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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

 

Το Εργαστήριο «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων» (Business Planning & Decision 

Making) έχει ως σκοπό να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικά αντικείμενά 

του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας.  Το αντικείμενο της Λήψης Επιχειρηματικών 

Αποφάσεων είναι διεπιστημονικό και στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου οριοθετείται σε: 

 

 Στη Διοικητική Επιστήμη (Management  Science)  και Οικονομική Επιστήμη (Economics) όπου 

προσδιορίζεται η ορθολογική ανάπτυξη μεθόδων και υποδειγμάτων επιχειρηματικότητας στο 

σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσω της βελτιστοποίησης του τρόπου σχεδιασμού - 

οργάνωσης – παραγωγής και ελέγχου των ακολουθούμενων διαδικασιών με σκοπό την 

ανάπτυξη και επίτευξη στόχων αποδοτικότητας – αποτελεσματικότητας και ποιότητας. Η 

ενσωμάτωση σύγχρονων εννοιών και αντιλήψεων μάρκετινγκ με τα ζητήματα της 

χωροθέτησης, παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης αγαθών ολοκληρώνει την έννοια της 

σύγχρονης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 

 

 Στις Ποσοτικές Μεθόδους Λήψης Αποφάσεων (Quantitative Methods in Decision – Making), 

όπου γίνεται ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών και εργαλείων, ικανών να 

τεκμηριώσουν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια. 

 

 Στα Πληροφοριακά Διοικητικά Συστήματα  (Management Information Systems) όπου 

μελετώνται οι προσεγγίσεις με βάση τις οποίες  τα  Π.Σ.  τείνουν  να  αποτελέσουν  μια 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα στην διοικητική διαχείριση επιχειρήσεων και οργανισμών και την  

λήψη  ορθολογικών αποφάσεων .  

 

 

 

Η αποστολή του Εργαστηρίου συνοψίζεται στα εξής: 
 

1. Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιείται 

2. Υποστήριξη διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης 
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3. Ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Εκπαιδευτικού  Προσωπικού (ΕΠ) στον 

τομέα της έρευνας, αλλά και τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα ερευνητικά κέντρα 

και ινστιτούτα ή άλλους επιστημονικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή αλλοδαπής που 

έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα 

4. Δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων 

5. Συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών 

6. Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα Πάτρα) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας  

7. Διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας, αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο 

χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων 

8. Υποβοήθηση της ανάπτυξης των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) 

9. Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς, υπό την μορφή εκτέλεσης 

ανάλυσης, επεξεργασίας και ερμηνείας αποτελεσμάτων, της σύνταξης γνωματεύσεων και 

της εκπόνησης μελετών 

10. Τη διάχυση της παραγόμενης γνώσης μέσω της δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων, 

βιβλίων, μονογραφιών 

11. Την οργάνωση ημερίδων, συμποσίων ή συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες από 

την Ελλάδα ή το εξωτερικό 

12. Τη συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις ή δημόσιους οργανισμούς με σκοπό την 

πρακτική εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας 

 
 
 
 

ΆΆρρθθρροο  1100  ::    ΊΊδδρρυυσσηη    

Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα εργαστήρια που να δραστηριοποιούνται αμιγώς 

στο γνωστικό αντικείμενο της λήψης αποφάσεων. 

 
 

Μέσα στα πλαίσια αυτά, και λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης του 

ερευνητικού έργου του τμήματος, θεωρείται επιβεβλημένη η δημιουργία του εργαστηρίου 

«Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων (ΕΣΛΑ)» στο Τμήμα  Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(με έδρα Πάτρα) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. 
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11..11  ΤΤεεκκμμηηρρίίωωσσηη  εεππιισσττηημμοοννιικκοούύ  ααννττιικκεειιμμέέννοουυ    

H λήψη αποφάσεων αποτελεί διακριτό γνωστικό αντικείμενο το οποίο αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού 

περιβάλλοντος. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο αποτελεί αντικείμενο έρευνας τόσο σε διεθνές όσο και 

σε εθνικό επίπεδο
. 
Η ύπαρξη και ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου της λήψης αποφάσεων 

τεκμηριώνεται από τα παρακάτω: 

• Την ύπαρξη διεθνών αλλά και ελληνικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο γνωστικό 

αντικείμενο 

• Την ύπαρξη και εφαρμογή προτύπων λήψης αποφάσεων με βασικό αντικείμενο τα DSS, MIS, 

MCDM, project Management και ERP. 

• Την ύπαρξη διεθνών περιοδικών και συνεδρίων με κεντρικό θέμα τη λήψη αποφάσεων 

• Την ύπαρξη μεγάλου αριθμού πληροφοριακών συστημάτων με βασικό αντικείμενο τη 

διαχείριση έργων. 

• Την ύπαρξη επιστημονικών δικτύων λήψης αποφάσεων 

• Τη διενέργεια μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο 

• Την εκτέλεση μεγάλου αριθμού έργων και ιδιαίτερα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών και Εθνικών 

Προγραμμάτων. 

 

11..22    ΔΔιιεεθθννεείίςς  ήή  εεθθννιικκοοίί  οορργγααννιισσμμοοίί  

Διεθνείς ή εθνικοί οργανισμοί με στόχο την ανάπτυξη της λήψης αποφάσεων είναι οι ακόλουθοι: 

• Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.- http://www.eeee.org.gr) είναι 

ένα Επιστημονικό Σωματείο με βασικό σκοπό την προαγωγή της Επιχειρησιακής Έρευνας 

στην Ελλάδα.  

• International Federation of Operational Research Societies (IFORS - 

http://www.ifors.org/ ). 

• INFORMS (http://www.informs.org). 

• The Association of European Operational Research Societies (EURO - 

http://www.euro-online.org). 

