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Ενέργειες σχεδιασμού Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027 έως σήμερα

06.06.2019

1τη εγκύκλιος 
σχεδιασμου

ΕΣΠΑ 2021-2027

10.2019

Υποβολή πρότασης ΠΑΜΘ για 
διαμόρφωση ΕΣΠΑ 2021-2027 

25.11.2020

2ρη εγκύκλιος σχεδιασμού 

ΕΣΠΑ 2021-2027

31.12.2020

Συγκρότηση ομάδας σχεδιασμού 
Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027

08.02.2021

1τη συνεδρίαση Ομάδας 
σχεδιασμού Προγράμματος ΑΜΘ 

2021-2027

10.02.2021 έναρξη 
1της διαβούλευσης 

Προγράμματος ΑΜΘ 
2021-2027 

22.02.2021

Ολοκλήρωση 1της διαβούλευσης 
Προγράμματος 

ΑΜΘ 2021-2027

18.06.2021

2ρη συνεδρίαση Ομάδας 
σχεδιασμού Προγράμματος ΑΜΘ 

2021-2027

22.06.2021

Υποβολή Προγράμματος στο 
ΔΙΑΥΛΟΣ και διαβούλευση με ΕΑΣ

29.07.2021

Άτυπη υποβολή σχεδίου Προγράμματος ΑΜΘ 
2021-2027 σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

09.09.2021

πρόσκληση σε Ομάδα σχεδιασμού 
Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027 

για υποβολή απόψεων στο σχέδιο 
προγράμματος

14.-15-09.2021

Ολοκλήρωση 
υποβολής απόψεων 
ΟΣΠ ΑΜΘ 2021-2027 

και πρόσκληση 2ης

διαβούλευσης 
Προγράμματος

29.10.2021

Πρώτη
επίσημη 
υποβολή 

Προγράμματος 
στην SFC



Στοιχεία 1της ηλεκτρονικής Διαβούλευσης
Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027

Χρόνος διεξαγωγής: 10.02.2021-22.02.2021

Ειδικό ερωτηματολόγιο

Κοινοποίηση σε 212 φορείς

Ανταποκρίθηκαν 58 φορείς

Συγκεντρώθηκαν 66 ερωτηματολόγια



• Πραγματοποίηση διαδικτυακής διαβούλευσης στις 21 – 27 /9/ 2021

• Δημόσια ανοικτή πρόσκληση και απευθείας πρόσκληση άνω των 220 φορέων

• Συμμετοχή στο ZOOM : περίπου 80 άτομα 

• Μέγιστος αριθμός ταυτοχρόνων αναπαραγωγών στο youtube : 73 

• Συνολικές αναπαραγωγές (διαφορετικοί χρήστες) : 244 

Στοιχεία της 2ης Διαδικτυακής Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης 
Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2021-2027

Το πλαίσιο σχεδιασμού του Προγράμματος 

Υποστηρίζει τις Εθνικές Στρατηγικές και τα Εθνικά Σχέδια Δράσης
που καταρτίζονται στο πλαίσιο εφαρμογής των πρόσφορων όρων

Συμβάλλει στους περιορισμούς των κανονισμών ΕΔΕΤ για τις
θεματικές συγκεντρώσεις

Λειτουργεί συμπληρωματικά και συνεργάζεται με τα Τομεακά
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, σε ένα πλαίσιο πλήρους
διαχωρισμού δράσεων

Ενισχύει κυρίως δράσεις για τις οποίες αρμοδιότητα σχεδιασμού
& υλοποίησης έχουν πειρφερειακοί και τοπικοί φορείς



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2021-2027

Το Πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη: 

Τις κατευθύνσεις και τα κείμενα της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ
Τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
Τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Τις ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
Όλες τις συμπληρωματικές πολιτικές
Τα εργαλεία εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης
Τα αποτελέσματα της 1ης διαβούλευσης

 Την 1η & 2η Εγκύκλιο του ΕΣΠΑ
 Τις οδηγίες και κατευθύνσεις σύνταξης των Περιφερειακών Προγραμμάτων

Το Πρόγραμμα συντάχθηκε σύμφωνα με: 



Αναπτυξιακή Στρατηγική της Π-ΑΜΘ 2021-2027
Το όραμα

μέσω της αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης και των συγκριτικών

πλεονεκτημάτων σε φυσικούς & πολιτιστικούς πόρους. Προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση
κρίσιμων υποδομών που συνδέουν την Π-ΑΜΘ με τα εθνικά και διεθνή δίκτυα μεταφορών, ενέργειας
και τηλεπικοινωνιών και ενισχύουν τη γεωστρατηγική της θέση.

