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Πίνακας: Έργα που υπάγονται στο ΕΣΠΑ άνω 3εκ. euro  
 

Κριτήρια1  ∆ηµιουργία Θέσεων Εργασίας 

Νο Τίτλος Έργου Χωροθέτηση / ΕΠ 
Συνολικός 

προϋπολογισµός 
(συγχρ/µένος) 

Οικονοµικές και κοινωνικές 
Επιπτώσεις (α) 

Ωριµό-
τητα 
(β) 

Σύνδεση 
µε το 

Μνηµόνιο 
(γ) 

Κατά την 
υλοποίηση 
(σε ανθρω-
ποέτη) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(ελάχ. 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(µέγιστη 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Εκτιµώµενη 
Ηµεροµηνία 

Ολοκλήρωσης 
Αρµόδιος 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

8 
Πρόγραµµα 
«Εξοικονόµηση κατ’οίκον» 

Σε όλη την 
επικράτεια 396.000.000 

Συνεισφορά στην προώθηση ενεργειακής 
απόδοσης των ιδιωτικών κατοικιών 2 909  0 0 

Έως 
εξαντλήσεως 
π/υ σύµφωνα 
µε την ζήτηση  
(Τέλος 2013) 

Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος, Κλιµατικής 
Αλλαγής και Ενέργειας, 
Γενικός Γραµµατέας 
Ενέργειας / Πρόεδρος 
ΕΤΕΑΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

10 

Ενίσχυση επιχειρήσεων 
για την υλοποίηση 
επενδύσεων στον τοµέα 
του ψηφιακού 
ευρυζωνικού 
περιεχοµένου (Digi 
Content) 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠ 

Ψηφιακή Σύγκλιση 
20.000.000 ∆ράσεις που ενισχύουν 250 εταιρείες στον 

τοµέα των εκδόσεων 
3 1 µη 

διαθέσιµο 
µη 

διαθέσιµο 
µη 

διαθέσιµο 
Τέλος 2012 

Υπουργείο Ανάπτυξης- 
Ψηφιακές Ενισχύσεις 
Α.Ε. 

11 

Ενίσχυση επιχειρήσεων 
λιανεµπορίου για την 
υλοποίηση ψηφιακών 
επενδύσεων (Digi Retail) 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠ 

Ψηφιακή Σύγκλιση 
100.000.000 ∆ράσεις που ενισχύουν 2.200 εταιρείες 

στον κλάδο του λιανεµπορίου 
3 1 µη 

διαθέσιµο 
µη 

διαθέσιµο 
µη 

διαθέσιµο 
Τέλος 2013 

Υπουργείο Ανάπτυξης- 
Ψηφιακές Ενισχύσεις 
Α.Ε. 

12 Νέα κτίρια του ΙΤΥ Πάτρας 

Πάτρα/ ΠΕΠ 
∆υτικής Ελλάδας-
Πελοποννήσου-
Ιονίων Νήσων 

9.657.025 

Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή δύο 
σύγχρονων κτιρίων, πλήρως 

εξοπλισµένων για να στεγάσει και να 
υποστηρίξει την ερευνητική υποδοµή του 
Ινστιτούτου για την επιστηµονική και 

τεχνολογική αριστεία 

1 1 10  0 Τέλος 2015 
Γενικός Γραµµατέας 
Έρευνας και 
Τεχνολογίας 

15 

Νέα – Καινοτοµική 
Επιχειρηµατικότητα (New 
Innovative 
Entrepreneurship) 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠΑΕ 

30.000.000 

Ενίσχυση της καινοτόµου 
επιχειρηµατικότητας και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονοµίας 

1 2 200 400 500 24 µήνες από 
την έγκριση 

Γενικός Γραµµατέας 
Βιοµηχανίας 

16 
Coralia (micro-electronics 
clusters) 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠΑΕ 37.700.000 

Ενίσχυση της καινοτοµίας και της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και 
της απασχόλησης σε τοµείς τεχνολογικής 

αιχµής. Ευρεσιτεχνίες. 

3 2 300 300 500 

Τέλος 2013  
(12-36 µήνες 
από την 
υπογραφή 
σύµβασης) 

Μονάδα Ελληνικής 
Πρωτοβουλίας Τεχνο-
λογικών Συνεργατικών 
Σχηµατισµών Coralia / 
Ερευνητικό Κέντρο 
Αθήνα 

                                                           
1 Η στήλη συµπληρώνεται σύµφωνα µε την εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων : 
        α) Οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις : (1) καµία;  (2) µικρή;  (3) µεσαία ; (4) υψηλή 
       β) Στάδιο Ωριµότητας έργου / Υλοποίησης : (0) Έργο ανώριµο  (1) Προετοιµασία της διαγωνιστικής διαδικασίας-τευχών δηµοπράτησης (2) Φάση συµβασιοποίησης (3) Φάση υλοποίησης 
       γ) Σύνδεση µε το Μνηµόνιο :  (1) καµία σύνδεση  (2) περιορισµένη σύνδεση  (3) ισχυρή σύνδεση 
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Κριτήρια1  ∆ηµιουργία Θέσεων Εργασίας 

Νο Τίτλος Έργου Χωροθέτηση / ΕΠ 
Συνολικός 

προϋπολογισµός 
(συγχρ/µένος) 

Οικονοµικές και κοινωνικές 
Επιπτώσεις (α) 

Ωριµό-
τητα 
(β) 

Σύνδεση 
µε το 

Μνηµόνιο 
(γ) 

Κατά την 
υλοποίηση 
(σε ανθρω-
ποέτη) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(ελάχ. 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(µέγιστη 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Εκτιµώµενη 
Ηµεροµηνία 

Ολοκλήρωσης 
Αρµόδιος 

17 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 
ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατικά 
έργα µικρής και µεσαίας 
κλίµακας». 
ΠΡΑΞΗ ΙΙ: «Συνεργατικά 
έργα µεγάλης κλίµακας»  
1η προκήρυξη, 2009 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠΑΕ 93.620.000 

Ενδυνάµωση συνεργασίας επιχειρήσεων 
και Φορέων εκτέλεσης έργων Έρευνας & 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Ανάπτυξη 
νέων κοινοτοµικών προϊόντων. Ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

3 2 600 80 160 
Μέχρι 5 χρόνια 

από την 
έγκριση 

Γενικός Γραµµατέας 
Έρευνας & Τεχνολογίας 
/ Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης & Εφαρµο-
γής των δράσεων του 
Υπουργείου Παιδείας 
στον Τοµέα της Έρευνας 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
και Καινοτοµίας (ΕΥ∆Ε – 
ΕΤΑΚ) 

18 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – 
Συµπράξεις παραγωγικών 
και ερευνητικών φορέων 
σε εστιασµένους 
ερευνητικούς και 
τεχνολογικούς τοµείς 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠΑΕ 

68.320.000 

Συνεργασία των επιχειρήσεων και των 
Ερευνητικών Ινστιτούτων σε έργα 
Έρευνας και Τεχνολογίας για την 

προώθηση της καινοτοµίας. Αύξηση 
ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων στον 
τοµέα «πράσινη ανάπτυξη», τόνωση της 
απασχόλησης σε πεδία υψηλής και µέσης 

τεχνολογίας. 

