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Ρόδος, Τετάρτη 03.08.2022   
 

1. Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική 
εκπαίδευση και για την πρόσβαση παιδιών και ατόμων με αναπηρία, σε 
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023 
 

 

 Τι αφορά 

Πρόσκληση προς γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, αναδόχους 
γονείς, επιτρόπους ή συμπαραστάτες, Νόμιμους Εκπροσώπους βρεφών και παιδιών προσχολικής 
και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των 
παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους για την περίοδο 2022-2023. 

 Στόχος 

Στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των παιδιών, και ιδίως 

των παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και 

σχολική ηλικία, σε εναρμόνιση και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύσταση ΕΕ 2021/1004 για 

τη θέσπιση μίας Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί» (Child Guarantee). Επιπρόσθετα, η δράση 

στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης σύμφωνα με τον Νόμο 4941/2022/Άρθρο 104 

(ΦΕΚ113/Ά/16.6.2022). 
 

 Δικαιούχοι 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού 

ή ατόμου με αναπηρία που είναι: 

α) Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία, 

β) Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού, 

γ) Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του 

συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή έχει τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία ή 

είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών. 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση επιμέλειας ή συνεπιμέλειας, την αίτηση υποβάλει: 

α) ΜΟΝΟ το άτομο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ΕΝΑ (1) 

εκ των ατόμων που έχουν τη συνεπιμέλεια. 

β) ΜΟΝΟ το άτομο, το οποίο έχει ορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης. 

http://www.ando.gr/
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Σε περίπτωση που θα υποβληθούν για το ίδιο παιδί, παραπάνω της μιας αίτηση, από διαφορετικό 

νόμιμο εκπρόσωπο, θα απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις. 
 

 Χρηματοδότηση 

«Αξία τοποθέτησης» (voucher) το αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται στο Φορέα για παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας στη δομή/δομές του, για λογαριασμό του ωφελούμενου 

παιδιού ή ατόμου με αναπηρία, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του Νομίμου Εκπροσώπου του 

προς την ΕΕΤΑΑ, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια τιμών, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 7 

της πρόσκλησης και ορίζονται στο Άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 77094/01.08.2022 ΚΥΑ, εφεξής 

voucher. 

 Προϋπολογισμός 

291.200.000€, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος θα καλυφθεί από πιστώσεις που αφορούν 

στο εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος (ύψους 291.200.000€) και από πιστώσεις του 

Υπουργείου Εργασίας (ύψους 40.000.000 €). 

 Περίοδος υποβολής 
 

Από 2/8/2022 έως 12/8/2022 (ώρα 23;59). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο 

ηλεκτρονικά. Για την εξασφάλιση της συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 

συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που θα 

είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική 

υποβολή των αιτήσεων»), ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου, το οποίο 

προσαρτάται στην πρόσκληση. 
   

 Περισσότερες Πληροφορίες 

ΕΣΠΑ   
 

2. Έναρξη του Δεύτερου Κύκλου του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» 
 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας και η Γενική Γραμματέας 

Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ανακοίνωσαν την έναρξη του 

δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά». 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: 

«Παρουσιάζουμε σήμερα μια ακόμα πρωτοβουλία που εντάσσεται στην απόφασή της 

κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για την Πράσινη Μετάβαση της 

Πατρίδας μας, για την πραγματική και ουσιαστική προστασία του Περιβάλλοντος, και για την όσο 

το δυνατόν πιο γρήγορη και πιο θαρραλέα διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στους δρόμους της 

χώρας μας. 

Μιλώ για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», που κύριο σκοπό έχει να 

αυξήσει, θα έλεγα καθοριστικά, τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων που χρησιμοποιούν οι 

πολίτες, μέσα από μια σειρά κινήτρων που θεσμοθετούμε. 

Η πρωτοβουλία «Κινούμαι Ηλεκτρικά» αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, όπως περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Στο πλαίσιο 

αυτού του προγράμματος, η κυβέρνησή μας χορηγεί το «οικολογικό κίνητρο», δηλαδή μια 

επιδότηση για την αγορά ή την μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, 100%, με ταυτόχρονη 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1515
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προαιρετική αλλά και επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων. Η πλατφόρμα για τις 

αιτήσεις των ενδιαφερομένων, άνοιξε την Πέμπτη, 28 Ιουλίου. 

Με την πρωτοβουλία μας αυτή, πετυχαίνουμε ταυτόχρονα τέσσερις στόχους: 

1. Την ανανέωση του στόλου οχημάτων ιδιωτικής κι επαγγελματικής χρήσης, 

2. Την ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, 

3. Τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων επιβλαβών ρύπων, και 

4. Τη μεγάλη εξοικονόμηση στις τσέπες των πολιτών που θα επιλέξουν την αγορά 

ηλεκτρικών οχημάτων. 