•  H Διεθνής Ένωση Διαχείρισης Έργων -(International Project Management Association, IPMA 

- http://www.ipma.ch). 

http://www.ifors.org/
http://www.informs.org/
http://www.euro-online.org/
http://www.ipma.ch/
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11..33  ΔΔιιεεθθννήή  ππεερριιοοδδιικκάά,,  ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκααιι  σσυυννέέδδρριιαα  σσττηη  λλήήψψηη  

ααπποοφφάάσσεεωωνν  

Υπάρχει σημαντικός αριθμός διεθνών περιοδικών που ασχολούνται αποκλειστικά με το θέμα της λήψης 

αποφάσεων, τα οποία εκδίδονται από καταξιωμένους εκδότες. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 European Journal Of Operational Research 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217 

 Management Science 
http://www.jstor.org/journals/00251909.html 

 Computers and Operations Research 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03050548 

 Operations Research 
http://www.jstor.org/journals/0030364X.html 

 Journal Of The Operation Research Society 
http://www.palgrave-journals.com/jors/ 

 INTERFACES 
http://interfaces.pubs.informs.org/ 

 Transportation Science 
http://transci.pubs.informs.org/ 

 INFORMS Journal of Computing 
http://joc.pubs.informs.org/ 

 OR Spectrum 
http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,1-40528-70-1044538-0,00.html 

   

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια μέλη ΕΠ και επιστημονικοί συνεργάτες  του Τμήματος ανέλαβαν ή/και 

συμμετείχαν ενεργά σε προγράμματα σχετικού αντικειμένου. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 

 1/2013 – σήμερα: Δρ. Ι. Μητρόπουλος ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού 

προγράμματος με τίτλο "Επιχειρησιακός σχεδιασμός υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας σε ημιαστικές & αγροτικές περιοχές", Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» "Αρχιμήδης ΙΙΙ". 

 4/2012 – σήμερα: Δρ. Ι. Μητρόπουλος ως Επιστημονικός Συνεργάτης μεταδιδακτορικής 

έρευνας με τίτλο "A Multi-Methodology for the Effective Planning of Hospitals Services", Γ.Γ.Ε.Τ. 

 2/2013 – σήμερα, Δρ. Α. Ραφαηλίδης ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος 

με τίτλο «Η Δυναμική της Παραγωγής και Διαχείρισης Τεχνολογικής Γνώσης στις Ελληνικές 

Επιχειρήσεις Παραγωγής Τεχνολογίας», Έργο Αρχιμήδης ΙΙΙ. 

 1/2013 – 9/2013: Δρ. Κ. Βασιλείου ως ερευνητής με σύμβαση στη «Μονάδα Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Ηπείρου» για την «Υλοποίηση τριών μελετών στα πλαίσια του 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217
http://www.jstor.org/journals/00251909.html
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03050548
http://www.jstor.org/journals/0030364X.html
http://www.palgrave-journals.com/jors/
http://interfaces.pubs.informs.org/
http://transci.pubs.informs.org/
http://joc.pubs.informs.org/
http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,1-40528-70-1044538-0,00.html
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Πακέτου Εργασίας 11» [α) Επιχειρηματικότητα στην Ήπειρο, β) Καινοτομία στην Ήπειρο και γ) 

Δυνατότητες επιχειρηματικότητας (με καινοτομικές μορφές) των αποφοίτων του ΤΕΙ Ηπείρου»] 

 6/07 – 8/07:  Δρ. Ι. Μητρόπουλος ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος με 

τίτλο "Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η κοινωνική φροντίδα ως μοναδικό σημείο αναφοράς 

για την διεύρυνση και συνεργασία των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη (one shop 

stop)", ΕΠ Υγεία - Πρόνοια, Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών 

Συστημάτων, Τ.Ε.Ι. Πατρών.  

 7/06 – 8/06: Δρ. Ι. Μητρόπουλος ως Ερευνητής του προγράμματος με τίτλο "Εκπόνηση 

Επιχειρησιακού Σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του 

Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Πάτρας", στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. -  ΚΠΣ ΙΙΙ 

πράξη 2.4.2.β με την συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ, Τ.Ε.Ι. Πατρών.  

 9/05 – 1/06: Δρ. Ι. Μητρόπουλος ως Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος με τίτλο 

"Μελέτη Ανάπτυξης Τύπου για την Κατανομή των Πόρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας", 

στην κατηγορία πράξεων Μέτρου 1.2 "Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός Νοσοκομειακών 

Μονάδων" ΕΠ Υγεία - Πρόνοια, Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών 

Συστημάτων, Τ.Ε.Ι. Πατρών.  

 2/04 – 12/07 Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "Ανάπτυξη 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων για την Ορθολογική Χωροθέτηση  & 

Λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) & Σταθμών Μεταφόρτωσης", 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» "Αρχιμήδης ΙΙ", Τμήμα 

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας 

 9/02 – 12/04  Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών με 

τίτλο " ΠΕΙΡΑΝ – Πρόγραμμα Εφαρμογής Κοινωνικής Δικαιόχρησης για Άνεργους Νέους", 

Κοινωνική Πρωτοβουλία EQUAL, Μέτρο 2.2: Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, Ε.Κ.Τ. 

 

Ενδεικτικά Συνέδρια στα οποία συμμετείχε το Τμήμα είναι: 

 

 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, IFORS, 

Barcelona, Spain. 

 13th International symposium on locational decisions (ISOLDE XIII) Naples/Capri, Italy. 

 3nd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Volos, 

Greece, June 2014. 
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 EURO/INFORMS 26th European conference on Operational Research, Rome, Italy, July 2013. 

 EWGLA: EURO Working Group on Locational Analysis, XX Meeting, Ankara, Turkey, April 2013. 

 2nd International Conference on Personalized Medicine, Paris, France, July 2013. 