3 2 440 60 120 
24 – 36 µήνες 

από την 
έγκριση 

Γενικός Γραµµατέας 
Έρευνας & Τεχνολογίας 
/ ΕΥ∆Ε-ΕΤΑΚ 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

19
α 

JEREMIE Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠΑΕ 

250.000.000 
Ενίσχυση καινοτόµου επιχειρηµατικότητας 
και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονοµίας 
      

Εθνική Αρχή 
Συντονισµού ΕΣΠΑ και 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων 

19
β 

Ταµείο 
Επιχειρηµατικότητας 
(ΕΤΕΑΝ 460Μ) 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠΑΕ 460.000.000 

Ενίσχυση καινοτόµου επιχειρηµατικότητας 
και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονοµίας 
3 2 

∆εν 
µπορεί να 
εκτιµηθεί 

∆εν µπορεί 
να εκτιµηθεί 

∆εν µπορεί 
να εκτιµηθεί Τέλος 2015 Πρόεδρος ΕΤΕΑΝ 

20 
Εξωστρέφεια 
Επιχειρηµατικότητα των 
Επιχειρήσεων 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠΑΕ 30.000.000 Εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας 2 2 250 200 300 

24 µήνες από 
την έγκριση 

Γενικός Γραµµατέας 
Βιοµηχανίας 

21 
Μεταποίηση στις νέες 
συνθήκες 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠΑΕ 184.313.675 

Ενίσχυση εξωστρέφειας της ελληνικής 
οικονοµίας, βελτίωση προϊόντων και 

υπηρεσιών, ενίσχυση της απασχόλησης 
3 1 600 300 500 

24 µήνες από 
την έγκριση 

Γενικός Γραµµατέας 
Βιοµηχανίας 

 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

22 

Ανάπτυξη του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµόσιων Προµηθειών – 
ΕΣΗ∆Π (e-procurement) 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠ 

Ψηφιακή Σύγκλιση 
9.630.422 Απαίτηση Μνηµονίου-Σηµαντικό για τον 

εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης  
3 3 111 Ακόµα µη 

διαθέσιµο 
Ακόµα µη 
διαθέσιµο 

Τέλος 2015 Γενικός Γραµµατέας 
Εµπορίου 

23 Ψηφιακό Σχολείο 
Σε όλη την 

επικράτεια / ΕΠ 
Ψηφιακή Σύγκλιση 

152.630.000 
Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για 

τις ΤΠΕ στον τοµέα του 1 1 558 0 0 Τέλος 2013 
Γενικός Γραµµατέας 
Υπουργείου Παιδείας και 
δια Βίου Μάθησης 

24 Εθνικό Ληξιαρχείο 
Σε όλη την 

επικράτεια / ΕΠ 
Ψηφιακή Σύγκλιση 

44.860.000 Εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 1 1 432 
Ακόµα µη 
διαθέσιµο 

Ακόµα µη 
διαθέσιµο Τέλος 2015 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας Α.Ε. 

25 

Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα 
Ελεγκτικών Υπηρεσιών – 
ΟΠΣΕΥ (ELENXIS) 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠ 

Ψηφιακή Σύγκλιση 
22.826.681 Εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 3 2 88 Ακόµα µη 

διαθέσιµο 
Ακόµα µη 
διαθέσιµο 

Τέλος 2013 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας Α.Ε. 

26 

Ανάπτυξη υπηρεσιών και 
υποδοµής χωρικών 
δεδοµένων για την 
προστασία των δασών και 
δασικών εκτάσεων 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠ 

Ψηφιακή Σύγκλιση 
39.000.000 Εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

– Κτηµατολόγιο 
2 1 425 

Μη 
εφαρµό-
σιµο 

Μη 
εφαρµό-
σιµο 

Τέλος 2013 ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της Κτηµατολόγιο Α.Ε. 
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Κριτήρια1  ∆ηµιουργία Θέσεων Εργασίας 

Νο Τίτλος Έργου Χωροθέτηση / ΕΠ 
Συνολικός 

προϋπολογισµός 
(συγχρ/µένος) 

Οικονοµικές και κοινωνικές 
Επιπτώσεις (α) 

Ωριµό-
τητα 
(β) 

Σύνδεση 
µε το 

Μνηµόνιο 
(γ) 

Κατά την 
υλοποίηση 
(σε ανθρω-
ποέτη) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(ελάχ. 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(µέγιστη 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Εκτιµώµενη 
Ηµεροµηνία 

Ολοκλήρωσης 
Αρµόδιος 

27 

Ανάπτυξη Συστήµατος 
Ηλεκτρονικής Συνταγο-
γράφησης και Παροχή 
σχετικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών(e-prescription) 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠ 

Ψηφιακή Σύγκλιση 
25.000.010 Σηµαντικό για τον εκσυγχρονισµό της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
1 3 287 Ακόµα µη 

διαθέσιµο 
Ακόµα µη 
διαθέσιµο 

Τέλος 2014 Γενικός Γραµµατέας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

28 Κτηµατολόγιο 
Σε όλη την 

επικράτεια / ΕΠ 
Ψηφιακή Σύγκλιση 

130.000.000 
Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για 

τις ΤΠΕ στον τοµέα του 1 3 1.287 
Ακόµα µη 
διαθέσιµο 

Ακόµα µη 
διαθέσιµο Τέλος 2015 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της Κτηµατολόγιο Α.Ε. 

29 

Ολοκληρωµένο 
Επιχειρησιακό 
Πληροφοριακό Σύστηµα 
του ∆ιαχειριστή Ελληνικού 
Συστήµατος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(∆ΕΣΜΗΕ) 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠ 

Ψηφιακή Σύγκλιση 
40.631.000 Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για 

τις ΤΠΕ στον τοµέα του 
1 1 443 47 47 Τέλος 2015 

Γενικός Γραµµατέας 
Ενέργειας / ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος του 
∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. 

30 

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών 
Υποδοµών σε Αγροτικές-
Νησιωτικές περιοχές 
(Rural Broadband) 

Αγροτικές περιοχές 
/ ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

140.000.000 

Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για 
τις ΤΠΕ στον τοµέα του. Ολοκληρώνει το 

µητροπολιτικό δίκτυο (ΜΑΝ) στις 
αγροτικές περιοχές 

1 2 880 Ακόµα µη 
διαθέσιµο 

Ακόµα µη 
διαθέσιµο 

Τέλος 2015 

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της 
Κοινωνίας της 
Πληροφορίας Α.Ε. 

