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1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ 

 

Σε κάθε ΠΕΠ, ανά Άξονα Προτεραιότητας, οι επενδυτικές προτεραιότητες και οι 

αντίστοιχες ενδεικτικές δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, για τους 

Θεματικούς Στόχους 8 και 9 των ΕΔΕΤ είναι εκείνες οι οποίες, αφ’ ενός 

αναφέρονται σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή / και σε προσαρμοστικότητα 

εργαζομένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων, αφ’ ετέρου αφορούν σε ομάδες 

εργατικού δυναμικού οι οποίες δύναται να αποτελέσουν στελεχιακό δυναμικό 

επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα ή / και έμμεσα με τουριστικές 

δραστηριότητες. 

Από το σύνολο των Επενδυτικών προτεραιοτήτων και τύπων δράσεων των 

Θεματικών Στόχων 8 και 9, που περιλαμβάνονται σε κάθε ΠΕΠ, οι οποίες 

καταγράφονται αναλυτικά στο σώμα της μελέτης (σελ. 3-17), εκείνες οι οποίες, 

ενδεικτικά προτείνονται να αξιοποιηθούν από τον ΣΕΤΕ, περιλαμβάνονται στον 

πίνακα του παραρτήματος Α, ενώ οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί σε δημόσια 

δαπάνη αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος Β. 

 

 

2. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 8 ΚΑΙ 9 

 

Πέραν του εθνικού επιπέδου αιρεσιμοτήτων (προϋποθέσεων) για την ενεργοποίηση 

δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στα 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στο πλαίσιο των θεματικών 

στόχων 8 και 9, όσον αφορά στις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, 

αναφέρονται κυρίως σε δύο βασικούς «τομείς». 

Ο ένας «τομέας» έχει σχέση με τον Θεματικό Στόχο (ΘΣ) 8 και αφορά στην 

πρόβλεψη λειτουργίας Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας. Μέχρι τη λειτουργία του μηχανισμού αυτού, προβλέπεται να μην 

υλοποιηθούν δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

Εναλλακτικά και μέχρι τη λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, παρέχεται η δυνατότητα για εκπόνηση τακτικά 

επικαιροποιούμενης μελέτης, που θα προσδιορίζει περιοδικά και συστηματικά τις 

ανάγκες σε δεξιότητες και τομείς κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της 

Περιφέρειας. 
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Ο άλλος «τομέας» έχει σχέση με τον ΘΣ 9 και αφορά στην πρόβλεψη εκπόνησης 

Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και της Κοινωνικής 

Ένταξης, σύμφωνα με την οποία θα προσδιορίζονται οι ομάδες στόχοι που θα 

ωφεληθούν από τις προβλεπόμενες δράσεις, καθώς και οι περιοχές που αυτές θα 

εφαρμοσθούν. Μέχρι την έγκριση αυτής της Περιφερειακής Στρατηγικής από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο, κατόπιν των σχετικών διαβουλεύσεων με το Υπουργείο 

Εργασίας, δεν θα πρέπει να ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ 

στο πλαίσιο του ΘΣ 9. 

Επίσης, στο πλαίσιο του ίδιου ΘΣ (9), σε ορισμένες Περιφέρειες προβλέπεται ότι οι 

δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την επενδυτική προτεραιότητα 9v 

«προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση», θα 

εναρμονίζονται με τις προτάσεις του προβλεπόμενου να λειτουργήσει 

Περιφερειακού Μηχανισμού για τη στήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

 

Στον σώμα της μελέτης (σελίδες 173-182) παρατίθενται τα κείμενα των 

προαναφερόμενων δεσμεύσεων για κάθε ΠΕΠ. 

 

 

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Στο πλαίσιο άλλων επενδυτικών προτεραιοτήτων των ΠΕΠ, πέραν εκείνων του 

ΕΚΤ, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον τουρισμό και 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Η καταγραφή αυτών των Επενδυτικών 

Προτεραιοτήτων και των αντίστοιχων ενδεικτικών δράσεων εξυπηρετεί τη 

συμπληρωματικότητα και σύνδεση της κατάρτισης / απασχόλησης / 

αυτοαπασχόλησης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Θεματικών 

Στόχων (8 και 9), με τον τομέα του τουρισμού. 

Με βάση την εξέταση του περιεχομένου των ΠΕΠ, οι θεματικοί στόχοι που 

συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό είναι οι εξής: 

Άμεσα:Ο Θ.Σ. 6 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων». Σύνδεση με τον τουρισμό έχουν οι παρακάτω 

επενδυτικές προτεραιότητες. 

 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς». 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των ΠΕΠ 2014-2020» (Σύνοψη / Executive Summary) 

 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 3 

 6d «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και 

προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος». 

 6e «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την 

ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόννηση 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» 

 6g «Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία με αποδοτική 

χρήση των πόρων, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής 

καινοτομίας και της διαχείρισης περιβαλλοντικών επιδόσεων στο δημόσιο και 

τον ιδιωτικό τομέα». 

 6f «Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του 

περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των 

αποβλήτων, των υδάτων και αναφορικά με το έδαφος, η μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης».  

Έμμεσα: Ο Θ.Σ. 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα και του 

τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας» 

Ως προς αυτόν τον Θεματικό Στόχο, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται ιδιωτικές 

επενδύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, η σύνδεση με τον τουρισμό 

αφορά στον εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση αλλά και διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων των τουριστικών επιχειρήσεων, με την αξιοποίηση του συνόλου 

των φυσικών και ανθρωπογενών τουριστικών / πολιτιστικών πόρων της κάθε 

Περιφέρειας.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφ’ ενός σ’ όλα τα ΠΕΠ, προτεραιότητα χρηματοδότησης 

των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Θ.Σ.3, έχουν εκείνες που συνδέονται 

με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), αφ’ ετέρου σε όλες 

τις Περιφέρειες ένας από τους πυλώνες Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης( RIS3), 

είναι ο Τουρισμός, γίνεται σαφές ότι οι τουριστικές ιδιωτικές επενδύσεις 

κυριαρχούν εν πολλοίς, σε όλα τα ΠΕΠ, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3, 

ανάλογα με την παραγωγική επιχειρηματική εξειδίκευση κάθε Περιφέρειας. Με 

δεδομένη, όμως, τη διαδικασία προσδιορισμού των δράσεων (κατηγοριών 

πράξεων) που θα χρηματοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014-2020, η οποία προβλέπει εξειδίκευση, την οποία εγκρίνει η Επιτροπή 

Παρακολούθησης κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και ως εκ τούτου και οι 

Επιτροπές Παρακολούθησης των ΠΕΠ, μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας 

μελέτης/ εμπειρογνωμοσύνης, δεν έχει προκύψει κάτι πιο συγκεκριμένο, από 

εκείνα που αναφέρονται στα περιεχόμενα των ΠΕΠ ως ενδεικτικοί τύποι δράσεων. 
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4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Από τις αναφορές στα ΠΕΠ, για τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και δράσεις των 

Θεματικών Στόχων 8 και 9, προκύπτουν οι παρακάτω επιδιώξεις κάθε 

Προγράμματος: 

α) Μέσω των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 8, 

επιδιώκεται, κατά κύριο λόγο, σε όλα τα ΠΕΠ: 

 η αύξηση της απασχόλησης, κυρίως στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης 

εξειδίκευσης 

 η μεγέθυνση της επιχειρηματικής βάσης με καινοτόμες δραστηριότητες, που 

εντάσσονται στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

 η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, με αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων και προσαρμογή των επιχειρηματιών και των 

εργαζομένων στις απαιτήσεις του οικονομικού και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. 