 21ο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), Αθήνα. 

 20ο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), Σπέτσες. 

 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κυλλήνη Ηλεία 

 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας, Χαλκιδική.  

 EURO XXII conference on Operational Research, Prague, Czech Republic. 

 19o συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.). 

 EURO Winter Institute on Location and Logistics, EURO: The Association of European 

Operational Research Societies: 301-312. 

 17ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε), Πάτρα. 

 17ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε), Πάτρα. 

 10th International Symposium on Locational Decisions (ISOLDE X), Sevilla Spain. 

 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κασσάνδρα Χαλκιδική. 

 8th International Conference on System Science in Health Care, Geneva. 

 58th European Conference on Health Economics, London School of Economics (L.S.E.) London.  

 XV EURO Working Group on Locational Analysis (EWGLA),  Germany. 

 EURO XX, the 20th European Conference On Operational Research, Rodos, Greece. 

 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο – Περιοδικό Επιθεώρηση Υγείας, Ρόδος. 

 XIV EURO Working Group on Locational Analysis (EWGLA), Corfu, Greece. 

 1st Hellenic Workshop on Efficiency and Productivity Measurement, Dept. of Economics, 

University of Patras, Greece. 

 10th IFORS Special Conference on New Trends in Banking Management, Athens, Greece. 

 7th International Conference on System Science in Health Care, Budapest, Hungary. 

 Fourth International Conference on Strategic Issues in Health Care, University of St. Andrews, 

Scotland. 

 6ο Συνέδριο Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα.  



ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ   
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11..44  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκάά  δδίίκκττυυαα  λλήήψψηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωνν  

To τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων 

συμμετείχε/συμμετέχει στο δίκτυο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών.  Στα πλαίσια του 

δικτύου διοργανώνονται σεμινάρια  για επίκαιρα θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και για τη 

μεθοδολογία λήψης ορθολογικών αποφάσεων. Πολλές ημερίδες σε επίκαιρα θέματα της ζωής και της 

δράσης των ελληνικών επιχειρήσεων. Ομάδες εργασίας λειτούργησαν, επίσης, στο πλαίσιο του δικτύου, 

οι οποίες εξέτασαν θέματα μεγάλης σπουδαιότητας, όπως π.χ., οργάνωση παραγωγής, περιβάλλον, 

δημόσιος τομέας και άλλα  

 

11..55  ΕΕρργγααλλεείίαα  σσττηη  ΛΛήήψψηη  ΑΑπποοφφάάσσεεωωνν  

Η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια οποιασδήποτε 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αφορά την αναγνώριση και επιλογή των βέλτιστων εναλλακτικών 

λύσεων ενός προβλήματος, βάσει των αξιών και προτιμήσεων του εκάστοτε αποφασίζοντα. Σημαντικό 

ρόλο στην διαδικασία καθορισμού της βέλτιστης εναλλακτικής λύσης διαδραματίζουν και τα εργαλεία 

της λήψης αποφάσεων, δηλαδή μια σειρά από μαθηματικές μεθόδους και διαδικασίες, καθώς και το 

σχετικό λογισμικό.  

 

Ειδικότερα, τα εργαλεία της λήψης αποφάσεων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές, όπως, ο 

Μαθηματικός Προγραμματισμός, η Διαχείριση αποθεμάτων, τα Δέντρα Αποφάσεων, τα Διαγράμματα 

Επιδράσεων, η Πολυκριτήρια Ανάλυση, η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας,  ο Έλεγχος γραμμών 

αναμονής και η Προσομοίωση. Επιπλέον, μερικά από τα σημαντικότερα πακέτα λογισμικού που 

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των παραπάνω είναι τα Microsoft Excel, @Risk, Extend, Expert 

Choice, DPL, LINDO, Precision Tree. 

 

Στόχος των εργαλείων λήψης αποφάσεων  είναι η δημιουργία του κατάλληλου μοντέλου, το οποίο θα 

μας βοηθήσει να αποσαφηνίσουμε ποια είναι τα σημεία αβεβαιότητας και περιπλοκής ενός 

προβλήματος λήψης αποφάσεων. Έπειτα, αφού αυτά τα σημεία τοποθετηθούν σε μια λογική δομή και 

αναλυθούν, οδηγούμαστε με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, σε μια καλά δομημένη άποψη του πραγματικού 

προβλήματος. 

 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ   
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  ΆΆρρθθρροο  2200  ::    ΣΣκκοοππόόςς  ττοουυ  εερργγαασσττηηρρίίοουυ  

Οι βασικοί άξονες δραστηριοτήτων του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι: 

• Τη διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

• Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής για την αρτιότερη 

διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με τα 

ερευνητικά αντικείμενα των εργαστηρίων. 

• Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς σπουδαστές στο 

πλαίσιο των ερευνητικών αντικειμένων των εργαστηρίων. 

• Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων για τη μεθοδολογική και επιστημονικοτεχνική 

καλλιέργεια των πεδίων που είναι σχετικά με τη φύση των εργαστηρίων. 

• Την κάλυψη των αναγκών της έρευνας και διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών στο 

πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Τμημάτων ΤΕΙ και Τμημάτων Πανεπιστημίων σύμφωνα με το 

άρθρο 19 του νόμου 3794/04-09-2009. 

• Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα 

της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, 

συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς των εργαστηρίων. 

• Τον συντονισμό των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων σε όλους τους επί μέρους 

ερευνητικούς χώρους και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική και διοικητική 

άποψη. 