32 

Ολοκληρωµένο Πληροφο-
ριακό Σύστηµα ∆ηµοσιο-
νοµικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονοµικών 
(ERP για το ΓΛΚ) 

Σε όλη την 
επικράτεια / ΕΠ 

Ψηφιακή Σύγκλιση 
9.009.201 

Έργο σηµαντικής προτεραιότητας που 
αφορά την παρακολούθηση του 

Προϋπολογισµού της χώρας από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους (Υπ.Οικονοµικών) 

3 1 Ακόµα µη 
διαθέσιµο 

Ακόµα µη 
διαθέσιµο 

Ακόµα µη 
διαθέσιµο 

Τέλος 2015 

Υπουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης – 
Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε. 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

33 

Κατασκευή του 
αυτοκινητόδροµου 
ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ 
(Ελευσίνα –Κόρινθος –
Πάτρα –Πύργος – 
Τσάκωνα) 

∆υτ.Ελλάδα, 
Πελοπόννησος / ΕΠ 

Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

511.399.757 

Το έργο ανήκει στο 11Μ και στοχεύει στην 
σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της 
υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας 
παράλληλα τους βασικούς άξονες της 
χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη 

διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. 
Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην 
περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών 
που εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί 
το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ 
µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω 
της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και 
της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας 

(εκτιµώµενο συνολικό κόστος 
συγχρηµατοδότησης: 421.501.427€). 

3 2 21.636 322 403 Τέλος 2015 
Γενικός Γραµµατέας 
Συγχρηµατοδοτούµενων 
Έργων / ΥΠΥΜΕ∆Ι 

36 
Κατασκευή του 
αυτοκινητόδροµου Ιόνια 
Οδός 

Ήπειρος, ∆υτική 
Ελλάδα και Στερεά 

Ελλάδα / 
ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

183.970.114 

Το έργο ανήκει στο 11Μ και στοχεύει στην 
σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της 
υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας 
παράλληλα τους βασικούς άξονες της 
χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη 

διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. 
Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην 
περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών 
που εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί 
το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ 
µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω 
της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και 
της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. 

3 2 5.716 327 409 Τέλος 2015 
Γενικός Γραµµατέας 
Συγχρηµατοδοτούµενων 
Έργων / ΥΠΥΜΕ∆Ι 
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Κριτήρια1  ∆ηµιουργία Θέσεων Εργασίας 

Νο Τίτλος Έργου Χωροθέτηση / ΕΠ 
Συνολικός 

προϋπολογισµός 
(συγχρ/µένος) 

Οικονοµικές και κοινωνικές 
Επιπτώσεις (α) 

Ωριµό-
τητα 
(β) 

Σύνδεση 
µε το 

Μνηµόνιο 
(γ) 

Κατά την 
υλοποίηση 
(σε ανθρω-
ποέτη) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(ελάχ. 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(µέγιστη 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Εκτιµώµενη 
Ηµεροµηνία 

Ολοκλήρωσης 
Αρµόδιος 

 Ο∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ 

41 
Κατασκευή Παραϊόνιας 
οδού: Οδικές συνδέσεις 
σήραγγας Αγίου Ηλία 

∆υτική Ελλάδα / 
ΠΕΠ ∆υτικής 
Ελλάδας - 

Πελοποννήσου - 
Ιονίων Νήσων 

7.234.646 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

3 1 60  0 Τέλος 2012 
Γενικός Γραµµατέας 
∆ηµοσίων Έργων / 
ΥΠΥΜΕ∆Ι 

49 
Βελτίωση οδού "Κυλλήνη - 
Εθνική οδός Πατρών- 
Πύργου" 

∆υτική Ελλάδα / 
ΠΕΠ ∆υτικής 
Ελλάδας - 

Πελοποννήσου - 
Ιονίων Νήσων 

7.796.920 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

3 1 100  0 Τέλος 2013 Περιφερειάρχης ∆υτικής 
Ελλάδας 

60 

Βελτίωση οδού 
πρόσβασης Χ.Υ.Τ.Α. 
2ης ΓΕΝ Νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας 

∆υτική Ελλάδα / 
ΠΕΠ ∆υτικής 
Ελλάδας - 

Πελοποννήσου - 
Ιονίων Νήσων 

11.350.000 

Η πρόσβαση σήµερα στον ΧΥΤΑ γίνεται 
από υφιστάµενο δρόµο που αν και 
βελτιώθηκε δεν ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες (στενός, µεγάλες κλίσεις κα). Η 
κατασκευή του έργου κρίνεται αναγκαία για 
τη λειτουργία του ΧΥΤΑ αλλά και για την 

ολοκλήρωση της διαχείρισης 
απορριµµάτων 

2 1 157  0 Τέλος 2014 
Περιφερειάρχης ∆υτικής 
Ελλάδας 

70 

Ολοκλήρωση 
συνδέσεων 
αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ 
µε το λιµάνι και την πόλη 
της Πάτρας 

∆υτική Ελλάδα/ ΕΠ 
Ενίσχυση της 

Προσπελασιµότητας 
85.877.311 

Ολοκλήρωση των Εγκαταστάσεων του 
Λιµανιού της Πάτρας ώστε να 

υποδέχεται µεγαλύτερο αριθµό πλοίων, 
ιδίως από την Ιταλία (11Μ) 

3 3 543   Τέλος 2015 
Γενικός Γραµµατέας 
∆ηµοσίων Έργων / 
ΥΠΥΜΕ∆Ι 

71 

Οδική Σύνδεση της 
περιοχής Ακτίου µε το 
∆υτικό Άξονα 
Βορρά – Νότου 

∆υτική Ελλάδα/ ΕΠ 
Ενίσχυση της 

Προσπελασιµότητας 
212.832.896 Κάθετος άξονας Ιονίας Οδού 3 3 1.079 2 2 Τέλος 2015 

Γενικός Γραµµατέας 
∆ηµοσίων Έργων / 
ΥΠΥΜΕ∆Ι 

 ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 ΛΙΜΑΝΙΑ 

87 Νέος Λιµένας Πατρών: 3ο 
τµήµα Α' Φάσης 

∆υτική Ελλάδα/ ΕΠ 
Ενίσχυση της 

Προσπελασιµότητας 
55.406.655 

Η ολοκλήρωση του έργου θα συµβάλλει 
θετικά στην αναδιάρθρωση & αναβάθµιση 

της ναυτιλίας, στην περιφερειακή  
ανάπτυξη και την ενίσχυση της τουριστικής 

ανάπτυξης µέσω της βελτίωσης των 
υποδοµών και της λειτουργικότητας των 
λιµανιών. Τα λιµάνια είναι η διεθνής πύλη 
της χώρας (δυτική είσοδος) και εξυπηρετεί 