β) Μέσω των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 9, οι οποίες 

αφορούν στα αντικείμενα ενδιαφέροντος ΣΕΤΕ, επιδιώκεται, κατά κύριο λόγο, 

σε όλα τα ΠΕΠ: 

 η κοινωνική ένταξη και ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των 

ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι μακροχρόνια άνεργοι (που δύναται να αποτελούν 

ομάδα στόχο ενδιαφέροντος ΣΕΤΕ), 

 η ενίσχυση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

(μακροχρόνια άνεργοι), με αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

 η βελτίωση της απασχολησιμότητας σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης, με 

ενεργοποίηση των τοπικών φορέων 

Για την επίτευξη των παραπάνω κοινών για όλα τα ΠΕΠ στόχων, στο πλαίσιο του 

Θεματικού Στόχου 8, κομβικής σημασίας αναδεικνύεται η παροχή συμβουλευτικών 

/ υποστηρικτικών υπηρεσιών τόσο για τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο των τομέων όπως προσδιορίζονται από 

τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης σε κάθε ΠΕΠ, όσο και για τους ήδη 

επιχειρηματίες που επιδιώκουν την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεών τους και την 

αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους  

Αντίστοιχα και στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9, η προώθηση στην 

απασχόληση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι) απαιτεί 

πλέγμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με καθοριστική την παροχή 

συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και δράσεων 
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επαγγελματικού προσανατολισμού, mentoring, coaching, ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. 

Οι δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης συνδυάζονται με πρακτική άσκηση σε 

επιχειρήσεις και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, μετά το τέλος της 

κατάρτισης. 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνονται οι παρακάτω δύο βασικές κατηγορίες 

ενεργειών ενδιαφέροντος του ΣΕΤΕ. 

 

4.1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Η δημιουργία και λειτουργία  σε όλα τα ΠΕΠ μηχανισμού / δομής παροχής 

υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών, που θα απευθύνεται και θα 

προσφέρει υπηρεσίες στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στον επιχειρηματικό ιστό 

κάθε Περιφέρειας, ιδιαίτερα του τουριστικού τομέα, ο οποίος είναι ένας από τους 

πυλώνες της έξυπνης εξειδίκευσης, προκύπτει ως ανάγκη σε όλες τις Περιφέρειες 

και κατ’ ακολουθία ως δυνατότητα του ΣΕΤΕ για ουσιαστική παρέμβαση. Οι 

προαναφερόμενες υπηρεσίες θα απευθύντονται και θα αφορούν στα εξής: 

 Στους άνεργους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα της οικονομίας, (Θ.Σ.8). Η υποοτήριξη 

των εν δυνάμει επιχειρηματιών θα αφορά στην εκπόνηση επιχερηματικών 

πλάνων, στην ενημέρωση για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των 

επιχειρήσεων, στους τρόπους marketing, στις μεθόδους διοίκησης 

επιχειρήσεων, στη διοικητική λογιστική κλπ. 

 Στους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου της περιφερειακής οικονομίας, 

με σκοπό την προσαρμοστικότητα και αναδιοργάνωση των επιχειρήσεών τους, 

με βάση τις αναγκαίες διαρθρωτικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, καθώς και 

την αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους 

(Θ.Σ.8) 

 Στους μακροχρόνια άνεργους που επιθυμούν την κοινωνική και εργασιακή 

τους ένταξη (Θ.Σ.9), με δραστηριοποίησή τους στον τουριστικό τομέα. 

 Στους μακροχρόνια άνεργους που επιλέγουν την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα για προώθησή τους στην απασχόληση (Θ.Σ.9), με 

δημιουργία ή και συμμετοχή τους σε κοινωνικές επιχειρήσεις στον τουριστικό 

τομέα ή και επιχειρήσεις που συνδέονται και εξυπηρετούν τις τουριστικές 

επιχειρήσεις. 

Η λειτουργία του περιφερειακού αυτού μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών / 

συμβουλευτικών υπηρεσιών θα μπορούσε να λειτουργεί και ως μηχανισμός 

καταγραφής των αναγκών της αγοράς εργασίας στον τουριστικό κλάδο της 

περιφερειακής οικονομίας, στη βάση έρευνας και πληροφόρησης που θα έχει σε 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των ΠΕΠ 2014-2020» (Σύνοψη / Executive Summary) 

 

 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 6 

τακτά χρονικά διαστήματα από τις λειτουργούσες στην Περιφέρεια τουριστικές 

επιχειρήσεις. 

 

4.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, με παράλληλη πρακτική άσκηση σε 

τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, τόσο για τους εργαζόμενους σε 

επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, όσο και για τους ανέργους που αναζητούν 

εργασία στον τουριστικό τομέα. 

Προκειμένου δε, να συνδεθούν οι δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων  με 

τις λοιπές δράσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, στο πλαίσιο 

άλλων Θεματικών Στόχων (6 και 3) και αντίστοιχων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 

κάθε ΠΕΠ, προτείνονται ενδεικτικά, για το Θεματικό Στόχο 6 και 3, ξεχωριστά, οι 

ακόλουθες δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης: 

 

Θεματικός Στόχος 6 

 Προβολή, ανάδειξη και ενημέρωση κοινού για τα έργα της φυσικής κληρονομιάς 

και των φυσικών μνημείων. 

 Προβολή, ανάδειξη και ενημέρωση κοινού για τα έργα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και εν γένει των πολιτιστικών πόρων. 

 Αξιοποίηση, ανάδειξη και προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού (ιαματικός, 

θεραπευτικός, ποδηλατικός, θρησκευτικός, φυσιολατρικός, γεωτουρισμός, 

πράσινος τουρισμός, οικοτουρισμός κλπ.). 

 Ανάδειξη του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος ανάλογα με τις πολιτιστικές 

διαδρομές και τους θεσμούς της περιοχής. 

 Υποστήριξη των θεσμών και δραστηριοτήτων που προάγουν τον τουρισμό / 

πολιτισμό.  

 Διαχείριση επισκεπτών σε χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος. 

 Ενημέρωση επισκεπτών για τα μνημεία και τις μουσειακές συλλογές των 

περιοχών που εντάσσονται στους θαλάσσιους δρόμους του τουρισμού της 

κρουαζιέρας. 

 Τουριστική αξιοποίηση υπόγειων φυσικών πόρων (ιαματικά νερά). 

 Τουριστική αξιοποίηση του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος. 

 Ανάδειξη – αξιοποίηση τοπικών «τοπόσημων» με σκοπό την αναζωογόνηση των 

αστικών κέντρων. 

 Ανάδειξη και αξιοποίηση οικοτόπων και βιοποικιλότητας μιας περιοχής 

τουριστικού ενδιαφέροντος. 
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 Ανάδειξη διαδρομής ως επώνυμο τουριστικό προϊόν που θα συνδέει τα 

αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα σε ένα ευρύ δίκτυο πολιτιστικού 

τουρισμού. 