• Παροχή Υπηρεσιών σε τρίτους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με συνάφεια με το γνωστικό 

αντικείμενο του εργαστηρίου 

• Τη διάχυση της παραγόμενης γνώσης μέσω της δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, 

μονογραφιών και την οργάνωση ημερίδων, συμποσίων ή συναντήσεων με ειδικούς 

επιστήμονες από την Ελλάδα ή το εξωτερικό 
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• Την οργάνωση ημερίδων, συμποσίων ή συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες από 

την Ελλάδα ή το εξωτερικό 

• Την ανάπτυξη διδακτικού υλικού και μεθόδων για τα προγράμματα σπουδών στο γνωστικό 

αντικείμενο του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανονισμούς του ΤΕΙ Πατρών. 

 

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου προγραμματίζονται σε ετήσια βάση και καταγράφονται στο ετήσιο 

πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου. Συνοψίζονται δε σε τέσσερις κύριες συνιστώσες 

 
 

 

22..11  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  ττηηςς  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκήήςς  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  

Ένας από τους βασικούς στόχους του εργαστηρίου ΕΣΛΑ είναι η υποστήριξη των διδακτικών αναγκών 

στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα Πάτρα) του ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδας  μέσω: 

• του εκσυγχρονισμού των μεθόδων διδασκαλίας μέσω σύγχρονων εγκαταστάσεων και ειδικού 

εξοπλισμού 

Δραστηριότητες 
εργαστηρίου 

ΕΣΛΑ 

Υποστήριξη 
εκπαιδευτικής 
Δραστηριότητα

ς 

Παροχή 
υπηρεσιών 
σε τρίτους 

Ερευνητική 
Δραστηριό

τητα 

Διάχυση της 
παραγόμενης 

γνώσης  
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• της εξοικείωσης και πρακτικής άσκησης των φοιτητών στα σύγχρονα εργαλεία λήψης 

αποφάσεων 

• της προσομοίωσης διαχείρισης έργων λειτουργιών και διαδικασιών μέσω ειδικού 

εκπαιδευτικού λογισμικού 

• της προσομοίωσης προβλημάτων λήψης αποφάσεων μέσω ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού 

• της διευκόλυνσης της συνεργασίας με επιχειρήσεις και οργανισμούς για την πρακτική 

εξάσκηση των φοιτητών 

• της εκπόνησης επιχειρησιακών, στρατηγικών και τακτικών σχεδίων ανάπτυξης επιχειρήσεων 

και οργανισμών και εκπόνησης μελετών προγραμματισμού και διαχείρισης έργων. 

• της διενέργειας ερευνών αγοράς, στατιστικών ερευνών και προβλέψεων. 

• της λήψης αποφάσεων ορθολογικής λειτουργίας των οικονομικών μονάδων. 

• του σχεδιασμού συστημάτων κατάρτισης προϋπολογισμών και παρακολούθησης ταμειακών 

ροών. 

• της εφαρμογής μεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε έργα και προγράμματα, σύνταξης 

προτάσεων για ISO, πιστοποίησης. 

• της ανάπτυξης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 

• της διαχείρισης Καινοτομίας και Οργανοσιακών Αλλαγών.  

 

 
 

22..22  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  εερρεευυννηηττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  --  

δδιιάάχχυυσσηη  ττηηςς  ππααρρααγγόόμμεεννηηςς  γγννώώσσηηςς  

Η ανάπτυξη και υποστήριξη του ερευνητικού έργου αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό τμήμα της 

δραστηριότητας του εργαστηρίου ΕΣΛΑ. Το εργαστήριο ΕΣΛΑ υποστηρίξει και διεξάγει έρευνα σε τομείς 

σχετικούς με το γνωστικό του αντικείμενο. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Επιχειρησιακός σχεδιασμός  και ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια 

• Χωροθέτηση εγκαταστάσεων και κατανομής πόρων 

• Διεξαγωγή στατιστικών ερευνών πεδίου 
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• Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 

• Συστήματα βελτιστοποιήσεων  

• Στρατηγική διαχείρισης έργων, χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων 

• Ανάπτυξη μεθοδολογιών αξιολόγησης έργων, χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων 

• Διοίκηση και Διαχείριση Έργων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Διοίκηση και Διαχείριση 

Έργων για βιώσιμα έργα 

• Μελέτη ειδικών τύπων έργων (π.χ. έργα με αυτοχρηματοδότηση, συμπράξεις ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα) 

• Μελέτη ειδικών θεμάτων διαχείρισης έργων (τεχνικά έργα, έργα πληροφορικής) 

• Μελέτη   μεθοδολογιών και ολοκληρωμένων συστημάτων  πληροφορικής   διαχείρισης  

(Managment Information Systems) έργων, χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων 

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και σύγχρονης τεχνολογίας. 

 

Αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου, θα έχει τη διάχυση της παραγόμενης 

γνώσης μέσω της δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών. 

 
 

22..33  ΠΠααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ππρροοςς  ττρρίίττοουυςς  

Το εργαστήριο ΕΣΛΑ δύναται να υποβάλει προτάσεις για την εκπόνηση μελετών ή ερευνητικών έργων 

προς φορείς τους ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Οι προτάσεις υποβάλλονται σε συνεργασία με την 

Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. 

 

Σε κάθε περίπτωση ο Διευθυντής του εργαστηρίου είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση της μελέτης και 

την παροχή των υπηρεσιών, ενώ τυχόν εξοπλισμός που αγοράζεται στα πλαίσια τέτοιων 

δραστηριοτήτων παραμένει στο εργαστήριο ΕΣΛΑ και μετά τη λήξη του έργου. 

 

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο το εργαστήριο δύναται να εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις 

παροχής υπηρεσιών μέσα στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας. 
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ΆΆρρθθρροο  33οο::  ΠΠρροοσσωωππιικκόό  εερργγαασσττηηρρίίοουυ  

Το προσωπικό του Εργαστηρίου ΕΣΛΑ με έγκριση του Διευθυντή του, απαρτίζεται από τα εξής μέλη: 

1) Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας,  

2) Συνεργάτες ερευνητές του εργαστηρίου, οι οποίοι εντάσσονται στο δυναμικό του εργαστηρίου με 

απόφαση του Διευθυντή εργαστηρίου. 

3) Μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) 

4) Πρόσωπα που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (φοιτητές, 

διδάσκοντες, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, διοικητικούς υπάλληλους, λοιπό προσωπικό) που 

τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (π.χ. για το διοικητικό προσωπικό 

που τοποθετείται στο εργαστήριο,  σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α’78). 

 

  ΆΆρρθθρροο  44οο::  ΑΑρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  --  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΕΕρργγαασσττηηρρίίοουυ    

1) Το εργαστήριο ΕΣΛΑ διευθύνεται από τον Διευθυντή του (όπως ορίζεται κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 3 του Ν. 3794/04-09-2009) ο οποίος είναι μέλος ΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Πάτρας, και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με θητεία [ως προς τα κριτήρια και 

τη διαδικασία εκλογής διευθυντή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 

46/1989 (ΦΕΚ 21 Α, καθώς και το άρθρο 7 του Ν. 1268/82 όπως τροποποιήθηκε από το εδαφ. β της 

παρ. 3 αρθ. 79 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167)]. 

2) Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ΕΣΛΑ έχει ως αρμοδιότητες: 

a) To συντονισμό του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου και την σύνδεση του με το διδακτικό 

έργο του τμήματος 
 

b) Την  κατάρτιση   και  υποβολή  του   ετήσιου  προγράμματος  λειτουργίας  του εργαστηρίου και 

τη μέριμνα για την εφαρμογή του 

c) Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου ΕΣΛΑ 

d) Μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου ΕΣΛΑ με το αναγκαίο προσωπικό 

e) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων του εργαστηρίου ΕΣΛΑ 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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f) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου ΕΣΛΑ 

g) Εισηγείται στο Συμβούλιο του Τμήματος τη προμήθεια εξοπλισμού, αναλωσίμων υλικών και 

του κινητού εξοπλισμού, και 

h) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο κα γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του 

εργαστηρίου 

 

 

ΆΆρρθθρροο  55οο::  ΔΔιιααδδιικκαασσίίεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ΕΕρργγαασσττηηρρίίοουυ  

1) Το εργαστήριο ΕΣΛΑ λειτουργεί στην αίθουσα του εργαστηρίου ΣΤ του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Πάτρας (κτήριο ηλιακών) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό 

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε 

κατηγορία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΤΕΙ και μέχρι να κατατεθεί ο 

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του εργαστηρίου. 

2) Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο ΕΣΛΑ, 

στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της 

αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων. 

3) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, την 

χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, 

επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην 

προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και 

εγκαταστάσεών του από βλάβες. 

4) Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου ΕΣΛΑ επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση 

του Διευθυντή στο προσωπικό του εργαστηρίου ΕΣΛΑ και άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των 

οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 

τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν 

παραδοθεί. 

5) Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις 

διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου ΕΣΛΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 19 του ν. 1404/83την κείμενη νομοθεσία. 
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6) Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΕΤΠ την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του 

εργαστηρίου ΕΣΛΑ. 

7) Στο εργαστήριο ΕΣΛΑ έχουν δικαίωμα εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών τα μέλη ΕΠ του εργαστηρίου 

ΕΣΛΑ αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας 

ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του 

εργαστηρίου ΕΣΛΑ. Για την εκτέλεση κάθε ερευνητικής ή άλλης εργασίας, χορηγείται άδεια ύστερα 

από σχετική αίτηση προς τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της 

εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη συστημάτων που διαθέτει το εργαστηρίου 

ΕΣΛΑ, και ο προϋπολογισμός της απαιτούμενης δαπάνης, εάν υπάρχει. 

 

ΆΆρρθθρροο  66οο  ::    ΈΈσσοοδδαα  εερργγαασσττηηρρίίοουυ  

Οι πόροι του εργαστηρίου ΕΣΛΑ είναι: 

1)  Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις (παράρτημα Α: Μελέτη 

Εφικτότητας Χρηματοδότησης από Επιχειρησιακά Προγράμματα) και τον τακτικό προϋπολογισμό ή 

την ιδιαιτέρα περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που 

καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

2) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ. 159/1984 (Α. 53). 

3) Το κονδύλια που προέρχονται από τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. 

4) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για το ίδιο λογαριασμό ή για 

λογαριασμό τρίτων. 

5) Οι πιστώσεις οπό άλλες πηγές όπως: 
 

a) Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων 

επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της χώρας (ΕΣΠΑ, δια βίου εκπαίδευση κλπ.). 

b) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται 

από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, για τους 

σκοπούς του εργαστηρίου ΕΣΛΑ εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του 

εργαστηρίου ΕΣΛΑ και του ΤΕΙ Πάτρας. 

c) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα 

 
Η διαχείριση των εσόδων των εργαστηρίων ΤΕΙ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, από τον οποίο αποδίδεται προς ΤΕΙ μέρος των εσόδων, κατ’ ανάλογη 
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εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 679/22.8.1996 κοινής υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 826Β΄). 

 

 

ΆΆρρθθρροο  77οο  ::  ΤΤηηρροούύμμεενναα  ΒΒιιββλλίίαα  

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου ΕΣΛΑ τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: 

1) Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. 

2) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 

3) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους 

4) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, λογισμικού, εξοπλισμού. 

5) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων 

6) Βιβλίο μεταβολών προσωπικού 

 7)  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται ακόμα κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχεία που 

 προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο. 