τη µετακίνηση σηµαντικού αριθµού 
επιβατών και µεγάλου όγκου 

εµπορευµάτων 

2 3 567   Τέλος 2015 
Γενικός Γραµµατέας 
∆ηµοσίων Έργων / 
ΥΠΥΜΕ∆Ι 
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Κριτήρια1  ∆ηµιουργία Θέσεων Εργασίας 

Νο Τίτλος Έργου Χωροθέτηση / ΕΠ 
Συνολικός 

προϋπολογισµός 
(συγχρ/µένος) 

Οικονοµικές και κοινωνικές 
Επιπτώσεις (α) 

Ωριµό-
τητα 
(β) 

Σύνδεση 
µε το 

Μνηµόνιο 
(γ) 

Κατά την 
υλοποίηση 
(σε ανθρω-
ποέτη) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(ελάχ. 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(µέγιστη 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Εκτιµώµενη 
Ηµεροµηνία 

Ολοκλήρωσης 
Αρµόδιος 

89 Λιµάνι Κατάκολου2 

∆υτική Ελλάδας / 
ΠΕΠ ∆υτικής 
Ελλάδας – 

Πελοποννήσου – 
Ιονίων Νήσων 

20.000.000 

Πρόκειται για νέο έργο και η πρόταση 
βρίσκεται ακόµη υπό διαµόρφωση. 

Ωστόσο, το έργο είναι υψίστης σηµασίας 
για την ανάπτυξη του τουρισµού στην 
περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας. Το 

έργο αφορά την ενίσχυση του τουρισµού 
"κρουαζιέρας" και τη σύνδεση µε την 

Αρχαία Ολυµπία. Το έργο περιλαµβάνει 
διάφορες ενέργειες όπως: βελτίωση των 
λιµενικών υποδοµών, οδική σύνδεση 

µε τον εθνικό δρόµο καθώς και βελτίωση 
του σιδηροδροµικού δικτύου. 

0 1 

Άγνωστο, 
δεν έχει 
υποβληθε
ί ακόµα 

  Τέλος 2015 
Περιφερειάρχης ∆υτικής 
Ελλάδος 

 ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

96 

Κατασκευή νέας διπλής 
σιδηροδροµικής 
γραµµής Ροδοδάφνη - 
Ρίο και κατασκευή 
ηλεκτροκίνησης στο τµήµα 
Κιάτο - Ροδοδάφνη 

Πελοπόννησος – 
∆υτική Ελλάδα / 

ΕΠ 
Προσπελασιµότητα 

429.356.400 

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας 
διπλής ηλεκτροκινούµενης γραµµής 

µήκους 28 χλµ στο τµήµα Ροδοδάφνη – 
Ρίο µε σηµατοδότηση και τηλεδιοίκηση 
καθώς και την εγκατάσταση συστήµατος 

ηλεκτροκίνησης στο τµήµα Κιάτο – 
Ροδοδάφνη µήκους 71 χλµ. Το έργο είναι 
απαραίτητο για την ολοκλήρωση της 

σιδηροδροµικής σύνδεσης της Πάτρας και 
της ∆. Ελλάδας µε την υπόλοιπη χώρα και 
αποτελεί και δέσµευση της χώρας προς 
την ΕΕ. Το λιµάνι της Πάτρας αποτελεί 
πύλη εισόδου στη χώρα, τόσο επιβατών 

όσο και εµπορευµάτων. Η γραµµή,  
επιπροσθέτως, θα λειτουργήσει σε µεγάλο 
µήκος της και προαστιακά προς την Αθήνα 

(ήδη λειτουργεί έτσι έως Κιάτο). Η 
ολοκλήρωση του εν λόγω τµήµατος είναι 

υψηλής προτεραιότητας καθώς η 
ολοκλήρωση της γραµµής προς Πάτρα 

αποτελεί κοµβικό στόχο του  
Προγράµµατος. 

1 3 5.344  
δεν είναι 
διαθέσιµο 
ακόµα 

Τέλος 2015 Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

100 

Κατασκευή νέας διπλής 
σιδηροδροµικής 
γραµµής Αθήνας 
(ΣΚΑ) - Πάτρας στο τµήµα 
∆ιακοφτό - Ροδοδάφνη 

∆υτ.Ελλάδα / ΕΠ 
Προσπελασιµότητα 158.850.000 

Αποτελεί τµήµα του άξονα ΠΑΘΕΠ, που 
ανήκει στα 11Μ. Το έργο είναι απαραίτητο 
για την ολοκλήρωση της σιδηροδροµικής 
σύνδεσης της Πάτρας και της ∆. Ελλάδας 

µε την υπόλοιπη χώρα και αποτελεί 
και δέσµευση της χώρας προς την ΕΕ. Το 
λιµάνι της Πάτρας αποτελεί πύλη εισόδου 

στη χώρα, τόσο επιβατών όσο και 
εµπορευµάτων. Η ολοκλήρωση της 
γραµµής προς Πάτρα αποτελεί 

κοµβικό στόχο του Προγράµµατος 
 
 
 

3 3 

άγνωστο,  
δεν έχει 
υποβληθε
ί ακόµα 

  Τέλος 2015 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της ΕΡΓΟΣΕ 
Α.Ε. 

                                                           
2 Έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ τα έργα  επέκτασης κατά 150µ. του προσήνεµου πόλου, επέκταση της κεντρικής προβλήτας και επέκταση κατά 8 µ. του παραλιακού κρηπιδώµατος των καταστηµάτων. Επίσης είναι υπό ένταξη από το τοµεακό ΕΣΠΑ του ΕΟΤ η ανάπλαση του 
κεντρικού λιµένα, µε κατασκευή κτιρίου Σέγκεν, κτιρίου διακίνησης επιβατών, µετατροπή του απεντοµωτηρίου για τη µεταφορά εκεί του µουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας – Έργα προϋπολογισµού 6.800.000 ευρώ. Τέλος, υπάρχει εγκεκριµένο προγραµµατικό σχέδιο από 
το 2011 που προβλέπει κατασκευή προβλήτας 350 µέτρων στη θέση της υπάρχουσας µαρίνας και κατασκευή νέας. Προϋπολογισµός έργων 7.300.000 ευρώ 
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Κριτήρια1  ∆ηµιουργία Θέσεων Εργασίας 

Νο Τίτλος Έργου Χωροθέτηση / ΕΠ 
Συνολικός 

προϋπολογισµός 
(συγχρ/µένος) 

Οικονοµικές και κοινωνικές 
Επιπτώσεις (α) 

Ωριµό-
τητα 
(β) 

Σύνδεση 
µε το 

Μνηµόνιο 
(γ) 

Κατά την 
υλοποίηση 
(σε ανθρω-
ποέτη) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(ελάχ. 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(µέγιστη 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Εκτιµώµενη 
Ηµεροµηνία 