Τα κίνητρα και οι επιδοτήσεις αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων αυτοκινήτων, δικύκλων, και 

τρικύκλων στο νέο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» είναι από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη, κυμαίνονται 

ανά κατηγορία από 30% έως 40%. 

Αναλυτικά: 

–        Η αγορά ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου από ιδιώτη επιδοτείται κατά 30% επί της 

λιανικής τιμής προ φόρων, έως του ποσού των 8.000 ευρώ, σε σχέση με τα 6.000 ευρώ του 

προηγούμενου κύκλου. 

Το ποσό των 8.000 ευρώ αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον, εάν μαζί με την αγορά ηλεκτρικού 

οχήματος, ο ιδιώτης αποσύρει το αυτοκίνητο παλαιάς τεχνολογίας που κατέχει. Εάν, μάλιστα, 

αποφασίσει να αγοράσει -προαιρετικά – και να εγκαταστήσει ένα «έξυπνο» οικιακό σημείο 

επαναφόρτισης του οχήματός του, παίρνει επιπλέον επιδότηση άλλα 500 ευρώ. Σύνολο 9.500 

ευρώ. 

–        Η αγορά ηλεκτρικού δίκυκλου ή τρίκυκλου από ιδιώτη, επιδοτείται κατά 30% επί της 

λιανικής τιμής προ φόρων, έως τού ποσού των 1.300 ευρώ. 

–        Εάν ένας ιδιώτης αποφασίσει να αγοράσει ηλεκτρικό μικροαυτοκίνητο, ή ένα ηλεκτρικό 

ποδήλατο, η επιδότηση ανέρχεται στο 40% με ανώτατα ποσά τις 3.000 και τα 800 ευρώ 

αντίστοιχα. 

–        Για αγορές ή μισθώσεις ηλεκτρικών οχημάτων από εταιρείες ισχύουν τα ποσοστά 

επιδοτήσεων που ήδη ανέφερα, ενώ παράλληλα δίνουμε τη δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα 

που προχωρούν σε μισθώσεις ηλεκτρικών οχημάτων με leasing, να επιλέξουν αν θα 

αποκτήσουν την κυριότητα των αυτοκινήτων μετά το πέρας της μίσθωσης, ή όχι. Ειδικά για 

εταιρείες που έχουν έδρα σε νησί, προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση έως 4.000 ευρώ.  

Σημειώνουμε ότι για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, το «οικολογικό κίνητρο» αυξάνεται κατά 

1000 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού οχήματος και 500 ευρώ για αγορά δίκυκλου. Η προσαύξηση 

των 1.000 και 500 ευρώ αντιστοίχως, ισχύει επίσης για τρίτεκνους και πολυτέκνους, καθώς και 

νέους έως 29 ετών για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του δεύτερου κύκλου του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ανέρχεται 

σε 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η περιβαλλοντική αξία του προγράμματος είναι πραγματικά 

ανυπολόγιστη. 

Με αυτή την πρωτοβουλία μας, κάνουμε ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση των 

στόχων μας, που θυμίζω ότι είναι η μείωση εκπομπών αερίων κατά 55% έως το 2030, κατά 80% 

το 2040 και η κλιματική ουδετερότητα το 2050 σε σχέση με το 1990». 

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε: 

«Μετά από την επιτυχημένη εφαρμογή του πρώτου κύκλου του προγράμματος Κινούμαι 

Ηλεκτρικά, ανακοινώνουμε την έναρξη του δεύτερου κύκλου ο οποίος θα διαρκέσει έως τις 

31.12.2023. 

http://www.ando.gr/
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους και διαθέτουν ΑΦΜ, όπως επίσης και όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα 

(πλην ΝΠΔΔ), κάθε μορφής και κάθε μεγέθους που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός 

της Ελληνικής Επικράτειας. 

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες για την αγορά ή και ενοικίαση αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

– το τονίζω -, την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων, τρικύκλων και μικροαυτοκινήτων καθώς και την 

αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων. 

Επιπλέον επιδοτείται και η εγκατάσταση έξυπνων φορτιστών, η απόσυρση παλαιού οχήματος 

και η αγορά δεύτερης μπαταρίας στα δίκυκλα/τρίκυκλα και μικροαυτοκίνητα. 

Οι δαπάνες του προγράμματος είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν γίνει από την 1η Δεκεμβρίου 

2021, δηλαδή οποιοσδήποτε έχει αγοράσει ή παραγγείλει ηλεκτρικό όχημα από αυτή την 

ημερομηνία και μετά έχει την δυνατότητα να υπαχθεί στο πρόγραμμα. 