μέσω πρωτοβουλιών ενίσχυσης της απασχόλησης

σε τομείς, περιοχές και πληθυσμό, που παρουσιάζουν ιδιαίτερη υστέρηση ή χαρακτηριστικά. Έμφαση
δίνεται στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας και
ψηφιακών δεξιοτήτων, στη διεύρυνση υφιστάμενων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών ή και στη
δημιουργία νέων, στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για περιοχές και πληθυσμούς με υστέρηση &
ανισότητες, στην προώθηση ίσων ευκαιριών, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την
ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού & υγειονομικού συστήματος.

μέσω της ενίσχυσης και διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης επενδύοντας στην

έρευνα και την καινοτομία, κατά προτεραιότητα σε τομείς που υποδεικνύει η Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS3). Έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου παραγωγικού υποδείγματος το
οποίο συγκροτούν, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή. Προτεραιότητες
ακόμη αποτελούν οι καθαρές μορφές ενέργειας, η κυκλική οικονομία και η πράσινη
επιχειρηματικότητα.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π-ΑΜΘ 2021-2027

Συνολικοί Διαθέσιμοι Πόροι

639.098.844€ : Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης

 543.234.017€ : Ενωσιακή Συμμετοχή
(85%)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
–ΕΤΠΑ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+)

 95.864.827€ : Εθνική Συνεισφορά
(15%)

473.526.739

165.572.105

Κατανομή Πόρων ανά Ταμείο 
(Δημόσια Δαπάνη €)

ΕΤΠΑ ΕΚΤ+



Η Αρχιτεκτονική του Προγράμματος

5 Στόχοι Πολιτικής 7 Προτεραιότητες  

24 Ειδικοί Στόχοι

14 ΕΤΠΑ

8   ΕΚΤ+ 



Οι Προτεραιότητες του Προγράμματος Π-ΑΜΘ 2021-2027

Π1. Προώθηση Επιχειρηματικότητας
& Καινοτομίας

Π2. Βιώσιμη διαχείριση πόρων &
υποδομών

Π3. Βελτίωση της συνδεσιμότητας της
Π-ΑΜΘ

Π4Α. Ενίσχυση της Κοινωνικής
Συνοχής (ΕΤΠΑ)

Π4Β. Κοινωνική Ενσωμάτωση και
αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)

Π5. Ολοκληρωμένη Χωρική
Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ

(5) ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Ε.

ΣΠ1. Μια πιο ανταγωνιστική & εξυπνότερη
Ευρώπη

ΣΠ2. Μια πιο πράσινη & ανθεκτική
Ευρώπη

ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη

ΣΠ4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς
αποκλεισμούς Ευρώπη

ΣΠ5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες
της

(7) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Π-ΑΜΘ» 2021-2027

Π6. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Π7. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ (ΔΔ) Π-ΑΜΘ 2021-2027 ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
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Οι κύριες Στρατηγικές Κατευθύνσεις της Π-ΑΜΘ ανά 
Στόχο Πολιτικής της Ε.Ε.

Στόχος Πολιτικής 1: Μια πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου

και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ

 Επαναπροσδιορισμός του παραγωγικού προτύπου, έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα &

υπηρεσίες σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής RIS3.

 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με στήριξη & ενδυνάμωση των ΜΜΕ.

 Στήριξη-ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών.

 Ενδυνάμωση της έρευνας & σύνδεσή της με την παραγωγή, ιδιαίτερα σε τομείς που η

Περιφέρεια εμφανίζει πλεονέκτημα & προώθηση συμπράξεων ερευνητικών δομών με

επιχειρήσεις.

 Ανάπτυξη υποδομών δικτύων 5G πρωτίστως σε περιοχές επιχειρηματικής δραστηριότητας &

διεύρυνση της ευρυζωνικής κάλυψης στις ορεινές & αγροτικές περιοχές για την άμβλυνση των

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων & την άρση της απομόνωσης των απομακρυσμένων περιοχών.

 Διεύρυνση-ενδυνάμωση δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών σε κατοίκους, επιχειρήσεις &

επισκέπτες.