Ολοκλήρωσης 
Αρµόδιος 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

110 

Αντικαταστάσεις – 
επεκτάσεις του δικτύου 
ύδρευσης της Νοτιοανα-
τολικής πλευράς Πάτρας 

∆υτική Ελλάδα/ 
ΠΕΠ ∆υτικής 
Ελλάδας - 

Πελοποννήσου - 
Ιονίων Νήσων 

3.000.000 Περιβάλλον – βιώσιµη ανάπτυξη 3 1 100  2 Τέλος 2012 ∆ήµαρχος Πάτρας 

111 

Κλείσιµο και    
αποκατάσταση Χώρων 
Ανεξέλεγκτης διάθεσης 
Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) 

∆ιαπεριφερειακό/ 
ΕΠΠΕΡΑΑ 

150.000.000 Περιβάλλον και θετικό κοινωνικό αντίκτυπο 
– ∆ηµόσια Υγεία 

3 1 900   Τέλος 2012 ∆ήµαρχοι - 
Περιφερειάρχες 

128 

Έργα 1ιαχείρισης Υγρών 
Αποβλήτων σε 120 
µικρούς οικισµούς 
κατηγορίας Γ' (2.000- 
15.000 κάτοικοι) 
 
 
 

∆ιαπεριφερειακό/ 
ΕΠΠΕΡΑΑ 1.050.000.000 

Συµβολή στη δηµιουργία σηµαντικών 
θέσεων απασχόλησης, στην προστασία 

της δηµόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος. 

1,2,3 3 12500   Τέλος 2015 ∆ήµοι – Περιφέρειες  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

148 Εναλλακτικός Τουρισµός  
∆ιαπεριφερειακό / 

ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 

20.000.000 

Εκσυγχρονισµός - επέκταση των 
δραστηριοτήτων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα παροχής 
υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισµού. 

1-
Ενεργή 
Πρό-

σκληση 

2 150 200 300 
18 µήνες από 
την ηµεροµηνία 

ένταξης  

Γενικός Γραµµατέας 
Πολιτισµού και 
Τουρισµού 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

160 

Ολοκλήρωση 
κατασκευής του 
Γενικού Νοσοκοµείου 
Αγρινίου 

∆υτική Ελλάδα- 
ΠΕΠ 

∆υτικής Ελλάδας- 
Πελοποννήσου- 

Ιονίων 
Νήσων 

58.560.071 Υγεία – Κοινωνική Αλληλεγγύη 3 1 404  0 Τέλος 2013 ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. 

164 

Αναβάθµιση κεντρικού 
κτιρίου του Γενικού 
Νοσοκοµείου Πατρών 
"Ο Άγιος Ανδρέας" και 
προµήθεια– 
εγκατάσταση 
ιατρικού, ξενοδοχειακού 
και λοιπού εξοπλισµού 

∆υτική Ελλάδα/ 
ΠΕΠ 

∆υτικής Ελλάδας- 
Πελοποννήσου- 

Ιονίων 
Νήσων 

20.739.217 

Το έργο περιλαµβάνει την τελική 
αποκατάσταση του κεντρικού 

κτιρίου του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών 
"Άγιος Ανδρέας", το οποίο επλήγη από 
σεισµό το 2008. Η υλοποίηση του έργου 
θα αποσυµφορήσει το Πανεπιστηµιακό 

Νοσοκοµείο του Ρίου, και θα 
αναβαθµίσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

υγείας. Το έργο αφορά επίσης την 
προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού για 

την κάλυψη των ελλείψεων της νέας 
πτέρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου 
Πατρών "Άγιος Ανδρέας" που ήδη 

λειτουργεί και ουσιαστικά θα 
ολοκληρώσει την κατασκευή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 202  0 Τέλος 2014 ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. 
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Κριτήρια1  ∆ηµιουργία Θέσεων Εργασίας 

Νο Τίτλος Έργου Χωροθέτηση / ΕΠ 
Συνολικός 

προϋπολογισµός 
(συγχρ/µένος) 

Οικονοµικές και κοινωνικές 
Επιπτώσεις (α) 

Ωριµό-
τητα 
(β) 

Σύνδεση 
µε το 

Μνηµόνιο 
(γ) 

Κατά την 
υλοποίηση 
(σε ανθρω-
ποέτη) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(ελάχ. 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(µέγιστη 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Εκτιµώµενη 
Ηµεροµηνία 

Ολοκλήρωσης 
Αρµόδιος 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 7.197.231 

8 δράσεις προϋπολο-
γισµού 1.100.600€ 
παρακολουθούνται 
από το Ε.Π. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ. Το 
υπόλοιπο ποσό του 
προϋπολογισµού 
παρακολουθείται από 
τα Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ και Ε.Π 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

Σε όλη την 
επικράτεια 1.143.000 

Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Γενική Γραµµατεία 
∆ιαχείρισης Κοινοτικών 
και Άλλων Πόρων 
(ΕΠΑΝΑ1) 

Σε όλη την 
επικράτεια 1.428.030 

Υπουργείο Εσωτερικών 
(Ε.Π. ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση) 

167 
Αναβάθµιση των 
µηχανισµών επιτήρησης 
της αδήλωτης εργασίας 

Σε όλη την 
επικράτεια 

4.626.201 

Συστηµατικές παρεµβάσεις µε στόχο την 
ενίσχυση των µηχανισµών επίβλεψης της 
αγοράς εργασίας και στόχο µεταξύ άλλων 
την διασφάλιση της µείωσης της αδήλωτης 

εργασίας. 

2 3    Τέλος 2014 

Υπουργείο Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (Ε.Π. Ψηφιακή 
Σύγκλιση) 

168 
Εναρµόνιση  
Οικογενειακής & 
Επαγγελµατικής Ζωής 

Σε όλη την 
επικράτεια 384.660.000 

Οι ήδη εγκεκριµένες και συνεχιζόµενες 
δράσεις στοχεύουν στην αύξηση της 
απασχολησιµότητας και της ισότιµης 

συµµετοχής των γυναικών στην εργασία, 
µέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και 
φιλοξενίας των τέκνων τους (βρεφών, 

παιδιών και εφήβων). Με τον τρόπο αυτό, 
επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή 
τους, προκειµένου να εναρµονίζουν τους 
απαιτητικούς και αντικρουόµενους ρόλους 

τους µεταξύ οικογενειακής και 
επαγγελµατικής ζωής. 

