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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ “ΕΥΡΩΠΗ 2020” ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Έξυπνη:
αποτελεσματικότερες
επενδύσεις στην
εκπαίδευση, την
έρευνα & την
καινοτομία.

Χωρίς
αποκλεισμούς: με
ιδιαίτερη έμφαση
στη δημιουργία
θέσεων εργασίας &
στη μείωση της
φτώχειας.

Βιώσιμη:
μετάβαση σε μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών
διοξειδίου του
άνθρακα & σε μια
πιο ανταγωνιστική
βιομηχανία.

Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ
ΤΟ ΕΣΠΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ:

13 Περιφερειακά Προγράμματα
ΠΕΠ Θεσσαλίας: 320.904.543,99€

4 Τομεακά Προγράμματα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΠΕΠ Αττικής

Ανθρώπινο Δυναμικό & Εκπαίδευση:
1.933.409.508,56€

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Επιχειρηματικότητα:
3.646.378.290,48€

ΠΕΠ Ηπείρου
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα:
377.228.417,18€

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΠ Κρήτης
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Υποδομές Μεταφορών &
Περιβάλλον: 4.333.917.413,04€

ΠΕΠ Πελοποννήσου
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Βελτίωση Προοπτικών
Απασχόλησης &
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Ανθρώπινου
Δυναμικού

Διευκόλυνση
Πρόσβασης στην
Απασχόληση Νέων
έως 29 ετών

Βελτίωση ποιότητας &
αποτελεσματικότητας
εκπαιδευτικού
συστήματος ενίσχυση έρευνας &
καινοτομίας

Ανάπτυξη Διά Βίου
Μάθησης & Βελτίωση
Συνάφειας μεταξύ
εκπαίδευσης &
αγοράς εργασίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ
Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας & οικονομικά μη ενεργά άτομα,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων & των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά
εργασίας, μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση & υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων (άμεσα)

Αύξηση ποιότητας & ελκυστικότητας δια βίου μάθησης & της συμμετοχής σε αυτή του πληθυσμού, με
πιστοποίηση προσόντων & διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής & άτυπης μάθησης - (άμεσα)

Ισότητα μεταξύ ανδρών & γυναικών σε όλους τους τομείς, (πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τη συμφιλίωση της επαγγελματικής & της ιδιωτικής ζωής & την προώθηση της
ίσης αμοιβής για ίση εργασία) - (έμμεσα)

Προώθηση κοινωνικής οικονομίας & της κοινωνικής επιχειρηματικότητας - (έμμεσα)

ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014 - 2020»
Βελτίωση επιτελικού
χαρακτήρα της
διοίκησης &
οικοδόμηση ενός καλά
συντονισμένου
δημοσίου τομέα

Βελτίωση διοίκησης
των ανθρωπίνων
πόρων του δημοσίου
τομέα

Βελτίωση
αποτελεσματικότητας
δημόσιας διοίκησης

Αναβάθμιση των
ικανοτήτων &
δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού
του δημοσίου τομέα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αναβάθμιση Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών

Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης &
λειτουργίας εργαλείων για την
παροχή πολυκαναλικών ηλεκτρονικών
υπηρεσιών στους πολίτες

Δράσεις μείωσης των διοικητικών
βαρών, απλούστευσης &
προτυποποίησης των υπηρεσιών
προς τους πολίτες & τις επιχειρήσεις

Εξασφάλιση της πρόσβασης & της
συμμετοχής στη διαμόρφωση &
αξιολόγηση πολιτικών για το σύνολο
των πολιτών

Παροχή κατάρτισης α) για
νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους
υπαγόμενους σε καθεστώς
κινητικότητας & γ) υπαλλήλους που
ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες ή
που μπορεί να κληθούν να τις
ασκήσουν

Δράσεις κατάρτισης μεσαίων &
υψηλόβαθμων στελεχών σε
διοικητικές ικανότητες

ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εκπλήρωση των
απαιτήσεων του
περιβαλλοντικού
κεκτημένου της
ΕΕ στους τομείς
απόβλητων &
υδάτων

Προσαρμογή
στην κλιματική
αλλαγή –
Πρόληψη &
διαχείριση
κινδύνων

Διατήρηση
φυσικού
περιβάλλοντος &
βιοποικιλότητας

Βιώσιμη Αστική
Ανάπτυξη –
Αστική
Αναζωογόνηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δράσεις για την
αποδοτική &
αειφόρο χρήση του
νερού

Συμπλήρωση &
σταδιακή
ολοκλήρωση των
υποδομών συλλογής
& επεξεργασίας
αστικών λυμάτων

Ενίσχυση
προσαρμοστικότητας
των περιοχών που
έχει αναγνωριστεί
ότι κινδυνεύουν
περισσότερο, όπως
παράκτιες περιοχές
& ευαίσθητα φυσικά
οικοσυστήματα

Διατήρηση,
διαχείριση &
αποκατάσταση
οικοσυστημάτων &
της βιοποικιλότητας
& των υπηρεσιών
που παρέχουν

ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μετάβαση σε ένα
ισχυρό, αειφόρο
αγρο-διατροφικό
σύστημα

Αύξηση της
«προστιθέμενης» αξίας
των αγροτικών περιοχών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εκπόνηση μελετών δήμων για τον προγραμματισμό δράσεων & έργων συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων
περιοχών