Λογική της Παρέμβασης    Στόχος Πολιτικής 1
Προτεραιότητα 1: Προώθηση Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

Ειδικοί  Στόχοι  Ενδεικτικές Δράσεις 

1i. Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων
έρευνας & καινοτομίας και αξιοποίηση των
προηγμένων τεχνολογιών

•Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των 
επιδόσεών τους στην έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία καθώς και για τη συνεργασία τους με 
ερευνητικούς / ακαδημαϊκούς φορείς.

1ii. Εκμετάλλευση των οφελών της
ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς
και τις δημόσιες αρχές

•Δράσεις Ψηφιοποίησης (Δημόσιων, Πολιτιστικών,
Κοινωνικών, κ.ά., Φορέων).

1iii. Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία
θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μέσω
παραγωγικών επενδύσεων

• Ενίσχυση υφιστάμενων και ίδρυση επιχειρήσεων 
κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3, 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και 
στήριξη των εξαγωγών κατά προτεραιότητα σε 
τομείς της στρατηγικής RIS3

• Ανάπτυξη / αναβάθμιση μηχανισμών και δομών 
στήριξης επιχειρήσεων.



Αποτύπωση Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης Προγράμματος 
«Π-ΑΜΘ 2021-2027» ανά Ειδικό Στόχο και Προτεραιότητα

8.000.000

5.000.000

48.875.894

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

Π1 1.i Π1 1.ii Π1 1.iii



Οι κύριες Στρατηγικές Κατευθύνσεις της Π-ΑΜΘ ανά 
Στόχο Πολιτικής της Ε.Ε.

Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προς
μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της
κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων
και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

 Αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού ΑΠΕ & κυρίως της γεωθερμίας, μείωση της εξάρτησης
από συμβατικές πηγές ενέργειας.

 Εξοικονόμηση ενέργειας στο κτιριακό δυναμικό & στο δημόσιο χώρο.

 Προώθηση της ορθολογικής & βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων & εξασφάλιση
επαρκούς ποσότητας & ποιότητας πόσιμου νερού.

 Βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων & προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης
στερεών & υγρών αποβλήτων.

 Διατήρηση, προστασία & ανάδειξη του φυσικού & ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

 Πρόληψη κινδύνων, ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών & προστασία των κατοίκων &
των οικοσυστημάτων από την κλιματική αλλαγή.



Λογική της Παρέμβασης    Στόχος Πολιτικής 2
Προτεραιότητα 2: Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

2i. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και
μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου

Δημόσια Δαπάνη 40.000.000 €

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά
κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας σε τομείς
όπως υγεία, εκπαίδευση, αθλητισμός, πολιτισμός,
δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση κ.α.

2ii. Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ)
2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των
κριτηρίων βιωσιμότητας που καθορίζονται σε

αυτήν. Δημόσια Δαπάνη 10.000.000 €

Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την
αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και
βιομηχανικές περιοχές.

2iv. Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του 

κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που 

βασίζονται στο οικοσύστημα.

Δημόσια Δαπάνη 17.000.000 €

• Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας,
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών,

• Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας για πρόληψη
και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα..



Λογική της Παρέμβασης    Στόχος Πολιτικής 2
Προτεραιότητα 2: Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

2v. Προαγωγή της πρόσβασης
στο νερό και της βιώσιμης
διαχείρισης του νερού.

Δημόσια Δαπάνη 
47.212.960 €

• Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης
• Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης με εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου

– τηλεχειρισμού  - Περιορισμός των διαρροών
• Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας 

Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. 
Συμπεριλαμβάνονται σχέδια και παρεμβάσεις για την διασφάλιση της 
πρόσβαση σε ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, Σχέδια 
Ασφάλειας Νερού, κ.α.) καθώς και των ακτών κολύμβησης

• Ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
• Δράσεις υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων κατά προτεραιότητα για 

την κάλυψη οικισμών Γ’ Προτεραιότητας και τουριστικών περιοχών ή 
περιοχών με ευαίσθητο περιβαλλοντικά αποδέκτη

2vi. Προαγωγή της μετάβασης
σε μια κυκλική οικονομία και
αποδοτική ως προς τους πόρους
οικονομία

Δημόσια Δαπάνη 8.000.000 €

• Εξοπλισμός διαλογής στην πηγή, συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων και 
μονάδες κομποστοποίησης τοπικής κλίμακας (π.χ. γωνίες ανακύκλωσης 
κ.ο.κ.), 

• Δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων, 3) Εξοπλισμός συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών.