3 1 83.000 70.000 83.000 Τέλος 2015 

Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Γενική 
Γραµµατεία 
∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών και Άλλων 
Πόρων 
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Κριτήρια1  ∆ηµιουργία Θέσεων Εργασίας 

Νο Τίτλος Έργου Χωροθέτηση / ΕΠ 
Συνολικός 

προϋπολογισµός 
(συγχρ/µένος) 

Οικονοµικές και κοινωνικές 
Επιπτώσεις (α) 

Ωριµό-
τητα 
(β) 

Σύνδεση 
µε το 

Μνηµόνιο 
(γ) 

Κατά την 
υλοποίηση 
(σε ανθρω-
ποέτη) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(ελάχ. 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(µέγιστη 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Εκτιµώµενη 
Ηµεροµηνία 

Ολοκλήρωσης 
Αρµόδιος 

169 

Α. Εκπόνηση θεσµικού, 
κανονιστικού, διοικητι-
κού και δηµοσιονοµικού 
πλαισίου µε στόχο την 
προώθηση της κοινω-
νικής οικονοµίας και τη 
διευκόλυνση της 
ίδρυσης & λειτουργίας 
κοινωνικών 
επιχειρήσεων 
Β. Ανάπτυξη της 
Κοινωνικής Οικονοµίας 
για την απασχόληση 
ευάλωτων οµάδων 

Σε όλη την 
επικράτεια 

Α.1.000.000 
Β.59.000.000 

Συστηµατική παρέµβαση µε στόχο την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας και 
ειδικότερα των κοινωνικών επιχειρήσεων 
και συνεταιρισµών που µπορούν να 
διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο 

στην κοινωνική συνοχή και στην ένταξη 
των ατόµων από ευπαθείς οµάδες του 

πληθυσµού, συµπληρώνοντας τις βασικές 
πολιτικές για την οικονοµική ανάπτυξη και 

την απασχόληση 

1 1    Τέλος 2015 

Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Γενική 
Γραµµατεία 
∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών και Άλλων 
Πόρων 

170 

Α. Τοπικά Σχέδια για την 
απασχόληση, 
προσαρµοσµένα 
στις ανάγκες των 
τοπικών αγορών 
εργασίας (ΤΟΠΣΑ) 
Β. Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για 
ευάλωτες οµάδες 

Σε όλη την 
επικράτεια 

80.000.000 
 
 
 
 

60.000.000 

Οι δράσεις στοχεύουν στη δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, µε 

βάση τις τοπικές ανάγκες, τις συνθήκες της 
αγοράς εργασίας και της 
πλήρους απασχόλησης 

(πολυαπασχόληση, συµπληρωµατική 
απασχόληση κλπ) ιδιαίτερα σε περιοχές µε 

φθίνουσες βιοµηχανίες 
που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

αναδιάρθρωσης 

2 1 36.000 20.000 25.000 Τέλος 2015 

Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Γενική 
Γραµµατεία 
∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών και Άλλων 
Πόρων 

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

171 

Νέο σχολείο (σχολείο 
21ου αιώνα) - Η 
Μετάβαση: Πολιτισµός 
και Ένταξη ΕΚΟ στα 
δηµοτικά σχολεία 

Σε όλη την 
επικράτεια 69.000.000 

Μεταρρύθµιση, εκσυγχρονισµός και 
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Το Νέο Σχολείο εξυπηρετεί 
τόσο τις κοινωνικές όσο και εκπαιδευτικές 
ανάγκες µέσω των νέων προγραµµάτων 

σπουδών 

3 1    Τέλος 2015 

Υπουργείο Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, 
Γενικός Γραµµατέας, 
Ειδική Γραµµατέας 
Ευρωπαϊκών Πόρων 
(ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση) 

172 

Ανάπτυξη Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού Υλικού 
(Ψηφιακής Εκπαιδευτι-
κής Πλατφόρµας) - 
Ψηφιακό υλικό για τα 
Σχολεία 

Σε όλη την 
επικράτεια 9.000.000 

Επιτάχυνση του ρυθµού της ένταξης των 
νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

3 1    Τέλος 2015 

Υπουργείο Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, 
Γενικός Γραµµατέας, 
Ειδική Γραµµατέας 
Ευρωπαϊκών Πόρων 
(ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση) 
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Κριτήρια1  ∆ηµιουργία Θέσεων Εργασίας 

Νο Τίτλος Έργου Χωροθέτηση / ΕΠ 
Συνολικός 

προϋπολογισµός 
(συγχρ/µένος) 

Οικονοµικές και κοινωνικές 
Επιπτώσεις (α) 

Ωριµό-
τητα 
(β) 

Σύνδεση 
µε το 

Μνηµόνιο 
(γ) 

Κατά την 
υλοποίηση 
(σε ανθρω-
ποέτη) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(ελάχ. 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(µέγιστη 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Εκτιµώµενη 
Ηµεροµηνία 

Ολοκλήρωσης 
Αρµόδιος 

173 
Σχολεία ∆εύτερης 
Ευκαιρίας 

Σε όλη την 
επικράτεια 25.000.000 

Ενίσχυση του συστήµατος και των  
υπηρεσιών διά βίου εκπαίδευσης 

και προώθησης της ίσης πρόσβασης. Τα 
Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας είναι για 

εκείνους που δεν έχουν ολοκληρώσει την 
εννιάχρονη εκπαίδευση, και ως εκ τούτου 
κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό 
και περιθωριοποίηση. Παρέχουν στα 

άτοµα αυτά τη δυνατότητα αποκτώντας 
ένα απολυτήριο Γυµνασίου να 

ενσωµατωθούν µε τις υπάρχουσες 
κοινωνικές, οικονοµικές και 

επαγγελµατικές δοµές και να συνεχίσουν 
την εκπαίδευσή τους 

3 1    Τέλος 2015 

Υπουργείο Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, 
Γενικός Γραµµατέας, 
Ειδική Γραµµατέας 
Ευρωπαϊκών Πόρων 
(ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση) 

174 
Πρακτική Άσκηση γ΄ 
βάθµιας εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήµια) 

Σε όλη την 
επικράτεια 35.000.000 

Αποτελεσµατικότερη σύνδεση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος και 

της αγοράς εργασίας. Η πρακτική άσκηση 
αποσκοπεί στην προετοιµασία των 
φοιτητών των πανεπιστηµίων για την 
είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 

3 1    Τέλος 2015 

Υπουργείο Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, 
Γενικός Γραµµατέας, 
Ειδική Γραµµατέας 
Ευρωπαϊκών Πόρων 
(ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση) 

175 
Ενίσχυση βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας 
(Πρόγραµµα ΘΑΛΗΣ) 

Σε όλη την 
επικράτεια 120.000.000 

 
 
 
 
 
 

Η προτεινόµενη Πράξη αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της διεπιστηµονικής ή και 

διιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας, µε 
δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών 

υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω 
της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης 

έρευνας αριστείας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 3000   Τέλος 2015 

Υπουργείο Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, 
Γενικός Γραµµατέας, 
Ειδική Γραµµατέας 
Ευρωπαϊκών Πόρων 
(ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση) 
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Κριτήρια1  ∆ηµιουργία Θέσεων Εργασίας 