 Προβολή πολιτιστικού / τουριστικού προϊόντος. 

 Τρόποι προσέλκυσης επισκεπτών και τουριστικής προβολής μέσω λειτουργικής  

δικτύωσης έργων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Διασύνδεση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων με την τουριστική 

δραστηριότητα. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές 

NATURA, με σκοπό την προσέλκυση τουριστών / επισκεπτών. 

 Ανάδειξη / εκμετάλλευση αναξιοποίητων τοπικών πλεονεκτημάτων για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών. 

 Ανάδειξη του θεματικού τουρισμού (μουσική, χορός, γαστρονομία, θέατρο, 

εικαστικά, φεστιβάλ, εκδηλώσεις κλπ.). 

 Ενημέρωση τουριστών για τις πολιτιστικές διαδρομές. 

 Ανάδειξη και προβολή των άυλων πολιτιστικών στοιχείων του λαϊκού 

πολιτισμού (π.χ. παραδοσιακή μουσική, λαϊκά δρώμενα, διατροφικές συνήθεις 

κλπ.). 

 Ενίσχυση της διοργάνωσης και προβολή πολιτιστικών θεσμών με σκοπό την 

προσέλκυση τουριστών. 

 Ανάπτυξη «έξυπνων συστημάτων» εξυπηρέτησης επισκεπτών στις υποδομές 

θαλάσσιου τουρισμού. 

 Ανάδειξη και προβολή οικοσυστημάτων (υγρότοποι, δασικά, παράκτια, 

θαλάσσια οικοσυστήματα) και οικοτουριστικών διαδρομών. 

 Εξυπηρέτηση πελατών. 

 Εξυπηρέτηση επισκεπτών στα αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών. 

 

Θεματικός στόχος 3 

 Προώθηση τουριστικών επενδύσεων. 

 Ποιοτική αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών τουριστικών επιχειρήσεων. 

 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών. 

 Διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 

άλλων κλάδων της περιφερειακής οικονομίας που επηρεάζουν άμεσα το 

τουριστικό προϊόν (αγροδιατροφικός, πολιτισμός, υγεία, εστίαση, θαλάσσιες και 

λοιπές μεταφορές, εμπόριο, μεταποίηση), με στόχο την ενίσχυση των 

τουριστικών δικτύων, την ενθάρρυνση της νέας επιχειρηματικότητας, αλλά και 

την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα. 
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 Εισαγωγή νέων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης και αναδιοργάνωση των 

διοικητικών και λειτουργικών διαδικασιών. 

 Διεύρυνση δικτύων και συνεργασιών για ενδυνάμωση της θέσης των 

τουριστικών επιχειρήσεων σε υφιστάμενες αγορές ή αναζήτηση νέων αγορών. 

 Ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων δράσης σε επιλεγμένες αλυσίδες αξίας 

τομέων της οικονομίας για διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών σημάτων ποιότητας. 

 Εισαγωγή διεργασιακών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών. 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε ειδικές μορφές τουρισμού (ιστιοπλοϊκός, 

καταδυτικός, τουρισμός κρουαζιέρας, οικολογικός, θρησκευτικός, city breaks, 

καλλιτεχνικός κλπ.). 

 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση και προβολή του τουριστικού 

προϊόντος και των τουριστικών επιχειρήσεων γενικότερα. 

 Ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη 

διοικητική, παραγωγική και εμπορική διαδικασία των τουριστικών επιχειρήσεων 

 Ανάπτυξη σχεδίων marketing. 

 Εισαγωγή νέων μεθόδων την παραγωγική, οργανωτική και λειτουργική 

αναδιάρθρωση των τουριστικών επιχειρήσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ, ΓΙΑ 

ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ»  



ΑΠ ΔΔ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΝΣΕΤΕ ΑΠ ΔΔ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΝΣΕΤΕ ΑΠ ΔΔ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΝΣΕΤΕ

8i

Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία 

και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην 

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των

ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ 

άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την 

απασχόληση και της υποστήριξης της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

8iii

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων

4 4.967.891

Λειτουργία  από τον ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όσους ενδιαφέρονται, άνεργους ή ήδη 

εργαζόμενους,  να υπηρετήσουν επαγγελματικά τον τουριστικό κλάδο της 

οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει 

ενδεικτικά  τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων  δράσεων προώθησης της 

απασχόλησης ειδικά στον τομέα του τουρισμού, για την κάλυψη των αναγκών σε 

ανθρώπινο δυναμικό των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων.

• Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των απασχολουμένων, των νέων 

επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων  στον τουριστικό τομέα της Περιφέρειας,

• Παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών για ανάδειξη των 

ιδιαίτερων αναγκών και ευκαιριών στον τουριστικό τομέα στην Περιφέρεια

• Κατάρτιση και εξειδίκευση των εργαζομένων του τουριστικού τομέα της 

Περιφέρειας

• Δικτύωση των τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας, μέσω πληροφόρησης 

και ευαισθητοποίησης. 

Σε περίπτωση μη λειτουργίας του εν λόγω μηχανισμού, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

αιτηθεί αυτοτελώς χρηματοδότηση, ως δικαιούχος,  για την υλοποίηση των 

παραπάνω αναφερόμενων δράσεων.

8.121.588 8 1.753.366

Λειτουργία  από το ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όσους ενδιαφέρονται , άνεργους ή ήδη 

εργαζόμενους,  να υπηρετήσουν επαγγελματικά τον τουριστικό κλάδο της 

οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει 

ενδεικτικά  τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Σχεδιασμό και παροχή ενός .ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων , με στόχο 

τη δημιουργία απασχόλησης στον τουριστικό τομέα της περιφερειακής 

οικονομίας

- Συμβουλευτική υποστήριξη εν δυνάμει επιχειρηματιών και γενικότερη 

καθοδήγηση για θέματα οργάνωσης, διοίκησης, χρηματοδότησης κλπ. μιας 

επιχείρησης.

- Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και διαγνωστικών μελετών

- Επαγγελματική κατάρτιση των επιχειρηματιών αλλά και του ανθρώπινου 

δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων 

- Πρακτική άσκηση

- Πιστοποίηση προσόντων 

- Δικτύωση των νέων δημιουργούμενων επιχειρήσεων 

8v

Προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές

4.121.586

4.967.891 12.243.174 1.753.366

9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης

4 13.000.000

Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στους μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να ενταχθούν εργασιακά 

στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής οικονομίας. Ο μηχανισμός αυτός θα 

παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων προώθησης στην 

απασχόληση και ενεργητική ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στον τουριστικό 

τομέα της περιφερειακής οικονομίας. 

• Διάγνωση αναγκών

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

• Επαγγελματικό προσανατολισμό και επαναπροσανατολισμό

• Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης

• Δικτύωση

• Υποστήριξη των υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών για τη λειτουργία 

κοινωνικών επιχειρήσεων

• Σχεδιασμό σχεδίων τοπικής ανάπτυξης σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση 

και λοιπούς τοπικούς φορείς.

9 41.285.000

Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στους μακροχρόνια ανέργους, 

προκειμένου να ενταχθούν εργασιακά στον τουριστικό κλάδο της 

περιφερειακής οικονομίας. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Ολοκληρωμένες δράσεις για ευπαθείς ομάδες (μακροχρόνια 

ανέργους), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων ( 

συμβουλευτική,  mentoring,  επαγγελματικό  προσανατολισμό,  

κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ.)

• Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική 

άσκηση για ευπαθείς ομάδες (μακροχρόνια ανέργους) στον 

τουριστικό κλάδο της οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση

• Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής του ΣΕΤΕ στην υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ενεργειών.

• Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της 

κοινωνικής οικονομίας.

• Σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, με στόχευση στον 

τουρισμό, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και λοιπούς  

τοπικούς φορείς 

10 13.408.833

Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στους μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να 

ενταχθούν εργασιακά στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής οικονομίας. Ο 

μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση στον 

τουριστικό κλάδο της περιφερειακής οικονομίας,  τα οποία οδηγούν σε 

πιστοποίηση. 

- Συμβουλευτική υποστήριξη και επιχειρηματική καθοδήγηση,

- Δράσεις  ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, με σκοπό την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης

- Εξειδικευμένα μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαχειριστικής 

ικανότητας και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής του ΣΕΤΕ, στη διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ενεργειών.

- Παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στους υποψήφιους 

κοινωνικούς επιχειρηματίες

9ii
Κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

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

4 12.843.146 όπως σε 9i 9 2.000.000 όπως σε 9i 10 825.600 όπως σε 9i

9vi
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
όπως σε 9i 9 7.500.000 όπως σε 9i όπως σε 9i

25.843.146 50.785.000 14.234.433

30.811.037 63.028.174 15.987.799ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8 & 9

8

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

Λειτουργία  από τον ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής  

υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όσους 

ενδιαφέρονται , άνεργους ή ήδη εργαζόμενους,  να υπηρετήσουν 

επαγγελματικά τον τουριστικό κλάδο της οικονομίας στη 

συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά  

τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Ενθάρρυνση  και παροχή συμβουλών ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων 

για την υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον 

τουριστικό κλάδο, 

• Δράσεις εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα (οργάνωση και 

διοίκηση, εκπόνηση business plan, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, 

οικονομική επιχειρηματικότητα), 

• Coaching   υποστήριξης νέων επιχειρηματιών, 

• Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

προσαρμοστικότητα  των τουριστικών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας στα νέα διαρθρωτικά δεδομένα    και  την 

ορθολογική οργάνωση, διοίκηση  και διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού τους, όπως:

• Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών 

επιχειρήσεων, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιοργάνωσης αυτών

• Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων 

των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, στη βάση 

αναγνωρισμένων προτύπων. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΠ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

 1 από 6



8i

Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία 

και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην 

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των

ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ 

άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την 

απασχόληση και της υποστήριξης της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

8iii

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων

8v

Προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές

9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης

9ii
Κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

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

9vi
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8 & 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΠ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

ΑΠ ΔΔ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΝΣΕΤΕ ΑΠ ΔΔ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΝΣΕΤΕ

2.131.250

5 688.195

Λειτουργία  από τον ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών 

υπηρεσιών προς όσους ενδιαφέρονται , άνεργους ή ήδη εργαζόμενους,  να υπηρετήσουν επαγγελματικά τον 

τουριστικό κλάδο της οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά  

τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Υποστήριξη  των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Ηπείρου, με 

σκοπό την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής οικονομικής δραστηριότητας στην 

Περιφέρεια Ηπείρου

• Υποστήριξη των ενδιαφερομένων  να  ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον  τουριστικό τομέα 

της οικονομίας στην  Περιφέρεια Ηπείρου, 

• Υποστήριξη των επιχειρηματιών  που ήδη δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο και επιθυμούν να 

επαναδιαμορφώσουν και επικαιροποιήσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο. 

• Προγράμματα ανάπτυξης  δεξιοτήτων των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα 

της οικονομίας, καθώς και των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, 

προσαρμοσμένων στα σύγχρονα οικονομικά δεδομένα και τις αναπτυξιακές ανάγκες. 

3.193.750

688.195 5.325.000

14.000.000 2α 22.175.000

Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών στους 

μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να ενταχθούν εργασιακά στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής 

οικονομίας. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, προώθησης στην 

απασχόληση και δημοσιότητας.

• Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 

(συγκεκριμένα για μακροχρόνια άνεργους), σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις 

της Περιφέρειας.

• Εξειδικευμένα μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας και στην ενθάρρυνση 

της συμμετοχής του ΣΕΤΕ στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ενεργειών.

• Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

• Σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, με στόχευση στον τουρισμό, σε συνεργασία με την τοπική 

αυτοδιοίκηση και λοιπούς  τοπικούς φορείς 

1.387.974

1.400.000 2α 4.700.000 όπως σε 9i

1.500.000 2α 8.750.000 όπως σε 9i

18.287.974 35.625.000

18.976.169 40.950.000

Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών στους 

μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να ενταχθούν εργασιακά στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής 

οικονομίας. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό στους μακροχρόνια άνεργους που επιθυμούν να 

ενεργοποιηθούν επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο

• Κατάρτιση σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

• Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας 

• Oλοκληρωμένη  δέσμη δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης – επιμόρφωσης, σε συνδυασμό με mentoring 

και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ειδικά για την κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων. 

• Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

• Σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης με επίκεντρο τον τουρισμό, σε συνεργασία με την τοπική 

αυτοδιοίκηση και λοιπούς  τοπικούς φορείς

5

Λειτουργία  από τον ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών 

υπηρεσιών προς όσους ενδιαφέρονται , άνεργους ή ήδη εργαζόμενους,  να υπηρετήσουν επαγγελματικά τον 

τουριστικό κλάδο της οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά  

τις ακόλουθες υπηρεσίες

• Παροχή υποστήριξης για την προσαρμογή των τουριστικών επιχειρήσεων και γενικότερα την 

αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής οικονομικής δραστηριότητας,  αλλά και των 

εργαζομένων στα νέα διαρθρωτικά δεδομένα

• Παροχή υποστήριξης για τη βελτίωση της οργάνωσης των ΜΜΕ του τουριστικού τομέα  στο επίπεδο της 

Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη και την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

• Ανάπτυξη σχεδίων  διαγνωστικών μελετών των τουριστικών επιχειρήσεων ως προς την καταλληλότητα 

οργάνωσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, 

• Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων αναδιοργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων 

• Προγράμματα  ανάπτυξης δεξιοτήτων των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα 

της οικονομίας, και ενημέρωσής τους για τις αναγκαίες διαρθρωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές , 

• Προγράμματα  κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων σε εξειδικευμένα 

αντικείμενα, προκειμένου να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, όπως προβλέπονται στο 

σχέδιο αναδιοργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων .

2α

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

 2 από 6



8i

Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία 

και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην 

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των

ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ 

άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την 

απασχόληση και της υποστήριξης της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

8iii

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων

8v

Προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές

9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης

9ii
Κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

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

9vi
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8 & 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΠ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

ΑΠ ΔΔ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΝΣΕΤΕ ΑΠ ΔΔ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΝΣΕΤΕ

1.236.664 11.988.380

1.860.000 9.808.673

3.096.664 21.797.053

9 8.902.300

Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών στους 

μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να ενταχθούν εργασιακά στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής 

οικονομίας. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις  για μακροχρόνια άνεργους, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν  

συμβουλευτική, mentoring,  επαγγελματικό  προσανατολισμό,  κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα 

κλπ.στον τουριστικό τομέα της περιφερειακής οικονομίας.

- Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για μακροχρόνια άνεργους, σε 

κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας,  και ειδικότερα στον τουριστικό κλάδο, 

τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση

- Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής του ΣΕΤΕ 

στη διαχείριση συγχρηματοδοτουμένων από το ΕΚΤ ενεργειών.

- Παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 

ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας στον τουριστικό τομέα της περιφερειακής οικονομίας

- Σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης με στόχευση στον τουρισμό, σε συνεργασία με την τοπική 

αυτοδιοίκηση και λοιπούς  τοπικούς φορείς 

9 92.715.586

Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών στους 

μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να ενταχθούν εργασιακά στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής 

οικονομίας. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, ευαισθητοποίησης , συμβουλευτικής ,   

για ευπαθείς ομάδες (μακροχρόνια άνεργους)

- Στοχευμένα προγράμματα  κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για ειδικές ομάδες (μακροχρόνια 

άνεργους) στον τουριστικό τομέα της οικονομίας , τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση.

- Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

- Σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, με στόχευση στον τουρισμό, σε συνεργασία με την τοπική 

αυτοδιοίκηση και λοιπούς  τοπικούς φορείς 

9 3.054.806 όπως σε 9i 9 26.490.168 όπως σε 9i

9 9.122.552 όπως σε 9i όπως σε 9i

21.079.658 119.205.754

24.176.322 141.002.807

Λειτουργία  από το ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών 

προς όσους ενδιαφέρονται , άνεργους ή ήδη εργαζόμενους,  να υπηρετήσουν επαγγελματικά τον τουριστικό 

κλάδο της οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά  τις 

ακόλουθες υπηρεσίες:

- Ολοκληρωμένα σχέδια αναδιάρθρωσης (ΟΣΑ) των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό 

τομέα.

- Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων προώθησης της προσαρμοστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων 

και βελτίωσης των δεξιοτήτων και των προσόντων των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα. 

- Σχέδια  αξιολόγησης του προσωπικού, 

- Εφαρμογή προγραμμάτων αναβάθμισης και πιστοποίησης προσόντων 

- Προσέλκυση νέων ανέργων από την αγορά, ανάλογα με το επιχειρησιακό μοντέλο αναδιάρθρωσης που θα 

επιλεγεί.

Λειτουργία  από το ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών 

προς όσους ενδιαφέρονται , άνεργους ή ήδη εργαζόμενους,  να υπηρετήσουν επαγγελματικά τον τουριστικό 

κλάδο της οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά  τις 

ακόλουθες υπηρεσίες:

• Ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση και παροχή συμβουλών ίδρυσης επιχειρήσεων ή έναρξης επαγγέλματος 

στον τουριστικό τομέα.

• Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα (π.χ. οργάνωση και διοίκηση 

επιχειρήσεων, εκπόνηση business plan, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, οικονομική επιχειρηματικότητα)

• Διενέργεια διαγωνισμών για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες του τουριστικού κλάδου

• Βράβευση και διάδοση καλών επιχειρηματικών πρακτικών του τουριστικού τομέα της περιφερειακής 

οικονομίας

• Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προσαρμοστικότητα  των τουριστικών 

επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και  την ορθολογική οργάνωση και διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού τους, 

• Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων , σύμφωνα με το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης αυτών .

•  Πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τουριστικό 

κλάδο, στη βάση αναγνωρισμένων προτύπων. 

• Παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, με σκοπό την ανάπτυξη  καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον τουριστικό κλάδο,

•  Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις στις νέες 

τεχνολογίες και στις ΤΠΕ

•  Ενημέρωση / εκπαίδευση των επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου για τις αναγκαίες διαρθρωτικές και 

τεχνολογικές προσαρμογές, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της οικονομίας.

• Καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως προς τις 

απαιτούμενες δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζομένων στην τουριστική περιφερειακή 

οικονομία. 

8

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

8

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

ΑΤΤΙΚΗ

 3 από 6



8i

Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία 

και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην 

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των

ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ 

άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την 

απασχόληση και της υποστήριξης της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

8iii

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων

8v

Προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές

9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης

9ii
Κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

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

9vi
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8 & 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΠ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

ΑΠ ΔΔ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΝΣΕΤΕ ΑΠ ΔΔ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΝΣΕΤΕ

1.185.500 2.000.000

445.000 2.000.000

795.439 2.205.279

2.425.939 6.205.279

5 6.802.674

Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών στους 

μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να ενταχθούν εργασιακά στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής 

οικονομίας. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού στον τουριστικό κλάδο,  συμβουλευτικής , κατάρτισης / 

επιμόρφωσης , mentoring στην ομάδα των μακροχρόνια ανέργων, με σκοπό την εργασιακή και κοινωνική 

τους ένταξη.

• Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για ευπαθείς ομάδες  

(μακροχρόνια άνεργους) στον τουριστικό κλάδο,  τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση

• Ενέργειες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και δημοσιότητας για τις ευκαιρίες απασχολησιμότητας που 

δημιουργεί ο τουριστικός κλάδος.

• Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

• Σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και λοιπούς  

τοπικούς φορείς 

4 26.000.000

Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών στους 

μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να ενταχθούν εργασιακά στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής 

οικονομίας. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού (βάσει των αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων του τουριστικού κλάδου ), αναπροσανατολισμού , συμβουλευτικής, κατάρτισης / 

επιμόρφωσης, mentoring,  ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας. 

- Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για ευπαθείς ομάδες  

(μακροχρόνια άνεργους) στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής οικονομίας,  τα οποία οδηγούν σε 

πιστοποίηση

- Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

- Σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και λοιπούς  

τοπικούς φορείς 

5 4.000.000 όπως σε 9i 4 7.000.000 όπως σε 9i

5 2.430.000 όπως σε 9i 4 4.745.938 όπως σε 9i

13.232.674 37.745.938

15.658.613 43.951.217

5

Λειτουργία  από το ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών 

προς όσους ενδιαφέρονται , άνεργους ή ήδη εργαζόμενους,  να υπηρετήσουν επαγγελματικά τον τουριστικό 

κλάδο της οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά  τις 

ακόλουθες υπηρεσίες:

• Στοχευμένη κατάρτιση ανέργων σε επιμέρους πεδία του τουριστικού προϊόντος της συγκεκριμένης 

Περιφέρειας

• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και mentoring των νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών στον τουριστικό 

κλάδο της περιφερειακής οικονομίας

• Παροχή υποστήριξης για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής οικονομικής 

δραστηριότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

• Προγράμματα   ανάπτυξης δεξιοτήτων των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα 

της οικονομίας, καθώς και των εργαζομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, 

• Παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών  υπηρεσιών για τη  διαμόρφωση επιχειρηματικών πλάνων 

ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων,   

• Κατάρτιση  του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων , σύμφωνα με το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης αυτών, 

• Πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τουριστικό 

κλάδο, στη βάση αναγνωρισμένων προτύπων. 