Αποτύπωση Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης Προγράμματος 
«Π-ΑΜΘ 2021-2027» ανά Ειδικό Στόχο και Προτεραιότητα

40.000.000

10.000.000

17.000.000

47.212.960

8.000.000

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

Π2 2.i Π2 2.ii Π2 2.iv Π2 2.v Π2 2.vi



Οι κύριες Στρατηγικές Κατευθύνσεις της Π-ΑΜΘ ανά 
Στόχο Πολιτικής της Ε.Ε.

Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της
κινητικότητας

 Ένταξη στα ευρύτερα διεθνή δίκτυα μεταφορών με τη συνέχιση της κατασκευής του
διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.

 Βελτίωση του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου & ενίσχυση της προσπελασιμότητας
των απομακρυσμένων περιοχών.

 Ενίσχυση της ασφαλούς & γρήγορης μετακίνησης κατοίκων, επισκεπτών & μεταφοράς
προϊόντων.

 Ενίσχυση των ακτοπλοϊκών μεταφορών & βελτίωση των λιμενικών υποδομών.



Λογική της Παρέμβασης:   Στόχος Πολιτικής 3
Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

3i. Ανάπτυξη ενός ανθεκτικού στην κλιματική
αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου και
διατροπικού ΔΕΔ-Μ

Δημόσια Δαπάνη 43.000.000 €

• Κατασκευή / αναβάθμιση 
αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ, 

• Ανάπτυξη / αναβάθμιση 
Συνοριακών Σταθμών.

3ii. Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης,
ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και
διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στην ΔΕΔ-
Μ και στην διασυνοριακή κινητικότητα

• Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας και της 
προσβασιμότητας των πολιτών

• Αναβάθμιση υποδομών λιμένων

Δημόσια Δαπάνη 41.351.478 €



Αποτύπωση Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης Προγράμματος 
«Π-ΑΜΘ 2021-2027» ανά Ειδικό Στόχο και Προτεραιότητα

43.000.000

41.351.478

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

Π3 3.i Π3 3.ii



Οι κύριες Στρατηγικές Κατευθύνσεις της Π-ΑΜΘ ανά 
Στόχο Πολιτικής της Ε.Ε.

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
 Εξασφάλιση ποιοτικών μονάδων για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 Ενίσχυση των υποδομών κοινωνικής πρόνοιας & των δομών στήριξης ευπαθών &

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 Ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών για

όλους.
 Ενίσχυση του τουρισμού, δημιουργία νέας τουριστικής ταυτότητας, υιοθέτηση της

διαδικασίας-μηχανισμού DMO, ενδυνάμωση της θέσης της Περιφέρειας στον διεθνή
τουριστικό χάρτη.

 Ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου & των σύγχρονων μορφών πολιτισμού, σύνδεση με
την τοπική παραγωγή, για τον εμπλουτισμό & την αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος.



Λογική της Παρέμβασης   Στόχος Πολιτικής 4
Προτεραιότητα 4Α: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

4ii. 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

Δημόσια Δαπάνη 35.000.000 €

• Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός
μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.

• Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός
μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

• Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

• Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός δομών
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
εκπαίδευσης ενηλίκων

4iii. 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

• Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός
υποδομών κοινωνικής μέριμνας και ένταξης.

Δημόσια Δαπάνη 10.000.00 €



Λογική της Παρέμβασης   Στόχος Πολιτικής 4
Προτεραιότητα 4Α: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

4v. 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 στην τοπική κοινότητα

•Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών του
τομέα Υγείας

•Προμήθεια κινητού εξοπλισμού υγείας

•Προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού και υλικού για την
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Δημόσια Δαπάνη 28.702.905 €

4vi. Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του
βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την
κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία

Δημόσια Δαπάνη 10.000.000 €

•Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών

•Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσβάσιμων τουριστικών
προορισμών

•Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση αξιόλογων χώρων φυσικής
κληρονομιάς και ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας σε
αυτούς

•Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών
(εναλλακτικού) τουρισμού

•Δράσεις προβολής και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς

•Δράσεις προβολής τουριστικών πόρων και θεματικών μορφών
τουρισμού.