Νο Τίτλος Έργου Χωροθέτηση / ΕΠ 
Συνολικός 

προϋπολογισµός 
(συγχρ/µένος) 

Οικονοµικές και κοινωνικές 
Επιπτώσεις (α) 

Ωριµό-
τητα 
(β) 

Σύνδεση 
µε το 

Μνηµόνιο 
(γ) 

Κατά την 
υλοποίηση 
(σε ανθρω-
ποέτη) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(ελάχ. 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(µέγιστη 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Εκτιµώµενη 
Ηµεροµηνία 

Ολοκλήρωσης 
Αρµόδιος 

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

176 

Αναµόρφωση του 
κράτους: Προς ένα 
επιτελικό κράτος 
(Εισήχθη στο ΕΠ το 
2010 ως έργο που 
προβλέπεται από το 
Μνηµόνιο όσον αφορά 
την λειτουργική 
ανασκόπηση της 
λειτουργικής  
Κυβέρνησης) - 
Νοµοθετικό Πλαίσιο 

Σε όλη την 
επικράτεια 

1.500.000 

Η αναδιοργάνωση του κράτους στοχεύει 
στη δηµιουργία ενός πιο φιλικού προς τον 
πολίτη και τις επιχειρήσεις συστήµατος 
διοίκησης που θα οδηγήσει σε µια πιο 

παραγωγική και ανταγωνιστική 
οικονοµία και θα προωθήσει τη δηµιουργία 

θέσεων εργασίας και την κοινωνική 
ολοκλήρωση. Το έργο αφορά στην 1η 

φάση της αναδιοργάνωσης: 
- "Λευκή Βίβλο" της αναδιοργάνωσης του 

κράτους 
- Καταγραφή και αξιολόγηση της 

υφιστάµενης κατάστασης -Σχέδιο Νόµου 
για το εκτελεστικό κράτος και το νέο 

µοντέλο διακυβέρνησης 
- Την προετοιµασία για το νοµοθετικό 

πλαίσιο 

1 3 11   Τέλος 2012 

Υπουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης - 
Γενική Γραµµατεία 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης- 
Ειδική Γραµµατεία 
για την ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 

177 

Αναδιοργάνωση του 
Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους και καθιέρωση 
του ERP σε όλα τα 
Υπουργεία 

Σε όλη την 
επικράτεια 

45.000.000 

Η αναδιοργάνωση του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους στοχεύει 
στη δηµιουργία ενός σύγχρονου, 
αξιόπιστου και αποτελεσµατικού 

συστήµατος ελέγχου των δαπανών, 
σύµφωνα µε τον κρατικό προϋπολογισµό 

και το πολυετή προϋπολογισµό των 
συναρµόδιων υπουργείων και άλλων 
φορέων του ελληνικού κράτους, που 

οδηγεί σε µια πιο αποτελεσµατική χρήση 
των εθνικών πόρων. Η ίδρυση, οργάνωση 

και λειτουργία των "Μονάδων 
Προγραµµατισµού και Προϋπολογισµού" 
στα αρµόδια υπουργεία, στοχεύει σε µια 
πιο αποδοτική χρήση των πόρων από τα 

υπουργεία για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή των πολιτικών τους. 

1 3 321   Τέλος 2015 

Υπουργείο 
Οικονοµικών - 
Υπουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης - 
Γενική Γραµµατεία 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης/ 
Ειδική Γραµµατεία 
για την ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση - Όλα τα 
Υπουργεία 

178 

Σύµβουλος για την 
εφαρµογή µέτρων 
πάταξης της 
γενικευµένης 
φοροδιαφυγής και 
επίτευξης βιώσιµης 
φορολογικής 
συµµόρφωσης 

Σε όλη την 
επικράτεια 

2.675.250 

Το έργο αφορά τη δηµιουργία µιας ad hoc 
δοµής, αποτελούµενη από µέλη του 

Αναδόχου και υπηρεσιακών παραγόντων 
του Υπουργείου. Αυτό θα πρέπει να 
ενσωµατωθεί στην νέα δοµή του 

Υπουργείου. Το έργο αναµένεται να 
πετύχει τις ακόλουθες πέντε 

προτεραιότητες του Σχεδίου δράσης για 
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής: 

1. Εφαρµογή της φορολογικής  
µεταρρύθµισης 

2. Ανάκτηση των εσόδων 
3. Χειρισµός Μεγάλων φορολογούµενων 

4. 1ιαχείρισης Μεγάλη Ακίνητης 
Περιουσίας & υψηλού εισοδήµατος 

5. Επιστροφή των παρακρατούµενων 
φόρων και φορολογικής συµµόρφωσης 

2 3 19   Τέλος 2014 

Υπουργείο 
Οικονοµικών - 
Υπουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης - 
Ειδική Γραµµατεία για 
την ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 
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Κριτήρια1  ∆ηµιουργία Θέσεων Εργασίας 

Νο Τίτλος Έργου Χωροθέτηση / ΕΠ 
Συνολικός 

προϋπολογισµός 
(συγχρ/µένος) 

Οικονοµικές και κοινωνικές 
Επιπτώσεις (α) 

Ωριµό-
τητα 
(β) 

Σύνδεση 
µε το 

Μνηµόνιο 
(γ) 

Κατά την 
υλοποίηση 
(σε ανθρω-
ποέτη) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(ελάχ. 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Μετά την 
υλοποίηση 

(µέγιστη 
πρόβλεψη) 

(αρ.εργασιών 
που δηµιουρ-

γούνται) 

Εκτιµώµενη 
Ηµεροµηνία 

Ολοκλήρωσης 
Αρµόδιος 

3 9   

179 

Μελέτη και 
προτεινόµενες νέες 
διαδικασίες για την 
µείωση των διοικητικών 
βαρών και του κόστους 
σε πέντε τοµείς 
πολιτικής 

Σε όλη την 
επικράτεια 

6.000.000 

Η µείωση του διοικητικού φόρτου και του 
κόστους στοχεύει στη δηµιουργία ενός πιο 
φιλικού για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος, 

οδηγώντας σε αύξηση της  
παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας, καθώς και σε 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην  

Ελλάδα. Το έργο αφορά: 
- Την ανάπτυξη της µεθοδολογίας για τη 
µέτρηση του διοικητικού φόρτου και του 

κόστους. 
-τα µέτρα του διοικητικού φόρτου και του 
κόστους σε πέντε τοµείς (τουρισµός, το 

εταιρικό δίκαιο, τις δηµόσιες συµβάσεις, τις 
γεωργικές επιδοτήσεις, την ασφάλεια των 

τροφίµων)  
-προτάσεις για τη µείωση του διοικητικού 

φόρτου και του κόστους µέσω 
απλουστευµένων διαδικασιών 

2 

3 

34   

Τέλος 2013 

Υπουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης / 
Γενική Γραµµατεία 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης/ 
Ειδική Γραµµατεία 
για την ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση, 
Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, 
Υπουργείο Πολιτισµού 
και Τουρισµού, 
Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης &Τροφίµων 
Υπουργείο Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων. 
 

