυσµού. 

- Προγράµµατα κοινωνικής και 

εργασιακής αποκατάστασης ατόµων 

που απειλούνται από κοινωνικό 

αποκλεισµό. 

- Σχέδιο πιστοποίησης επιχειρήσεων 

που εφαρµόζουν καλές πρακτικές 

για ίσες ευκαιρίες. 

 

(73) Μέτρα για την αύξηση της 

συµµετοχής  στη δια βίου 

εκπαίδευση και  κατάρτιση, 

συµπεριλαµβανοµένων τη λήψη 

µέτρων για τη µείωση  του 

αριθµού των µαθητών που 

εγκαταλείπουν το σχολείο σε 

µικρή ηλικία και του διαχωρισµού 

βάσει του φύλου και αύξηση της 

πρόσβασης στη βασική 

επαγγελµατικής και τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς 

και την ποιότητά τους  
- Χρηµατοδότηση παρεµβάσεων για 

την ενίσχυση του εκπαιδευτικού 

Άρθρο 52(β) (ii): Ανακαίνιση και 

Ανάπτυξη Χωριών 
- Επαρχιακοί δευτερεύοντες δρόµοι 

(δρόµοι που ενώνουν Κοινότητες). 

 

Άρθρο 52 (β)(ι): Βασικές Υπηρεσίες 

για την Οικονοµία και τον Αγροτικό 

Πληθυσµό 
- Ανάπτυξη κέντρων κοινοτικών / 

κοινωνικών υπηρεσιών (π.χ. κέντρα 

απασχόλησης παιδιών και ηλικιωµένων, 

βιβλιοθήκες) 

- Ανάπτυξη πολιτιστικών/πολυδύναµων 

κέντρων, σε πεδινές κοινότητες, µε 

υψόµετρο κάτω των 500 µέτρων.  
 

Άρθρο 36: Βελτίωση του 

Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου 
- Μέτρα προστασίας του εδάφους και 

των υδάτων µέσω της µείωσης της 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των 

καλλιεργειών 

- Ενίσχυση της βιοποικιλότητας 

- Προστασία του περιβάλλοντος στις 

αλιευτικές περιοχές µε στόχο τη διατήρηση 

της ελκυστικότητάς του, την αναβίωση και 

την ανάπτυξη παράκτιων οικισµών και 

χωριών µε αλιευτική δραστηριότητα και την 

προστασία και τη βελτίωση της φυσικής και 

αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 

- Ανασύσταση του παραγωγικού δυναµικού 

του αλιευτικού τοµέα σε περίπτωση που έχει 

πληγεί από φυσικές ή βιοµηχανικές 

καταστροφές. 



Άξονες 
Προτεραιότητας 

Παρεµβάσεις ΕΤΠΑ Παρεµβάσεις ΕΚΤ Παρεµβάσεις ΕΓΤΑΑ Παρεµβάσεις ΕΤΑ 
 

υπηρεσιών υγείας 

 

(59) Ανάπτυξη Πολιτιστικών 

Υποδοµών 
- ∆ηµιουργία  υποδοµών µεγάλης 

εµβέλειας και πολυλειτουργικού 

χαρακτήρα-  

- Ανάδειξη πολιτιστικών µνηµείων 

και πολιτιστικών πόρων στις αστικές 

περιοχές. 

 

συστήµατος σε υποβαθµισµένες 

περιοχές (π.χ. εργοδότηση 

εκπαιδευτικών που κατέχουν την 

µητρική γλώσσα των µαθητών, κτλ.)  

- Προγράµµατα κατάρτισης σε 

θέµατα τουρισµού, ειδικότερα σε 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

συµπεριλαµβανοµένου του 

τουρισµού της υπαίθρου. 

 