4

Λειτουργία  από το ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών 

προς όσους ενδιαφέρονται , άνεργους ή ήδη εργαζόμενους,  να υπηρετήσουν επαγγελματικά τον τουριστικό 

κλάδο της οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά  τις 

ακόλουθες υπηρεσίες

- Παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών  για την προσαρμοστικότητα  των τουριστικών 

επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας   και  την ορθολογική οργάνωση, διοίκηση  και διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού τους, όπως:

- Διαμόρφωση επιχειρηματικών πλάνων ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων

- Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης αυτών

- Κατάρτιση  για τη βελτίωση  των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού κλάδου της 

περιφερειακής οικονομίας, με έμφαση στους άνεργους πτυχιούχους. 

- Πιστοποίηση γνώσεων , δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τουριστικό 

κλάδο, στη βάση αναγνωρισμένων προτύπων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 4 από 6



8i

Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία 

και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην 

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των

ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ 

άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την 

απασχόληση και της υποστήριξης της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

8iii

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων

8v

Προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές

9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης

9ii
Κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

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

9vi
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8 & 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΠ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

ΑΠ ΔΔ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΝΣΕΤΕ ΑΠ ΔΔ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΝΣΕΤΕ

2.000.000 1.500.000

3.174.606 1.004.191

5.174.606 2.504.191

2α 7.500.000

Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών στους 

μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να ενταχθούν εργασιακά στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής 

οικονομίας. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Ενέργειες ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημοσιότητας

• Κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση

• Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής του ΣΕΤΕ 

στην υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων από το ΕΚΤ ενεργειών.

• Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

• Σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και λοιπούς  

τοπικούς φορείς 

2α 6.875.000

Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών στους 

μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να ενταχθούν εργασιακά στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής 

οικονομίας. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού σε μακροχρόνια 

άνεργους , για ένταξη στην αγορά εργασίας ή / και στην απασχόληση

• Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για μακροχρόνια ανέργους , που οδηγούν σε 

πιστοποίηση προσόντων 

• Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής του ΣΕΤΕ 

στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ενεργειών.

• Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

2α 6.250.000 όπως σε 9i 2α 1.875.000 όπως σε 9i

2α 6.250.000 όπως σε 9i όπως σε 9i

20.000.000 8.750.000

25.174.606 11.254.191

2α

Λειτουργία  από το ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών 

προς όσους ενδιαφέρονται , άνεργους ή ήδη εργαζόμενους,  να υπηρετήσουν επαγγελματικά τον τουριστικό 

κλάδο της οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά  τις 

ακόλουθες υπηρεσίες:

• Παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και του mentoring για την ίδρυση και αρχική 

λειτουργία  επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής οικονομίας.

• Ενίσχυση  της συμβουλευτικής , υποστήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων για την προσαρμοστικότητά 

τους, την  αναδιοργάνωση και την αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, 

•  Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης 

•  Ενίσχυση των επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων απασχόλησης κατόπιν προγράμματος 

αναδιοργάνωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

Λειτουργία  από το ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών 

προς όσους ενδιαφέρονται , άνεργους ή ήδη εργαζόμενους,  να υπηρετήσουν επαγγελματικά τον τουριστικό 

κλάδο της οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά  τις 

ακόλουθες υπηρεσίες:

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα  οργάνωσης  και διοίκησης, εκπόνησης business plan, μάρκετινγκ, 

χρηματοδότησης και γενικότερης στήριξης των υποψηφίων επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα της 

περιφερειακής οικονομίας.

• Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προσαρμοστικότητα  των τουριστικών 

επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου   και  την ορθολογική οργάνωση, διοίκηση  και διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού τους, όπως:

•  Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, με σκοπό την ανάπτυξη  καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον τουριστικό κλάδο,

•  Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των 

τουριστικών επιχειρήσεων,  σύμφωνα με το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης αυτών.

•  Ενημέρωση / εκπαίδευση των επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου για τις αναγκαίες διαρθρωτικές και 

τεχνολογικές προσαρμογές, 

• Καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ,  ως προς τις 

απαιτούμενες δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζομένων στην τουριστική περιφερειακή 

οικονομία

2α

ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 5 από 6



8i

Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία 

και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην 

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων και των

ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ 

άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την 

απασχόληση και της υποστήριξης της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

8iii

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων

8v

Προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές

9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης

9ii
Κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

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

9vi
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8 & 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΠ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

ΑΠ ΔΔ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΝΣΕΤΕ ΑΠ ΔΔ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΝΣΕΤΕ

790.696

900.000 2.000.000

1.580.000 3.434.595

3.270.696 5.434.595

4 13.315.316

Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών στους 

μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να ενταχθούν εργασιακά στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής 

οικονομίας. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες (μακροχρόνια άνεργους), οι οποίες περιλαμβάνουν 

πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός προσανατολισμός,  κατάρτιση, 

ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ.)

• Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης,  συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για ευπαθείς ομάδες 

(μακροχρόνια άνεργους) σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία 

οδηγούν σε πιστοποίηση.

• Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής του ΣΕΤΕ 

στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ενεργειών.

• Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

5 23.047.150

Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών στους 

μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να ενταχθούν εργασιακά στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής 

οικονομίας. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, ευαισθητοποίησης , συμβουλευτικής , 

κατάρτισης,  για ευπαθείς ομάδες (μακροχρόνια άνεργους)

• Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για ευπαθείς ομάδες, (μακροχρόνια άνεργους) συνδεδεμένα με 

πρακτική άσκηση που οδηγούν σε πιστοποίηση, στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής οικονομίας.

• Δράσεις ευαισθητοποίησης, κατάρτισης 

• Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

• Σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης με στόχευση στον τουρισμό, σε συνεργασία με την τοπική 

αυτοδιοίκηση και λοιπούς  τοπικούς φορείς 

4 4.076.200 όπως σε 9i 5 5.000.000 όπως σε 9i

όπως σε 9i 5 5.000.000 όπως σε 9i

17.391.516 33.047.150

20.662.212 38.481.745

Λειτουργία  από τον ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών 

υπηρεσιών προς όσους ενδιαφέρονται , άνεργους ή ήδη εργαζόμενους,  να υπηρετήσουν επαγγελματικά τον 

τουριστικό κλάδο της οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά  

τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και mentoring για τη δημιουργία επιχειρήσεων, με έμφαση στον 

τουριστικό κλάδο της περιφερειακής οικονομίας.

• Παροχή υποστήριξης για την προσαρμογή των τουριστικών επιχειρήσεων και γενικότερα την 

αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και την 

ορθολογική οργάνωση και διαχείριση  των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις στα νέα διαρθρωτικά 

δεδομένα

• Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων των τουριστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το σχέδιο 

αναδιάρθρωσης αυτών

• Πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τουριστικό 

κλάδο, στη βάση αναγνωρισμένων προτύπων  

• Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση επιχειρηματιών

• Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης επιχειρηματιών και εργαζομένων

• Υποστήριξη της πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού που είναι αναγκαίο για την εισαγωγή των 

σχεδιασμένων αλλαγών. 

4

Λειτουργία  από το ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής  υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών 

προς όσους ενδιαφέρονται , άνεργους ή ήδη εργαζόμενους,  να υπηρετήσουν επαγγελματικά τον τουριστικό 

κλάδο της οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει ενδεικτικά  τις 

ακόλουθες υπηρεσίες:

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα  οργάνωσης  και διοίκησης, εκπόνησης business plan, μάρκετινγκ, 

χρηματοδότησης και γενικότερης στήριξης των υποψηφίων επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα της 

περιφερειακής οικονομίας.

• Παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προσαρμοστικότητα  των τουριστικών 

επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης  και  την ορθολογική οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού τους, όπως:

•  Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας 

Κρήτης με σκοπό την ανάπτυξη  καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον τουριστικό κλάδο,

•  Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις σύμφωνα 

με τις νέες απαιτήσεις των θέσεων εργασίας τους.

•  Ενημέρωση / εκπαίδευση των επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου για τις αναγκαίες διαρθρωτικές και 

τεχνολογικές προσαρμογές, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου 

της Περιφέρειας Κρήτης,  που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της οικονομίας.

• Καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας στον τουριστικό τομέα της οικονομίας της Περιφέρειας 

Κρήτης  ως προς τις απαιτούμενες δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζομένων στην 

τουριστική περιφερειακή οικονομία

4

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

ΚΡΗΤΗΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 6 από 6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ, ΤΩΝ ΠΕΠ, ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ» 



ΠΙΝΑΚΑΣ B. - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

ΠΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΚΩΔ.ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) Σ 

ΠΕΠ

ΣΤΟΧΟΣ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΙΝΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ*

ΠΟΣΟ ΔΔ ΓΙΑ 

ΙΝΣΕΤΕ

ΑΤΟΜΑ 700,00 100,00 4.967.891 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ _ _ _ _

9i CO17 Αριθμός ατόμων 2600,00 400,00 13.000.000 2.000.000

9v Τ1027 Αριθμός Επιχειρήσεων 55,00 10,00 12.843.146 2.300.000

ΑΤΟΜΑ 2600,00 400,00 13.000.000 2.000.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 55 10 12.843.146 2.300.000

ΑΤΟΜΑ 3300,00 500,00 17.967.891 2.000.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 55 10 12.843.146 2.300.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
200.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 30.811.037 4.500.000

8iii Τ1260
Αριθμός επιχειρηματικών 

σχεδίων
150,00 30,00 8.121.588

8v CO23 Αριθμός 225,00 50,00 4.121.586 750.000

ΑΤΟΜΑ _ _ _ _

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 375 80 12.243.174 750.000

9i Τ1268
Αριθμός

συμμετεχόντων
12500,00 1500,00 41.285.000 5.000.000

9v CO23 Αριθμός 40,00 10,00 2.000.000 400.000

9vi Τ1263 Αριθμός έργων 7,00 7,00 7.500.000 750.000

ΑΤΟΜΑ 12500,00 1500,00 41.285.000 5.000.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 40 10 2.000.000 400.000

ΑΤΟΜΑ 12500,00 1500,00 41.285.000 5.000.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 415 90 14.243.174 1.150.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
600.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 63.028.174 7.500.000

8iii CO01 Αριθμός ατόμων 175,00 30,00 1.753.366

ΑΤΟΜΑ 175,00 30,00 1.753.366 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ _ _ _ _

T2109 Φυσικά πρόσωπα 2242,00

T2110 Φυσικά πρόσωπα 388,00 70,00

CO01 Αριθμός ατόμων 55,00 20,00

CO23 Αριθμός 8,00 3,00

ΑΤΟΜΑ 2685,00 90,00 13.821.653 350.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 8,00 3,00 412.800 150.000

ΑΤΟΜΑ 2860,00 120,00 15.574.999 350.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 8,00 3,00 412.800 150.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
90.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 15.987.799 590.000

8v CO23 Αριθμός 51,00 10,00 688.195 150.000

ΑΤΟΜΑ _ _ _ _

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 51,00 10,00 688.195 150.000

9i Τ1633 Αριθμός ατόμων 4351,00 800,00 14.000.000 2.000.000

9ii Τ1634 Φυσικά πρόσωπα 365,00 1.387.974

Τ1637 Αριθμός 20,00 4,00

Τ1638 Φυσικά πρόσωπα 210,00 40,00

9vi CO01 Αριθμός ατόμων 375,00 70,00 1.500.000 300.000

ΑΤΟΜΑ 5301,00 910,00 17.587.974 2.425.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 20,00 4,00 700.000 125.000

ΑΤΟΜΑ 5301,00 910,00 17.587.974 2.425.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 71,00 14,00 1.388.195 275.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
150.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 18.976.169 2.850.000

8iii CO01 Αριθμός ατόμων 142,00 30,00 2.131.250

CO05 Αριθμός ατόμων 1000,00 150,00

CO23 Αριθμός 210,00 30,00

ΑΤΟΜΑ 1142,00 180,00 3.728.125 250.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 210,00 30,00 1.596.875 250.000

CO01 Αριθμός ατόμων 800,00 150,00

Τ1501 Αριθμός ατόμων 9740,00

CO17 Αριθμός ατόμων 1200,00 200,00

CO23 Αριθμός 185,00 30,00

9vi Τ1520 Αριθμός ατόμων 2000,00 300,00 8.750.000 1.300.000

ΑΤΟΜΑ 13740,00 650,00 33.275.000 2.100.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 185,00 30,00 2.350.000 400.000

ΑΤΟΜΑ 14882,00 830,00 37.003.125 2.350.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 395,00 60,00 3.946.875 650.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
200.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 40.950.000 3.200.000

8iii CO23 Αριθμός 120,00 20,00 1.236.664

8v CO05 Αριθμός ατόμων 600,00 90,00 1.860.000 300.000

ΑΤΟΜΑ 600,00 90,00 1.860.000 300.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 120,00 20,00 1.236.664 0

CO01 Αριθμός ατόμων 2800,00 400,00

CO05 Αριθμός ατόμων 800,00 100,00

CO23 Αριθμός 50,00 5,00

T2256 Αριθμός 100,00 15,00

9vi CO20 Αριθμός 20,00 3,00 9.122.552 1.200.000

ΑΤΟΜΑ 3600,00 500,00 8.902.300 400.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 150,00 20,00 3.054.806 400.000

ΑΤΟΜΑ 4200,00 590,00 10.762.300 700.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 270,00 40,00 4.291.470 400.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
100.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 24.176.322 2.400.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΘΕΣ

ΑΜΘ

ΚΜ

ΔΜ

ΗΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

400.000

9v 4.700.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

22.175.000

400.000

400.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

ΣΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

8.902.3009i

3.054.8069v

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

9i

100,00700,00Αριθμός ατόμων

800.000

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

250.000

3.193.750 500.000

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

200.000

300.000

1.400.0009v

13.408.833

8v

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

8iii 4.967.891

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

CO01

9i

825.6009v

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9
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ΠΙΝΑΚΑΣ B. - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

ΠΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΚΩΔ.ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) Σ 

ΠΕΠ

ΣΤΟΧΟΣ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΙΝΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ*

ΠΟΣΟ ΔΔ ΓΙΑ 

ΙΝΣΕΤΕ

8iii T3288 Αριθμός 480,00 80,00 11.988.380

8v CO23 Συμμετέχοντες 290,00 30,00 9.808.673 1.200.000

ΑΤΟΜΑ _ _ _ _

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 770,00 110,00 21.797.053 1.200.000