Αποτύπωση Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης Προγράμματος 
«Π-ΑΜΘ 2021-2027» ανά Ειδικό Στόχο και Προτεραιότητα

35.000.000

10.000.000

28.702.955

10.000.000

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4Α (ΕΤΠΑ) - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟ

Π4Α - ΕΤΠΑ 4.ii Π4Α - ΕΤΠΑ 4.iii Π4Α - ΕΤΠΑ 4.v Π4Α - ΕΤΠΑ 4.vi



Οι κύριες Στρατηγικές Κατευθύνσεις της Π-ΑΜΘ ανά 
Στόχο Πολιτικής της Ε.Ε.

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ+

 Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, ιδίως των μακροχρόνια ανέργων, των νέων, των
γυναικών & άλλων μειονεκτούντων ομάδων πληθυσμού (Ρομά, μετανάστες, Άτομα με Αναπηρίες,
άτομα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό & μορφωτικό επίπεδο), ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης &
της κοινωνικής οικονομίας.

 Προώθηση της δια βίου μάθησης, της αναβάθμισης δεξιοτήτων & της εξειδίκευσης του
ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση σε επιχειρηματικές, ψηφιακές δεξιότητες & σε τομείς της RIS3.

 Προώθηση ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση & κατάρτιση ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, για το
σύνολο των βαθμίδων, & αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης με έμφαση στην παιδική
φροντίδα.

 Στήριξη μειονεκτικών ομάδων πληθυσμού μέσα από ένα σύνθετο δίκτυο δομών & υπηρεσιών για
την καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού & την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.



Λογική της Παρέμβασης  Στόχος Πολιτικής 4
Προτεραιότητα 4Β: Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)

Ειδικοί Στόχοι
Ενδεικτικές Δράσεις

4α. βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και
μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που
αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία,
τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες
ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς
αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης
της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας

Δημόσια Δαπάνη 16.000.000 €

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις 
(ΝΘΕ) κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις 
(ΝΘΕ σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών 
(ΒΑΑ και ΟΧΕ)

• Συμβουλευτική – κατάρτιση – πιστοποίηση – πρακτική άσκηση –
mentoring σε ανέργους.

• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους 
- Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΝΕΕ) κατά προτεραιότητα σε τομείς 
της στρατηγικής RIS3

• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους 
- Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΝΕΕ) σε περιοχές εφαρμογής 
ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ).

4δ 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

Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην 
αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, κατά προτεραιότητα σε 

περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και 

ΟΧΕ) Δημόσια Δαπάνη 3.000.000 €



Λογική της Παρέμβασης   Στόχος Πολιτικής 4
Προτεραιότητα 4Β: Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)

Ειδικοί Στόχοι
Ενδεικτικές Δράσεις

4στ. Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και
της ολοκλήρωσης τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες
ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και
φροντίδα, έως τη γενική και επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περεταίρω
έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και την
εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων,
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της
μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες

Δημόσια Δαπάνη 65.000.000 €

• Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την
ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση
για παιδιά σε ανάγκη και ιδιαίτερα
ευάλωτα παιδιά

• Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης
διεπιστημονικών συμβουλευτικών και
υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής
υποστήριξης / συνεκπαίδευσης
Μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη
πρόσβαση και συμπερίληψη στην
εκπαίδευση



Λογική της Παρέμβασης   Στόχος Πολιτικής 4
Προτεραιότητα 4Β: Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

4η. Προώθηση της ενεργού ένταξης, με
σκοπό την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών, της απαγόρευσης διακρίσεων,
και της ενεργού συμμετοχής, και
βελτίωση της αοασχολησιμότητας,
ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες

• Εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου
(μεταβατική δράση 2021-2022), συμπεριλαμβανομένων και των
ΑμεΑ

Δημόσια Δαπάνη 5.000.000 €

4θ. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών,
περιλαμβανομένων των μεταναστών

Δημόσια Δαπάνη 4.000.000 €

• Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην
αγορά εργασίας (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης και ανάπτυξης
ψηφιακών και κοινωνικών, δεξιοτήτων, ενέργειες κοινωνικής
ένταξης, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής
κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων και
οργανισμών)

• Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε υπηκόους τρίτων χωρών
• Δράσεις ευαισθητοποίησης και διαπολιτισμικής

αλληλεπίδρασης



Λογική της Παρέμβασης    Στόχος Πολιτικής 4

Προτεραιότητα 4Β: Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

4ι. Προώθηση της
κοινωνικοοικονομικής
ένταξης των
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως των Ρομά

Δημόσια Δαπάνη 5.000.000 €

• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ένταξης των Ρομά στην
αγορά εργασίας (π.χ. παρεμβάσεις συμβουλευτικής
κατάρτισης, επιδότησης ενοικίου συμπεριλαμβανομένης
της καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού)

• Υποστήριξη των Ρομά για βελτίωση συνθηκών διαβίωσης
(Ομάδες διαχείρισης χώρων μετεγκατάστασης και
Βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης).