Καλύπτουμε με τον τρόπο αυτόν τις αγορές που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα που 

μεσολάβησε από το κλείσιμο του πρώτου κύκλου και το άνοιγμα του δεύτερου, για όσους δεν 

πρόλαβαν να υποβάλλουν την αίτηση τους. 

Περνάω στα κίνητρα του προγράμματος  και ξεκινάω από τα φυσικά πρόσωπα. 

1. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία αίτηση για ένα μόνο όχημα.  

Επιδοτείται: 

   Αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με ποσοστό 30% και έως 8.000€ επί της 

Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (δηλαδή επί της καθαρής αξίας).    

   Αγορά ελαφρών δικύκλων και τρικύκλων , τα γνωστά μηχανάκια δυο ή τριών τροχών, 

με ποσοστό 30% και έως τα 1300€ επί της καθαρής αξίας.  

   Αγορά τρικύκλων μεταφοράς εμπορευμάτων ή και προσώπων και τετράτροχων 

οχημάτων (μικροαυτοκινήτων) με ποσοστό 40% και έως 3000€.  

   Αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου με ποσοστό 40% και έως 800 €. 

   Αγορά έξυπνου οικιακού σημείου φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η οποία επιδοτείται 

με 500€. 

Για τον φορτιστή, δεν μπορεί να υποβληθεί ως μεμονωμένη αίτηση και η δυνατότητα παρέχεται 

σε όσους επιλέξουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 

Ενισχύουμε τα παραπάνω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές ανάγκες.  

   Άτομα με Αναπηρία : παρέχεται  επιπλέον επιδότηση 1.000€  για την αγορά 

ηλεκτρικού αυτοκινήτου και 500€ για την αγορά ηλεκτρικού δικύκλου, τρικύκλου, 

ποδηλάτου. 

   Νέοι έως 29 ετών :παρέχεται επιπλέον επιδότηση 1.000€ για την αγορά ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου ή μικροαυτοκινήτου. 

   Γονείς τριών (3) τουλάχιστον εξαρτώμενων τέκνων : παρέχεται επιπλέον 

επιδότηση 500 € για την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων, τρικύκλων, μικροαυτοκινήτων και 

ποδηλάτων. 

Για την αγορά αυτοκινήτου, παρέχεται επιδότηση 1.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, από το 

3ο και άνω, με ανώτατο ποσό τις 4.000 € . 

Δηλ, για τα πρώτα 3 παιδιά θα λάβει 1000€, για το 4ο άλλα 1000€, για το 5ο άλλα 1000, για 

το 6ο άλλα 1000€ (έως τα 4000€). 

http://www.ando.gr/
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    Η απόσυρση παλαιού οχήματος είναι προαιρετική και επιδοτείται με επιπλέον 1.000 

€ όταν αποσύρεται αυτοκίνητο , ή με 400 € όταν αποσύρεται δίκυκλο ή τρίκυκλο. Δεν 

επιδοτείται η απόσυρση ποδηλάτου. 

Εδώ να πούμε ότι στην ιστοσελίδα του προγράμματος υπάρχει λίστα με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 

δίκυκλα, τρίκυκλα, μικροαυτοκίνητα, την οποία μπορεί να συμβουλεύεται ο 

ενδιαφερόμενος,  καθώς επίσης υπάρχει και λίστα επιλέξιμων μοντέλων φορτιστών.  

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες οχημάτων, χωρίς περιορισμό στον αριθμό, 

μέχρι να συμπληρώσει το όριο του ευρωπαϊκού κανονισμού σώρευσης, γνωστού ως de minimis, 

το οποίο υποχρεούνται να τηρούν όλα τα νομικά πρόσωπα. 

Και μπορεί μία επιχείρηση να κάνει και 2η αίτηση, με την προϋπόθεση ότι η πρώτη αίτηση έχει 

ολοκληρωθεί επιτυχώς, έχει δηλαδή καταβληθεί και το συνολικό τίμημα της επιδότησης. 

Επιδοτείται: 

ü  Αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, επιβατικού ή και επαγγελματικού  ελαφρού 

αυτοκινήτου μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους (βαν) ,   

(α) με ποσοστό 30% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (δηλαδή επί της καθαρής 

αξίας)  και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 8.000 € για έως είκοσι (20) αυτοκίνητα (β) με 

ποσοστό 20% επί της ΛΤΠΦ  και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 6.000 € από το εικοστό 

πρώτο (21ο) αυτοκίνητο και άνω. 

Για τα υπόλοιπα ισχύει ό,τι και για τα φυσικά πρόσωπα. 

Και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν φυσικά την έξτρα επιδότηση των 1000€ για κάθε απόσυρση. 