CO01 Αριθμός ατόμων 13000,00 2500,00

CO17 Αριθμός ατόμων 7000,00

9v CO23 Συμμετέχοντες 265,00 40,00 26.490.168 4.000.000

ΑΤΟΜΑ 20000,00 2500,00 92.715.586 9.000.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 265,00 40,00 26.490.168 4.000.000

ΑΤΟΜΑ 20000,00 2500,00 92.715.586 9.000.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1035,00 150,00 48.287.221 5.200.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
1.200.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 141.002.807 15.400.000

CO01 Αριθμός ατόμων 320,00 150,00

Τ2711 Συμμετέχοντες 35,00 20,00

8iii CO01 Αριθμός ατόμων 210,00 60,00 445.000

8v CO05 Αριθμός 10,00 7,00 795.439 500.000

ΑΤΟΜΑ 575,00 237,00 2.425.939 500.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τ2629 Συμμετέχοντες 600,00 200,00

Τ2630 Συμμετέχοντες 1700,00

9v CO23 Συμμετέχοντες 20,00 8,00 4.000.000 1.600.000

9vi Τ2718 Συμμετέχοντες 300,00 90,00 2.430.000 600.000

ΑΤΟΜΑ 2600,00 290,00 9.232.674 1.100.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 20,00 8,00 4.000.000 1.600.000

ΑΤΟΜΑ 3175,00 527,00 11.658.613 1.600.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 20,00 8,00 4.000.000 1.600.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
200.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 15658613 3.400.000

8i CO01 Αριθμός ατόμων 1000,00 200,00 2.000.000

8iii Τ1832 Αριθμός 80,00 15,00 2.000.000

8v CO23 Αριθμός 163,00 30,00 2.205.279 400.000

ΑΤΟΜΑ 1000,00 200,00 2.000.000 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 243,00 45,00 4.205.279 400.000

9i CO17 Αριθμός ατόμων 6857,00 700,00 26.000.000 1.500.000

CO23 Αριθμός 138,00 20,00

Τ1852 Αριθμός 1,00

9vi CO01 Αριθμός 1356,00 250,00 4.745.938 700.000

ΑΤΟΜΑ 8213,00 950,00 30.745.938 2.200.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 139,00 20,00 7.000.000 1.000.000

ΑΤΟΜΑ 9213,00 1150,00 32.745.938 2.200.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 382,00 65,00 11.205.279 1.400.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
300.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 43.951.217 3.900.000

8iii CO01 Αριθμός ατόμων 140,00 30,00 2.000.000

CO05 Αριθμός ατόμων 1200,00 250,00

CO23 Αριθμός 350,00 70,00

ΑΤΟΜΑ 1340,00 280,00 3.587.303 350.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 350,00 70,00 1.587.303 350.000

CO01 Αριθμός ατόμων 600,00 120,00

T2450 Αριθμός ατόμων 500,00

9v CO17 Αριθμός ατόμων 2350,00 350,00

CO23 Αριθμός 250,00 40,00

9vi CO17 Αριθμός ατόμων 1500,00 300,00 6.250.000 800.000

ΑΤΟΜΑ 4950,00 770,00 16.875.000 1.350.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 250,00 40,00 3.125.000 350.000

ΑΤΟΜΑ 6290,00 1050,00 20.462.303 1.700.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 600,00 110,00 4.712.303 700.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
250.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 25.174.606 2.650.000

8iii CO01 Αριθμός ατόμων 100,00 30,00 1.500.000

CO05 Αριθμός ατόμων 200,00 50,00

CO23 Αριθμός 40,00 10,00

ΑΤΟΜΑ 300,00 80,00 2.002.096 125.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 40,00 10,00 502.096 125.000

CO01 Αριθμός ατόμων 700,00 180,00

CO17 Αριθμός ατόμων 280,00 20,00

Τ2815 Αριθμός ατόμων 350,00

CO16 Αριθμός ατόμων 400,00 40,00

CO17 Αριθμός ατόμων 2000,00 400,00

ΑΤΟΜΑ 3730,00 640,00 8.750.000 850.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0 0 0 0

ΑΤΟΜΑ 4030,00 720,00 10.752.096 975.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 40,00 10,00 502.096 125.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
150.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 11.254.192 1.250.000

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

9i

1.004.1918v

8v 3.174.606

ΑΤ

92.715.586

ΒΑ 1.875.000

6.875.000 500.000

350.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

9v

7.500.000 200.000

6.250.000 700.000

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

250.000

8i

9i

ΔΕ

ΠΕΛ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

9v

9i

700.000

7.000.000 1.000.000

1.185.500

6.802.674 500.000

9i

ΙΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

9.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9
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ΠΙΝΑΚΑΣ B. - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΕΤΕ

ΠΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΚΩΔ.ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) Σ 

ΠΕΠ

ΣΤΟΧΟΣ/ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΙΝΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ*

ΠΟΣΟ ΔΔ ΓΙΑ 

ΙΝΣΕΤΕ

8i CO01 Αριθμός ατόμων 300,00 100,00 790.696

8iii CO01 Αριθμός ατόμων 60,00 30,00 900.000

8v CO05 Αριθμός ατόμων 75,00 60,00 1.580.000 1.200.000

ΑΤΟΜΑ 435,00 190,00 3.270.696 1.200.000

ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0 0

9i Τ3411 Συμμετέχοντες 3500,00 1400,00 13.315.316 3.500.000

CO23 Αριθμός 69,00 30,00

Τ3411 Συμμετέχοντες 340,00 150,00

ΑΤΟΜΑ 3840,00 1550,00 15.353.416 4.400.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 69,00 30,00 2.038.100 900.000

ΑΤΟΜΑ 4275,00 1740,00 18.624.112 5.600.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 69,00 30,00 2.038.100 900.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
300.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 20.662.212 6.800.000

8iii Τ3005 Αριθμός 88,00 25,00 2.000.000

8v CO23 Αριθμός 220,00 70,00 3.434.595 1.000.000

ΑΤΟΜΑ 0,00 0,00 0 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 308,00 95,00 5.434.595 1.000.000

CO01 Αριθμός ατόμων 1200,00 350,00

Τ3006 Αριθμός ατόμων 1200,00

9v Τ3008 Αριθμός 25,00 8,00 5.000.000 1.600.000

9vi CO01 Αριθμός ατόμων 1000,00 300,00 5.000.000 800.000

ΑΤΟΜΑ 3400,00 650,00 28.047.150 1.800.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 25,00 8,00 5.000.000 1.600.000

ΑΤΟΜΑ 3400,00 650,00 28.047.150 1.800.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 333,00 103,00 10.434.595 2.600.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
400.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 38.481.745 4.800.000

ΑΤΟΜΑ 93426,00 12787,00 355.187.087 35.700.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3693,00 693,00 118.305.254 17.450.000

ΕΡΓΑ 16.622.552

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
4.140.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 490.114.893 59.240.000

9v

ΝΑ

ΚΡ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 8

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

23.047.1509i 1.000.000

1.800.0004.076.200

* Από το σύνολο των κονδυλίων των κατηγοριών παρέμβασης και των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΘΣ 9, το ποσό που αναλογεί στους μακροχρόνια ανέργους ενδεχομένως να 

είναι πολύ μικρότερο.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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