Λογική της Παρέμβασης    Στόχος Πολιτικής 4
Προτεραιότητα 4Β: Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

4ια. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης
πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες,
περιλαμβανομένων 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 πρόσβασης
στην κοινωνική προστασία, με ειδική
έμφαση στα παιδιά και στις
μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της
προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για
άτομα με αναπηρίες, της
αποτελεσματικότητας και της
ανθεκτικότητας των συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης και των
υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης

• Κέντρα Κοινότητας
• Δομές Παροχής Αγαθών συμπεριλαμβανομένων και των 

Δομών Σίτισης
• Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.
• Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ, Κέντρα 

Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας -ΚΔΗΦ, Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης-ΣΥΔ (ατόμων με αναπηρία, 
ηλικιωμένων, μεταναστών).

• Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
• Ενίσχυση υπηρεσιών Δημ.Υγείας
• Ενίσχυση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας



Λογική της Παρέμβασης    Στόχος Πολιτικής 4
Προτεραιότητα 4Β: Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

4ια. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης
πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες,
περιλαμβανομένων 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 πρόσβασης
στην κοινωνική προστασία, με ειδική
έμφαση στα παιδιά και στις
μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της
προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για
άτομα με αναπηρίες, της
αποτελεσματικότητας και της
ανθεκτικότητας των συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης και των
υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης

• Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης 
(ναρκωτικά αλκοόλ, κ.α.)

• Μονάδες για την προστασία εξαρτημένων και γονεϊκής
στήριξης.

• Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού 
ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων, κ.α.

• Ανάπτυξη υπηρεσιών μετανοσοκομειακής φροντίδας σε 
συνεργασία με τα νοσοκομεία της Περιφέρειας. 

• Ανάπτυξη ξενώνων άμεσης υποδοχής και βραχείας 
φιλοξενίας προς αναδοχή

• Δράσεις για την προώθηση του θεσμού της αναδοχής.

Δημόσια Δαπάνη 62.186.318 €



Λογική της Παρέμβασης  Στόχος Πολιτικής 4
Προτεραιότητα 4Β: Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

4ιβ. Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης των ατόμων που
αντιμετωπίζουν κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού,
συμπεριλαμβανομένων των
απόρων και των παιδιών

• Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για 
την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας

• Υποστήριξη εφήβων σε υποβαθμισμένες 
περιοχές

Δημόσια Δαπάνη 2.145.375 €



Αποτύπωση Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης Προγράμματος 
«Π-ΑΜΘ 2021-2027» ανά Ειδικό Στόχο και Προτεραιότητα
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4Β (ΕΚΤ+) - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ



Οι κύριες Στρατηγικές Κατευθύνσεις της Π-ΑΜΘ ανά 
Στόχο Πολιτικής της Ε.Ε.

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της
βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και των τοπικών
πρωτοβουλιών

 Ανάδειξη της τοπικότητας ως βασικής συνιστώσας της Περιφερειακής στρατηγικής για την
προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης & τον περιορισμό των ανισοτήτων.

 Συνέχιση & διεύρυνση της εφαρμογής πολιτικών ΒΑΑ στα 5 αστικά κέντρα της
Περιφέρειας.

 Ολοκλήρωση της πολυεπίπεδης παρέμβασης που αφορά την ΟΧΕ της Εγνατίας.

 Αντιμετώπιση των προβλημάτων των απομακρυσμένων & μειονεκτικών περιοχών μέσω
της αξιοποίησης του μηχανισμού των ΟΧΕ.