Επειδή μας ενδιαφέρει πολύ η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στα νησιά, για να μειώσουμε τους 

ρύπους σε αυτά, για να μειώσουμε το θόρυβο/την ηχορύπανση, για να δημιουργήσουμε ένα 

βιώσιμο μοντέλο μετακινήσεων σε αυτά και κατ ’επέκταση να αναβαθμίσουμε και το τουριστικό 

προϊόν σε αυτά, παρέχουμε ξεχωριστά επιπλέον κίνητρα για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα 

στα νησιά. Μια επιχείρηση λοιπόν, εκτός από τις έως 8000€ που θα λάβει για ένα αυτοκίνητο θα 

επιδοτηθεί επιπλέον με 4.000€  για κάθε όχημα. 

Η πλατφόρμα (kinoumeilektrika2.gov.gr) για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων, όπως είπε και 

ο Υπουργός, άνοιξε την Πέμπτη  28 Ιουλίου  2022 για όλους. 

Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 

στην ΚΥΑ του προγράμματος, και τα οποία έχουν επίσης αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα kinoumeilektrika2.gov.gr. 
 

 Περισσότερες Πληροφορίες 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
   

3. Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του τομεακού προγράμματος του νέου 
ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-27» προϋπολογισμού 2,2 δις ευρώ 
 

Εγκρίθηκε, την Παρασκευή 22 Ιουλίου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα 

«Μεταφορών 2021-27» με προϋπολογισμό 2,2 δις ευρώ, αρμοδιότητας της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. 

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με Κοινοτική Συμμετοχή ύψους 1.854 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 

1.289 εκ. ευρώ από το ΤΣ και 565 εκ. ευρώ από το ΕΤΠΑ. Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή 

http://www.ando.gr/
http://kinoumeilektrika2.gov.gr/
http://kinoumeilektrika2.gov.gr/
https://ypen.gov.gr/enarxi-tou-defterou-kyklou-tou-programmatos-kinoumai-ilektrika/
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είναι 370 εκ. ευρώ. Η συνολική ΣΔΔ (Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του 

Προγράμματος ανέρχεται σε 2.224.εκ ευρώ. 

Ενδεικτικά 760 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών μεταφορών, 688 

εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση και αναβάθμιση οδικού δικτύου και τη βελτίωση οδικής 

ασφάλειας, 485 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση / ανάπτυξη κεντρικού και προαστιακού 

σιδηροδρομικού δικτύου, 181 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας 

νησιών και 89 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας. 

Οι επενδυτικές ανάγκες στον τομέα των Μεταφορών κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-

2027, συνδέονται με την Πολιτική Συνοχής της χώρας καθώς και με τους εξής 5 Εθνικούς 

Στρατηγικούς Στόχους (Σ.Σ.) του ΕΣΣΜ : 

1. Οικονομική Ανάπτυξη και Αποδοτικότητα στην ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος 

μεταφορών, σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο 

2. Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας των Μεταφορών 

3. Εξασφάλιση ενός Περιβαλλοντικά Βιώσιμου τομέα μεταφορών 

4. Παροχή Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Ένταξης 

5. Διατήρηση Ασφάλειας και Προστασίας του συστήματος μεταφορών. 

Αναλυτικότερα κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, με την αξιοποίηση και των πόρων 

του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027», θα υλοποιηθούν ώριμες παρεμβάσεις του 

μεσοπρόθεσμου ορίζοντα του ΕΣΣΜ, εστιάζοντας σε απαιτήσεις για: 

 βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του συστήματος Μεταφορών της χώρας 

 αύξηση της αποδοτικότητας του 

 ενίσχυση της συνδεσιμότητάς και της ασφάλειάς του, 

με παράλληλη επιδίωξη τη συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη μείωση των 

ανισοτήτων μεταξύ των Περιφερειών. 

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν επενδύσεις για: 

 την περαιτέρω ανάπτυξη των βιώσιμων αστικών μεταφορών στα δύο μητροπολιτικά 

κέντρα και -πιλοτικά – σε άλλους περιφερειακούς δήμους της χώρας 

 ολοκλήρωση του κεντρικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της 

διαλειτουργικότητας του 

 την ενίσχυση της χρήσης ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου ηλεκτροκινούμενου 

σιδηροδρομικού δικτύου (υπεραστικού και προαστιακού) 

 ολοκλήρωση του κεντρικού ΔΟΔ 

 στοχευμένη περαιτέρω ανάπτυξη και διασύνδεση του αναλυτικού ΔΟΔ 

 αναβάθμιση/ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών και οδικών διασυνοριακών 

προσβάσεων 

 ενίσχυση του επιπέδου πολυτροπικότητας του συστήματος 

 ενίσχυση της περιφερειακής ηπειρωτικής και νησιωτικής συνδεσιμότητας 

 βελτίωση της ασφάλειας χερσαίων, θαλάσσιών και εναέριων μεταφορών. 

 

 Περισσότερες Πληροφορίες 

ΕΣΠΑ  

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1505