 
 
 

ΆΆρρθθρροο  88οο  ::  ΚΚααννόόννεεςς  ΧΧρρήήσσηηςς  ΣΣυυσσττηημμάάττωωνν  κκααιι  ΛΛοογγιισσμμιικκοούύ  

1) Η πρόσβαση στα συστήματα του Εργαστηρίου, γίνεται μέσω αναγνώρισης ταυτότητας, δηλ. 

ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password). Οι χρήστες του Εργαστηρίου 

απευθύνονται στους υπεύθυνους του συστήματος για να αποκτήσουν προσωπικό όνομα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης. Τα ονόματα και οι αντίστοιχοι κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε 

χρήστη, φοιτητή ή διδάσκοντα, και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση και η χρήση τους 

από τρίτους. 

2) Υπεύθυνος για την απόδοση και διαχείριση των προσωπικών κωδικών είναι ο Διευθυντής του 

Εργαστηρίου. Η υλοποίηση της διαχείρισης των κωδικών γίνεται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης 

του Εργαστηρίου. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης ελέγχει συστηματικά την σύμφωνη με τον κανονισμό 

χρήση των κωδικών. 

3) Η χρήση του Εργαστηρίου συνεπάγεται αυτόματα τη δέσμευση των χρηστών ότι δεν παραβιάζουν 

με κανένα τρόπο τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά:  
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a. Η χρήση του Εργαστηρίου συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των διατάξεων της 

ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων 

(Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14 και Ν. 3057/2002 άρθρο 81). 

b. Στο βαθμό που η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται για τις 

ηλεκτρονικές εκδόσεις με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται για τις έντυπες, 

απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση όλου του περιεχομένου των 

προσβάσιμων μέσω του διαδικτύου βιβλίων ή / και τευχών περιοδικών εκδόσεων. 

c. Η χρήση του Εργαστηρίου ισοδυναμεί με υπεύθυνη δήλωση ότι οι αντλούμενες 

πληροφορίες ή τα οποιασδήποτε μορφής αντλούμενα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά για προσωπική μελέτη ή έρευνα, ή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών 

αναγκών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας εντός των χώρων του ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδας. 

 

4) Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες του Εργαστηρίου δεσμεύονται επίσης από τους όρους και τους 

κανόνες που προβλέπουν οι συμφωνίες και οι άδειες χρήσης τις οποίες υπογράφει το ΕΣΛΑ για την 

παροχή πρόσβασης στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, σε κάθε είδους περιεχόμενο το οποίο 

υπάγεται σε καθεστώς προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.  

5) Κάθε απόπειρα παραβίασης των ρυθμίσεων / διατάξεων ασφαλείας του Εργαστηρίου, ή κάθε 

απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου του ΤΕΙ ή κάθε δικτύου εκτός του ΤΕΙ με τη 

χρήση των υπολογιστικών πόρων του Εργαστηρίου θεωρείται αθέμιτη και κακόβουλη χρήση και 

επισύρει τις αντίστοιχες κυρώσεις. 

6) Δεν επιτρέπεται, για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο, η επέμβαση ή αλλαγή στο επισήμως 

εγκαταστημένο λογισμικό και ιδίως στο λειτουργικό σύστημα και τα άλλα βασικά αρχεία των 

υπολογιστών. 

7) Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού (εφαρμογών, βοηθητικών 

προγραμμάτων, παιχνιδιών κτλ) στους υπολογιστές του Εργαστηρίου, καθώς και η απεγκατάσταση 

λογισμικού ή η διαγραφή - μετακίνηση αρχείων από τους υπολογιστές. Μόνο ο Διευθυντής και ο 

Διαχειριστής του Εργαστηρίου έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης ή απεγκατάστασης λογισμικού και 

αλλαγής ρυθμίσεων, διαγραφής - μετακίνησης αρχείων και σε αυτούς πρέπει να απευθύνονται οι 

χρήστες αν υπάρχει η ανάγκη για τα παραπάνω. 
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8) Δεν επιτρέπεται η μέσω δικτύου μετάδοση λογισμικού που μπορεί προξενήσει ζημιά στο σύστημα 

του ΤΕΙ, άλλου φορέα, ή άλλου χρήστη, καθώς και η χρήση λογισμικού που αποβλέπει στη 

υπερφόρτωση, δυσλειτουργία ή καταστροφή άλλων συστημάτων.  

9) Η περιφερειακή μνήμη (σκληροί δίσκοι) μπορεί να χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση 

δεδομένων. Ο χρήστης με δική του ευθύνη πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη μεταφορά των 

προσωπικών του δεδομένων σε φορητά μέσα τα οποία ο ίδιος θεωρεί ότι του παρέχουν 

προσωπική ασφάλεια. 

10) Το καθάρισμα της περιφερειακής μνήμης (σκληρών δίσκων) γίνεται από το προσωπικό του 

Εργαστηρίου χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Το Εργαστήριο ουδεμία ευθύνη φέρει για 

οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών ή άλλων δεδομένων τα οποία δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία 

του. 

11) Οι σταθμοί εργασίας του Εργαστηρίου λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας 

του Εργαστηρίου και απαγορεύεται η διακοπή της λειτουργίας τους χωρίς προηγούμενη 

συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης.   

12) Προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιάζονται στη λειτουργία υπολογιστικών πόρων αναφέρονται 

άμεσα στο προσωπικό του Εργαστηρίου, το οποίο φροντίζει ώστε το πρόβλημα να λυθεί το 

συντομότερο δυνατόν. 