Λογική της Παρέμβασης ΣΠ 5 Προτεραιότητα 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π-ΑΜΘ

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

5i. 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

Προβλέπονται 5 ΒΑΑ : Καβάλας, Δράμας, Κομοτηνής, Ξάνθης & Αλεξανδρούπολης
Ενδεικτικές δράσεις σχεδίων ΒΑΑ:

Ανάδειξη περιοχών ιστορικού, εμπορικού, πολιτιστικού και τουριστικού
ενδιαφέροντος.
Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό εμβληματικών κτηρίων (ιστορικών,
χαρακτηρισμένων και μη) και απόδοση προς χρήση για όφελος των πολιτών.
Επανάχρηση εγκαταλελειμμένων/απαξιωμένων δημοτικών κτηρίων. Τα προς
επανάχρηση κτίρια, μπορεί να είναι ενδεικτικά: Πολιτιστικά κέντρα,
Στεγασμένες Στοές, Αποθήκες, Δημοτικά Λουτρά, Κολυμβητήρια, άλλα κτίρια
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας όπως στρατώνες, ιστορικές κατοικίες που
έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία των Δήμων.
Δημιουργία, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό δημοτικών αγορών.
Δημιουργία, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό δημοτικών χώρων άθλησης &
αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων χώρων σπορ και
«παιδικών χαρών».



Λογική της Παρέμβασης ΣΠ 5 Προτεραιότητα 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π-ΑΜΘ
Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

5i. 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

Προβλέπονται 5 ΒΑΑ : Καβάλας, Δράμας, Κομοτηνής, Ξάνθης & Αλεξανδρούπολης
Ενδεικτικές δράσεις σχεδίων ΒΑΑ:

Δημιουργία διαδρομών επίσκεψης σε σημεία τουριστικού
ενδιαφέροντος.
Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του
οικολογικού τουρισμού.
Δημιουργία / αναβάθμιση ανοικτών δημοτικών χώρων αναψυχής,
πρασίνου και χώρων στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένης της
αξιοποίησης αδιαμόρφωτων ή/και εγκαταλελειμμένων δημοτικών
χώρων
Κατασκευή, αναβάθμιση υποδομών ασφάλειας πεζών,
συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομήσεων και των πεζογεφυρών.



Λογική της Παρέμβασης ΣΠ 5 Προτεραιότητα 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π-ΑΜΘ
Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

5i. 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

Προβλέπονται 5 ΒΑΑ : Καβάλας, Δράμας, Κομοτηνής, Ξάνθης & Αλεξανδρούπολης
Ενδεικτικές δράσεις σχεδίων ΒΑΑ:

Κατασκευή, αναβάθμιση υποδομών πρόσβασης-ασφάλειας-
εξυπηρέτησης ΑμεΑ.
Κατασκευή / Επέκταση / Αναβάθμιση ποδηλατοδρόμων.
Κατασκευή / Επέκταση / Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου με στόχο
την βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, την ασφάλεια των πολιτών.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εξοπλισμός, εργασίες).
Συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος,
συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δράσης αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και θορύβου.
Εγκαταστάσεις και συστήματα διαλογής και ανακύκλωσης
απορριμμάτων.
Συστήματα για την πρόληψη φυσικών κινδύνων συμπεριλαμβανομένης
της αντιπλημμυρικής προστασίας και της διευθέτησης ρεμάτων.



Λογική της Παρέμβασης ΣΠ 5 Προτεραιότητα 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π-ΑΜΘ
Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

5i. 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

Προβλέπονται 5 ΒΑΑ : Καβάλας, Δράμας, Κομοτηνής, Ξάνθης & Αλεξανδρούπολης
Ενδεικτικές δράσεις σχεδίων ΒΑΑ:

Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων και
κοινόχρηστων χώρων.
Εισαγωγή, επέκταση της χρήσης ήπιων-εναλλακτικών μορφών
ενέργειας σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών προς τους
πολίτες και απλοποίηση της επικοινωνίας δήμου - πολιτών αλλά και
ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές σε τομείς όπως ο τουρισμός, ο
πολιτισμός.
Δομές στήριξης επιχειρηματιών-επαγγελματιών και νέων.
Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην
κοινότητα.



Στόχος Πολιτικής 5 Προτεραιότητα 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π-ΑΜΘ

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

5ii. 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 περιοχών

Προβλέπονται 2 Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις:
1. ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού. 
2. ΟΧΕ απομακρυσμένων και μειονεκτικών περιοχών. 

Ενδεικτικές δράσεις Σχεδίων ΟΧΕ:
• Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και

υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής
κληρονομίας και των πολιτιστικών υπηρεσιών

• Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικολογικού
τουρισμού τόσο σε περιοχές Natura 2000 όσο και εκτός αυτών.

• Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας / αναβάθμισης ανοικτών δημοτικών χώρων αναψυχής, πρασίνου και
χώρων στάθμευσης, της αξιοποίησης αδιαμόρφωτων ή/και εγκαταλελειμμένων
δημοτικών χώρων.

• Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και
απλοποίηση της επικοινωνίας δήμου – πολιτών αλλά και ηλεκτρονικές υπηρεσίες και
εφαρμογές σε τομείς όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός.

• Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων και κοινόχρηστων
χώρων.



Λογική της Παρέμβασης 
Στόχος Πολιτικής 5

Προτεραιότητα 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π-ΑΜΘ

Ειδικοί Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις

5ii. 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 περιοχών

Προβλέπονται 2 Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις:
1. ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού. 
2. ΟΧΕ απομακρυσμένων και μειονεκτικών περιοχών. 

Ενδεικτικές δράσεις Σχεδίων ΟΧΕ:
• Συστήματα για την πρόληψη φυσικών κινδύνων συμπεριλαμβανομένης της

αντιπλημμυρικής προστασίας και της διευθέτησης ρεμάτων.
• Βελτίωσης της ποιότητας και της ποσότητας ύδατος.
• Ανακατασκευές και εκσυγχρονισμοί οδών (εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών

οδών).
• Κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα.
• Κινητά στοιχεία στον τομέα της υγείας.
• Κατασκευή, αναβάθμιση υποδομών ασφάλειας πεζών, συμπεριλαμβανομένων των

πεζοδρομήσεων και των πεζογεφυρών.
• Κατασκευή, αναβάθμιση υποδομών πρόσβασης-ασφάλειας-εξυπηρέτησης ΑμεΑ.
• Κατασκευή / Επέκταση / Αναβάθμιση ποδηλατοδρόμων.



Αποτύπωση Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης Προγράμματος 
«Π-ΑΜΘ 2021-2027» ανά Ειδικό Στόχο και Προτεραιότητα
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

Π5 5i Π5 5ii



Αποτύπωση Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης Προγράμματος 
«Π-ΑΜΘ 2021-2027» ανά Ειδικό Στόχο και Προτεραιότητα
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Συνέργειες με Τομεακά Προγράμματα

Το Πρόγραμμα της Π-ΑΜΘ παρουσιάζει εν δυνάμει υψηλή συμπληρωματικότητα με τα 
κάτωθι Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027: 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία-EΠΑνΕΚ» 
Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»
Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Ενέργεια-Κλιματική Αλλαγή»
Πρόγραμμα «Υποδομών - Μεταφορών» 
Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία»
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης 

Τρίτσης»
Προγράμματα του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 



Προβλήματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Καθυστέρηση στην εξειδίκευση και εφαρμογή του νέου νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων
(Ν.4412/2016) με συνέπεια μεγάλα διαστήματα απραξίας, έλλειψη ετοιμότητας, κ.α.

Το ζήτημα των Κρατικών Ενισχύσεων (καθυστέρηση στον ορισμό Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Κρατικών Ενισχύσεων, μεγάλοι χρόνοι αξιολόγησης δράσεων ΚΕ, πολυπλοκότητα εφαρμογής, κ.α.).

Καθυστέρηση στην έκδοση θεσμικού πλαισίου για την εξειδίκευση & ενεργοποίηση νέων δράσεων
(ενεργειακή αναβάθμιση, χωρικός σχεδιασμός, επικαιροποίηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Πλημμυρών).

Καθυστέρηση στην άρση ορισμένων αιρεσιμοτήτων (π.χ. ψηφιακή πολιτική, τιμολογιακή πολιτική
για τις χρήσεις ύδατος).

Περιορισμένη επιχειρησιακή ικανότητα ορισμένων Δικαιούχων και δυσκολία στην ωρίμανση και
παρακολούθηση υλοποίησης έργων.

Τα πρώτα έτη του προγράμματος οικονομική κρίση, ακολούθησε η πανδημία Covid-19 με
επιπτώσεις (νέες μορφές εργασίας, ανάγκη τεχνολογικού εξοπλισμού, προβλήματα επικοινωνίας
με Δικαιούχους, προβλήματα στην παρακολούθηση των έργων, κ.α.).



ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΘ 2021-2027
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Συμμόρφωση στις οριζόντιες παρατηρήσεις και στις παρατηρήσεις επί του 
Προγράμματος από την Ε.Ε. 

• Πρώτη Επίσημη Υποβολή Προγράμματος στην SFC την 29.10.2021

• Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οριστικοποίηση του Προγράμματος



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ


