
Άξονας Προτεραιότητας 3 - Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού και Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 επιτελεί διττό ρόλο:

■ αφενός λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά προς τον ΑΠ 2 χρηματοδοτώντας 
παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και επομένως αυξάνουν την ελκυστικό-
τητα της ΠΑΜΘ ως τόπου εγκατάστασης ατόμων και επιχειρήσεων και

■ αφετέρου συμβάλλει στην «Ανάπτυξη Χωρίς Αποκλεισμούς» με τη συνδυασμένη παρέμ-
βαση του ΕΤΠΑ σε δύο τομείς οι οποίοι επιδεικνύουν μεγάλη συσχέτιση με φαινόμενα 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού: την υγεία και την εκπαίδευση. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, στοχεύει στην καταπολέμηση του φαινομένου της σχολικής 
διαρροής, το οποίο έχει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, ενώ στον τομέα της υγείας στοχεύει στην ενίσχυση του δημοσίου συστήματος παρο-
χής υπηρεσιών υγείας, το οποίο δέχεται σήμερα αυξημένες πιέσεις λόγω της κρίσης.

Ο ΑΠ 3 χρηματοδοτείται με 91.568.827 € (ΕΤΠΑ + Εθνική Συμμετοχή) και περιλαμβάνει 
δράσεις που θα εμπίπτουν στους ειδικούς στόχους:

• Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας

• Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης

Άξονας Προτεραιότητας 4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινων  Πόρων 
και Κοινωνική Συνοχή

Ο Άξονας αυτός συνδυάζει παρεμβάσεις για την ικανοποίηση βραχυπρόθεσμων και μακρο-
πρόθεσμων κοινωνικών αναγκών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Βασική στόχευσή του είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
αντιμετωπίζοντας τη φτώχεια, την ανεργία και την πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγεία και 
άλλες κοινωνικές υπηρεσίες για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αλλά και με δράσεις στή-
ριξης της απασχόλησης.

Χρηματοδοτείται με 65.343.147 € (ΕΚΤ + Εθνική Συμμετοχή) και περιλαμβάνει δράσεις που 
θα εμπίπτουν στους ειδικούς στόχους:

• Υποστήριξη της απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατη-
γικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

• Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) στον Τουρισμό - Πολιτισμό και 
σε παρεμβάσεις ΒΑΑ

• Βελτίωση της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων και περιθωριοποιημένων ομάδων 
στην αγορά εργασίας

• Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μειονεκτούντων ατόμων και 
περιθωριοποιημένων ομάδων

• Βελτίωση της πρόσβασης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγεία-πρόνοιας

• Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων

Άξονας Προτεραιότητας 5 – Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) 
Άξονας Προτεραιότητας 6 – Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης ο Άξονας Προτεραιότητας 5 – Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ), 
ο οποίος χρηματοδοτείται με 8.119.709 € (ΕΤΠΑ +  Εθνική Συμμετοχή) και ο Άξονας Προτεραι-
ότητας 6 – Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) που χρηματοδοτείται 1.225.184 € (ΕΚΤ + Εθνική Συμμετοχή), 
με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση του Προγράμματος, παράλληλα με την 
ενίσχυση του Περιφερειακού Μηχανισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις

Κύριος στόχος της ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης του Περιφερειακού Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η προώθηση της ισόρροπης 
ανάπτυξης των περιοχών της Περιφέρειας, ο οποίος είναι και ένας από τους επιλεγμένους 
στόχους υψηλής προτεραιότητας, στους οποίους βασίζεται ο σχεδιασμός του Προγράμμα-
τος. Στο μέτρο των διαθέσιμων πόρων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
επιχειρεί μέσω της ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης να αμβλύνει ενδοπεριφερειακές 
ή/και τοπικές αναπτυξιακές ανισότητες προωθώντας κατ’ αρχάς την υλοποίηση:

Α)  έως δύο διακριτών σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και 

Β) μίας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης  της «Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας 
Οδού».

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 εγκρίθηκε στις 
18-12-2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι συνολικού προϋπολογισμού 507.739.340 €. 
Οι πόροι αυτοί προέρχονται κατά 352.936.804 € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κατά 53.254.664 € από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενώ περι-
λαμβάνονται και 101.547.872 € Εθνικής Συμμετοχής. 

Σχεδιάστηκε ώστε να συνάδει με το αναπτυξιακό όραμα της ΠΑΜΘ για το 2020 που είναι η 
«ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας, ώστε να μετασχηματιστεί 
σε τουριστικό προορισμό αριστείας και σημαντικό βιομηχανικό πόλο, αξιοποιώντας το 
συγκριτικό της πλεονέκτημα στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, το πλούσιο ενδογενές της 
δυναμικό, τη γεωγραφική της θέση και προωθώντας την κοινωνική συνοχή με την κινητο-
ποίηση υφισταμένων αλλά και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων». 