 

 

ΆΆρρθθρροο  99οο  ::  ΧΧώώρροοιι  εερργγαασσττηηρρίίοουυ  

Χώρος του εργαστηρίου ΕΣΛΑ είναι ο χώρος στην αίθουσα του εργαστηρίου ΣΤ του Τμήματος (κτήριο 

ηλιακών)  που έχει παραχωρηθεί για την διεξαγωγή του έργου του, ο οποίος  οριζεται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει 

πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Πιο αναλυτικά το 

εργαστήριο ΣΤ  περιέχει: 

Ένα διακομιστή δικτύου με λειτουργικό Windows 7 με επεξεργαστή Intel Core 2 Duo E7500 2.93 GHz, 4 

GB Ram, 320 GB HDD, κάρτα δικτύου 1 Gbits, καρτα γραφικών INTEL, DVD RW Drive, και 16 σταθμούς 

εργασίας με χαρακτηριστικά : Επεξεργαστή  Intel Core 2 Duo E7500 2.93 GHz, Ram 2 GB, 320 HDD, 

κάρτα δικτύου 1 Gbits, καρτα γραφικών INTEL, DVD RW Drive, Scanner, Εκτυπωτής έγχρωμος laserhp 

colorjet 3800, διαδραστικός πίνακας SMART, Σύστημα ΜΙΜΙΟ, projector. 

 

 



 

19 
 

Λογισμικό: 

 LINUX SUSE X 86 ENTERPRISE SERVER OPEN EXCHANGE 

 MS-WINDOWS 2003 SERVER STD OLP NL AE 

 Windows  

 F-Secur antivirus  

 Windows 2007  Professional 

 Microsoft office Project 2007 Standard win32 greek 

 Oracle 9i lite 

 Lindo 6.1 

 Decision Tools 

 DPL- Decision Program Language  

 Ethereal 

 Expert choice 11 

 SPSS 18 

 Mathematica  v4  

 Frontier Analyst – Banxia Software 

 Decision Explorer – Banxia Software 

 Multi - Criteria Decision Making (MCDM) tools 

 
 

ΆΆρρθθρροο  1100οο  ::  ΚΚυυρρώώσσεειιςς  

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών στους παραπάνω κανονισμούς (άρθρο 8 του παρόντος) ή 

στις υποδείξεις του προσωπικού του Εργαστηρίου, καθώς και στις περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρής 

αμέλειας, αθέμιτης ή κακόβουλης χρήσης ή εσκεμμένης φθοράς ή κλοπής, οι αρμόδιοι πειθαρχικοί 

υπεύθυνοι μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις στέρησης της χρήσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

ή / και να παραπέμψει το ζήτημα στα πειθαρχικά όργανα του ΤΕΙ. Η Σχολή επιλαμβάνεται μετά από 

ενημέρωση από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, ο οποίος μπορεί, αφού ενημερώσει τον Διευθυντή 

Σχολής και μέχρι να ληφθεί απόφαση της Σχολής, να στερήσει προσωρινά τον χρήστη από το δικαίωμα 

χρήσης.  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΑΑ  

Υπεγράφησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020, που υπέβαλε η χώρα και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). Συγκεκριμένα υπεγράφησαν 5 Τομεακά και 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, για τα οποία σε κάποια από αυτά εμφανίζονται σχετικές μήτρες συνάφειας παρακάτω.  
Τα τομεακά προγράμματα είναι : 

1. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  
 

2. ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη   
 

3. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση  
 

4. ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα   
 

5. ΕΠ Τεχνική Βοήθεια  
 

Αναφορικά για τα τομεακά προγράμματα παρουσιάζονται μήτρες συνάφειας για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 
και ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση. Για τα υπόλοιπα ΕΠ δηλ.  ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη, ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα και  ΕΠ Τεχνική Βοήθεια οι στόχοι του εργαστηρίου δεν συνάδουν με τους στόχους 
των προγραμμάτων καθώς απευθύνονται σε υποδομές, δημόσιο τομέα και τεχνική υποστήριξη όλων των προγραμμάτων. Τέλος για τα 
περιφερειακά θα ελεγχθεί σχετική μήτρα συνάφειας με τη περιοχή αναφοράς δηλ. με το ΕΠ Δυτικής Ελλάδας   
 
 
Δείκτες  Υ, Μ, Χ υποδεικνύουν τη συνάφεια του εκάστοτε προγράμματος με τη αποστολή και το σκοπό του εργαστηρίου 
Υ: Υψηλή συνάφεια, Μ: Μέτρια συνάφεια , Χ: Χαμηλή συνάφεια 
   

http://www.espa.gr/el/Documents/Dyt.Ellada_2014GR16M2OP005_1_4_el.pdf
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ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 
Άξονας 
Προτεραιότητας 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια 
Εργαστηρίου με 
τον ΕΣ του ΑΠ 

Άξονας 1: «Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας 
με Τομεακές 
προτεραιότητες» 

01- Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας 

1b-Προαγωγή επιχειρηματικών  επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία, ανάπτυξη  εσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, 
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της  τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της  προαγωγής επενδύσεων στην 
ανάπτυξη  προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, 
στην κοινωνική καινοτομία, στην   οικολογική καινοτομία, στις 
εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της  
ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή 
καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της 
τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας,  δοκιμαστικών δράσεων, 
ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων 
ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές 
τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 

1.1 Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
και συνεργασιών για την ανάπτυξη 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα 
με την εθνική στρατηγική έρευνας και 
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση 
(στρατηγική RIS3)  

Υ 

02-Βελτίωση  της πρόσβασης, της χρήσης 
και της  ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 

2b-Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο 
και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ 

1.2-Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών 
υπηρεσιών, εφαρμογών και ολοκληρωμένων 
λύσεων ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις 

Μ 

03-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 
τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας  (για το ΕΤΘΑ 

3a- Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση 
της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη  στήριξη της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,  μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων 
επιχειρήσεων 

1.3 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω 
νέων καινοτόμων ιδεών κατά προτεραιότητα 
στους στρατηγικούς  τομείς της χώρας 

Υ 

3c-Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων 
ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

1.4-Αναβάθμιση του επιπέδου 
επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΜΜΕ 