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας για αγροτικούς οικισμούς

Δημιουργία βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό

Δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών & υποδομών αναψυχής

Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς αγροτικών περιοχών

Αναβάθμιση δεξιοτήτων προσωπικού ΟΤΑ, με την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με στόχο την υψηλή ποιότητα
του αναπτυξιακού & περιβαλλοντικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2014 - 2020
Η περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα χαρακτηρίζεται στο Ε.Π. ως
ευαίσθητα οικολογική,. Η διασύνδεση της, με τη φυσική & πολιτισμική
κληρονομιά μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ορθολογικής
τουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια

Επιπλέον αναφέρεται ότι ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί ως προς
τη διαχείριση υγρών αποβλήτων σε οικισμούς κατηγορίας Γ’, καθώς &
σε οικισμούς <2.000 κατοίκων, κυρίως αυτών που βρίσκονται ή
επηρεάζουν ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, όπως η Λίμνη Πλαστήρα,
& παραθαλάσσιες / παραποτάμιες περιοχές, τουριστικές ζώνες.

ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Κυρίαρχη κατεύθυνση της αναπτυξιακής
στρατηγικής της Περιφέρειας είναι κατ’
αρχήν η ανάσχεση της αρνητικής εξέλιξης
των κοινωνικοοικονομικών μεγεθών της,
ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης
και ύφεσης που πλήττει τη Χώρα, αλλά και
ο αναπροσανατολισμός του
αναπτυξιακού μοντέλου για έξυπνη
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη και πέραν της περιόδου 20142020.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η αναπτυξιακή στρατηγική της
Περιφέρειας Θεσσαλίας δομείται
σε οριζόντιες & κάθετες
προτεραιότητες:

Οι οριζόντιες αφορούν στην
αναβάθμιση της θεσμικής
ικανότητας του περιφερειακού
συστήματος καινοτομίας

Οι κάθετες εστιάζουν στο
αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, στη
θεώρηση του πρωτογενούς τομέα,
της πρώτης μεταποίησης & του
κλάδου τροφίμων – ποτών ως
ενιαία περιοχή παρέμβασης &
στον κλάδοςτ ου μετάλλου –
δομικών υλών & των καινοτόμων
παρεμβάσεων σε αυτόν

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ανάσχεση συρρίκνωσης της
παραγωγικής/επιχειρηματικής
δραστηριότητας &
ενδυνάμωση
ανταγωνιστικότητας

Συμπλήρωση–ολοκλήρωση
διατηρήσιμων & ασφαλών
υποδομών, για την ανάπτυξη
& την απασχόληση

Ανάπτυξη, αξιοποίηση
αύξηση της συμμετοχής
ανθρώπινου δυναμικού στην
αγορά εργασίας

Προστασία περιβάλλοντος &
των φυσικών & πολιτιστικών
πόρων μετάβαση σε μια
οικονομία φιλική στο
περιβάλλον

Ενδυνάμωση της χωρικής
συνοχής & της ανάπτυξης, με
άρση των
ενδοπεριφερειακών/τοπικών
κοινωνικοοικονομικών
ανισοτήτων

Ενίσχυση ερευνητικών
υποδομών & των δεσμών του
ερευνητικού τομέα της
Περιφέρειας

Βελτίωση της θεσμικής
επάρκειας στη δημόσια
διοίκηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΙ
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ενίσχυση δημόσιων υπηρεσιών &
οργανισμών για δημιουργία &
λειτουργία υποδομής παροχής
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς
πολίτες, επιχειρήσεις & κοινωνικούς
φορείς

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική
υποστήριξη για ένταξη μαθητών με
αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες

Ενίσχυση φορέων πολιτισμού για
ανάπτυξη υποδομών & υπηρεσιών
ηλεκτρονικής προβολής
πολιτιστικών πόρων

Δράσεις αποΐδρυματοποίησης
παιδιών

Ορθολογικός & αποτελεσματικός
σχεδιασμός & δράσεις προστασίας
των ακτών της Περιφέρειας από
διάβρωση, καθώς & των εδαφών
που πλήττονται από διάβρωση /
κατολισθήσεις.

Επέκταση, αναβάθμιση των
υποδομών Α΄βαθμιας υγείας &
αναβάθμιση υποδομών Β’ βάθμιας
υγείας

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας &
φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί /
βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί,
ΚΔΑΠ, κλπ) σε νοικοκυριά που
απειλούνται από φτώχεια &
κοινωνικό αποκλεισμό

Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων
Κοινωνικής Οικονομίας

Ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης
των δημόσιων κτηρίων με
εγκατάσταση αποδοτικών
συστημάτων ενέργειας

Συμπληρωματικά έργα / δράσεις
διαχείρισης στερεών αποβλήτων με
διαλογή στην πηγή &
κομποστοποίηση

Δράσεις ορθολογικής & αποδοτικής
διαχείρισης που προκύπτουν από τα
Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής

ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
«….κεντρικο σημειο στο πλαισιο του
αναπτυξιακου σχεδιου για την Ελλαδα
του 2020 αποτελει η ιδιαιτερη μεριμνα
για τις περιοχες με μονιμα γεωγραφικα
& δημογραφικα μειονεκτηματα
δηλαδη, των νησιων, των ορεινων, των
δυσκολα προσβασιμων & των
αραιοκατοικημενων περιοχων…»

Δρ. Ράλλης Γκέκας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΉ
ΣΑΣ

rgkekas@skepsis.net.gr
www.skepsis.net.gr