180 

Μεταρρύθµιση των 
συστηµάτων 
προϋπολογισµού, 
διαχείρισης, λογιστικής 
διαχείρισης (συµπερι-
λαµβανοµένου του 
διπλογραφικού 
συστήµατος) και 
οικονοµική διαχείριση των 
νοσοκοµείων 

Σε όλη την 
επικράτεια 7.300.000 

Η συνολική βελτίωση της διαχείρισης των 
νοσοκοµείων αποσκοπεί στη µείωση και 
τον εξορθολογισµό των δαπανών από όλα 
τα δηµόσια νοσοκοµεία στην Ελλάδα που 
οδηγεί στην βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών που παρέχονται στους 
κατοίκους της Ελλάδα 

2 3 44   Τέλος 2014 

Υπουργείο Υγειάς και 
Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, 
Υπουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης / 
Ειδική Γραµµατεία για 
την ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση. 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 

181 

Ολοκληρωµένη 
παρέµβαση µε τη 
στήριξη των νέων 
επιχειρήσεων που 
βρίσκονται στην πρώτη 
τριετία, σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες 
απρόβλεπτων τοπικών ή 
τοµεακών κρίσεων, που 
συνδέονται µε την 
οικονοµική και κοινωνική 
αναδιάρθρωση 

Οι 8 Περιφέρειες 
που πληρούν τους 
όρους για το στόχο 
Σύγκλισης και οι 3 
Περιφέρειες που 
είναι επιλέξιµες για 
µεταβατική στήριξη 
στο πλαίσιο του 
στόχου Σύγκλισης 
(Σταδιακής 
Εξόδου) 
 
 
 
 

72.000.000 

Τόνωση της πρόσβασης στην  
απασχόληση και διαρκή ένταξη στην 

αγορά εργασίας εκείνων που αναζητούν 
εργασία και των ανενεργών ατόµων. 
Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων, 
προκειµένου να ενισχυθεί η 

ικανότητα προσαρµογής τους στις νέες 
συνθήκες κρίσης που πλήττει την 

οικονοµία και την αγορά εργασίας. Εντός 
του ανωτέρω πλαισίου είναι δύο δράσεις: 

∆ΡΑΣΗ 1: Πρόγραµµα υποστήριξης 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών από 
άνεργους ανθρώπους και νέους 

επιχειρηµατίες (στο στάδιο της εκκίνησης ). 
∆ΡΑΣΗ 2: Ολοκληρωµένο σχέδιο για την 
υποστήριξη των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων και της συνακόλουθης 
απασχολησιµότητας µέσω της παροχής 
συµβουλευτικών υπηρεσιών, της κατά-
ρτισης και της παροχής κινήτρων για την 
πρόσβαση και την ενθάρρυνση της ενε-
ργού συµµετοχής στην αγορά εργασίας. 

3 1 
δεν 

µπορεί να 
εκτιµηθεί 

 

2.000 
θέσεις 

εργασίας 
ανάλογα µε 
το προτει-
νόµενο 

επιχειρησια
κό σχέδιο 

Τέλος 2014 
Υπουργείο Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας 
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ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: 
Στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ (ΠΕΠ Ορεινής Ζώνης Ναυπακτίας) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας πραγµατοποιήθηκαν 19 επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισµού 4.589.252,24€. 
 
Τα ολοκληρωµένα προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου έγιναν στις περιοχές που καταγράφονται στους 
παρακάτω πίνακες: 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΠΕΠ ∆.Ε. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΑΣ   

ΠΛΑΤΑΝΟΥ   

ΠΥΛΛΗΝΗΣ   

ΑΦΡΟΞΥΛΙΑΣ 

ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ 

ΒΛΑΧΟΜΑΝ∆ΡΑΣ 

∆ΑΦΝΗΣ 

ΜΑΜΟΥΛΑ∆ΑΣ 

ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 

ΡΙΓΑΝΙΟΥ 

1 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΣΚΑΛΑΣ 

ΘΕΡΜΟΥ   

ΙΝΑΧΟΥ   

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ   

ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ   

ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ   

ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ 

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΒΑΡΕΤΑ∆ΑΣ 

ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ ΦΛΩΡΙΑ∆ΑΣ 

2 

ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ   

ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ   

ΛΕΟΝΤΙΟΥ   

ΒΕΛΑΣ 

ΕΞΟΧΗΣ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΟΑΣΕΩΣ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΣΥΝΕΒΡΟΥ 

ΣΕΛΛΙΑΝΩΝ 

οικισµός ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΑΙΓΕΙΡΑΣ 

οικισµός ΧΡΥΣΑΝΘΙΟΥ 

οικισµ. ΠΤΕΡΗΣ 
ΑΙΓΙΟΥ 

οικ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΒΑΛΙΜΗΣ 

ΖΑΡΟΥΧΛΗΣ 

ΜΕΣΟΡΟΥΓΓΙΟΥ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 

οικ. ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

3 

∆Ε 

ΑΚΡΑΤΑΣ 

οικισµ. ΤΣΙΒΛΟΥ 

ΑΧΑΪΑΣ 
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ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ   

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ   

ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ   

ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ 

ΚΑΛΛΙ∆ΟΝΑΣ 

ΛΕΠΡΕΟΥ 

ΜΑΚΙΣΤΟΥ 

ΜΗΛΕΑΣ 

ΜΙΝΘΗΣ 

ΡΟ∆ΙΝΩΝ 

ΣΜΕΡΝΑΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

ΖΑΧΑΡΩΣ 

ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΓΡΑΙΚΑΣ 

ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ 

4 

 

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΤΡΥΠΗΤΗΣ 

ΗΛΕΙΑΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΠΑΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
∆.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ 
∆.Ε. ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 
∆.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ 
∆.Ε. ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ 
∆.Ε. ΜΕ∆ΕΩΝΟΣ 
∆.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΑ ΤΜΗΜΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
∆.Ε. ΑΡΟΑΝΙΑΣ 
∆.Ε. ΤΡΙΤΑΙΑΣ 
∆.Ε. ΦΑΡΡΩΝ 
∆.Ε. ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ 
∆.Ε. ΛΑΜΠΕΙΑΣ 
∆.Ε. ΛΑΣΙΩΝΟΣ 
∆.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ 
∆.Ε. ΦΟΛΟΗΣ 
∆.Ε. ΩΛΕΝΗΣ 
∆.Ε. ΠΑΙΩΝ 
Πηγή: Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα «ΧΩΡΟΣ» 2005-2006. 
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