Άξονες Προτεραιότητας και δράσεις

Οι δράσεις του Προγράμματος διαρθρώνονται σε Άξονες προτεραιότητας ως εξής:

■ Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ): Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Τοπικής Οικονομίας

■ Άξονας Προτεραιότητας 2 (ΕΤΠΑ): Βελτίωση της Ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως Τό-
που Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Ατόμων

■ Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ): Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενί-
σχυσης Κοινωνικής Συνοχής

■ Άξονας Προτεραιότητας 4 (ΕΚΤ): Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

■ Άξονας Προτεραιότητας 5 (ΕΤΠΑ): Τεχνική Βοήθεια 

■ Άξονας Προτεραιότητας 6 (ΕΚΤ): Τεχνική Βοήθεια

Άξονας Προτεραιότητας 1 - Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Τοπικής 
Οικονομίας

Αποτελεί βασικό άξονα παρέμβασης για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΠΕΠ 
ΑΜΘ 2014-2020, καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
τοπικής οικονομίας, συνδυάζοντας παρεμβάσεις επιχειρηματικότητας με παρεμβάσεις καινοτομίας 
και τεχνολογίας, ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδί-
κευσης (RIS3), δηλαδή να επιτευχθεί ο «μετασχηματισμός» της τοπικής οικονομίας από βιομηχανι-
κό πόλο χαμηλού κόστους σε βιομηχανικό πόλο έντασης γνώσης.

Χρηματοδοτείται με 70.423.094 € (ΕΤΠΑ + Εθνική Συμμετοχή) και περιλαμβάνει δράσεις που θα 
εμπίπτουν σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω ειδικούς στόχους:

• Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3)

• Ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας μεταξύ ερευνητικών, ακαδημαϊκών φορέων και επιχειρήσε-
ων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

• Ενίσχυση της προσφοράς ψηφιακού περιεχομένου σε τομείς της Περιφερειακής Διοίκησης, του 
Πολιτισμού και του Τουρισμού

• Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους τομείς προτε-
ραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

• Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ

• Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

Άξονας Προτεραιότητας 2 - Βελτίωση της Ελκυστικότητας της Περιφέρειας 
ως Τόπου Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Ατόμων

Αποτελεί το σημαντικότερο από άποψη χρηματοδοτικής βαρύτητας Άξονα του προγράμματος που λει-
τουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά προς τον ΑΠ 1, καθώς χρηματοδοτεί παρεμβάσεις που:

■ βελτιώνουν την αποδοτικότητα υποδομών οι οποίες στηρίζουν την τοπική οικονομία,

■ αυξάνουν την προστιθέμενη αξία σε ενισχυόμενες παραγωγικές δραστηριότητες μέσα από την 
καλύτερη αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων και

■ αυξάνουν την ελκυστικότητα της ΠΑΜΘ ως τόπου εγκατάστασης ατόμων και επιχειρήσεων μέσα 
από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Χρηματοδοτείται με 271.059.379 € (ΕΤΠΑ + Εθνική Συμμετοχή) και περιλαμβάνει δράσεις που θα 
εμπίπτουν σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω ειδικούς στόχους:

• Αύξηση της χρήσης της γεωθερμίας για θερμικές εφαρμογές

• Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές

• Μείωση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους και καταστροφές

• Υποστήριξη της ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων στην ΠΑΜΘ

• Αποδοτική χρήση υδάτινων πόρων

• Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

• Προστασία του οικολογικού αποθέματος

• Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων

• Βελτίωση της σύνδεσης της ΠΑΜΘ με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

• Βελτίωση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων - νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινω-
νικών - αναπτυξιακών προβλημάτων

• Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ηροδότου 28, 69 132 Κομοτηνή
Τηλ. Kέντρο: 25313-52300 • Fax: 25310-81601

email: edapamth@mou.gr
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης

ΕΣΠΑ 2014 -2020

Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

(ΕΣΠΑ) 2014-2020 είναι το στρατηγικό σχέδιο για 

την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευ-

ξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής αλλά και της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχο-

νται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυ-

τικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 

20,4 δις ευρώ αλλά και 5,2 δις ευρώ από εθνικούς 

πόρους γίνεται προσπάθεια για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, 

την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό υποδομών, τη 

στήριξη της απασχόλησης, την αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού, την καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά 

και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δη-

μόσιας διοίκησης.

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη» 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