Υ 

3d-Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες καινοτομίας  

1.5-Αύξηση εξαγωγών ελληνικών 
επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στους 
εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της  χώρας 

Μ 
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Άξονας 
Προτεραιότητας 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια 
Εργαστηρίου με 
τον ΕΣ του ΑΠ 

04-Υποστήριξη της μετάβασης προς  μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 
τομείς 

4a-Προώθηση  της παραγωγής και της διανομής ενέργειας που 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 

1.6- Αύξηση διείσδυσης των νέων μορφών 
ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας 

Χ 

06- Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων 

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, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής  ρύπανσης 

1.7- Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και 
της περιβαλλοντικής ρύπανσης από τη 
λειτουργία των  επιχειρήσεων 

Χ 

Άξονας 2: 
«Προσαρμογή 
εργαζομένων, 
επιχειρήσεων και 
επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος στις 
νέες αναπτυξιακές 
απαιτήσεις» 

08-Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της 
κινητικότητας του  εργατικού δυναμικού 

8iii-Αυτοαπασχόληση,  επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 

2.1- Αύξηση της υγιούς νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης 

Υ 

8v-Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στις αλλαγές 

2.2- Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των 
εργαζόμενων τους στις νέες αναπτυξιακές  
απαιτήσεις, ειδικότερα  των επιχειρήσεων 
που διαθέτουν τα ζητούμενα 
χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού 
υποδείγματος  της χώρας 

Μ 

10- Eπένδυση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση  

10iv- Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης 
από  την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της  
επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της 
ποιότητάς  τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των 
αναγκών σε  δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων  
σπουδών και της καθιέρωσης και  ανάπτυξης συστημάτων μάθησης 
με  βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των  διττών 
συστημάτων μάθησης και  μαθητείας  

2.3- Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων 
στα συστήματα εκπαίδευσης και  κατάρτισης 

Υ 

11- Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας 
των δημόσιων αρχών και των 
ενδιαφερομένων φορέων και  της 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 

11i-Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα 
των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο  εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη 
κανονιστική ρύθμιση  και χρηστή διακυβέρνηση 

2.4-Βελτίωση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της 
ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να 
υποστηρίζει  την επιχειρηματικότητα 

Χ 
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Άξονας 
Προτεραιότητας 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια 
Εργαστηρίου με 
τον ΕΣ του ΑΠ 

Άξονας 3: «Ανάπτυξη 
μηχανισμών στήριξης 
της 
επιχειρηματικότητας»  

01- Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και  της 
καινοτομίας 

1a- Ενίσχυση υποδομών έρευνας και  καινοτομίας και ικανοτήτων 
ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της  έρευνας και καινοτομίας και  
προώθηση κέντρων ικανότητας,  ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού  
ενδιαφέροντος  

3.1 – Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη 
υποδομών έρευνας  και καινοτομίας για  τη 
βελτίωση της καινοτομικής ικανότητας της 
χώρας  για τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας 

Υ 

02- Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης 
και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 

2a- Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των 
δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της  υιοθέτησης 
αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής 
οικονομίας 

3.2- Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών 
υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων 

Χ 

04-Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 
τομείς  

4b- Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις 

3.3- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της 
λειτουργίας των επιχειρήσεων και του 
κτιριακού αποθέματος επαγγελματικής 
χρήσης 

Χ 

4c- Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της 
ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης  

3.4-Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του 
οικιακού και δημόσιου κτιριακού 
αποθέματος 

Χ 

06- Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας  των πόρων 

6c- Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής 
και πολιτιστικής  κληρονομιάς 

3.5- Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής 
δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό 
κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά 
της Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του 
Τουρισμού  

Μ 

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  στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα  

3.6- Βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης 
βιομηχανικών αποβλήτων και 
απορριμμάτων και αύξηση της 
επαναξιοποίησής τους 

Χ 

07- Προώθηση των βιώσιμων 
μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές  
δικτύων 

7e- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, 
αποθήκευσης και μεταφοράς  ενέργειας και μέσω της 
ενσωμάτωσης σε αυτά  της διανεμόμενης ενέργειας  από 
ανανεώσιμες πηγές 

3.7 –Μείωση εξάρτησης της χώρας από το 
πετρέλαιο   
3.8- Αύξηση της εφαρμογής έξυπνων 
συστημάτων για την αποτελεσματικότερη 
διαχείρισης  της διανομής ενέργειας 

Χ 
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ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση  
Άξονας 
Προτεραιότητας 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια Εργαστηρίου 
με τον ΕΣ του ΑΠ 

ΑΠ 1  Συστημικές 
Παρεμβάσεις των 
θεσμών της αγοράς 
εργασίας και της 
πρόνοιας   

08-Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού 

8vii-Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς 
εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων  των 
εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας ,μεταξύ 
άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη διακρατική 
κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα 
κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας 
μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα  
ενδιαφερομένων 

i-Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση 
συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για 
την ενίσχυση των  θεσμών της αγοράς 
εργασίας και της πρόνοιας  
ii-Αύξηση της ικανότητας συμμετοχής των 
κοινωνικών εταίρων καθώς και των 
τριτοβάθμιων συλλογικών  οργάνων που 
εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν 
διακρίσεις, ή/και φορέων της κοινωνίας 
των  πολιτών στις παρεμβάσεις της 
αγοράς εργασίας 

Υ 

ΑΠ 2Βελτίωση 
Προοπτικών 
Απασχόλησης και 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

08-Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού 

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  

i-Πρόσβαση των ανέργων στην 
απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια 
ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30 έως 
44 ετών  
ii-Αύξηση του ποσοστού των 
καταρτισθέντων ανέργων  που 
λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε 
μακροχρόνια ανέργους,  γυναίκες και 
ανέργους που  δεν έχουν ενταχθεί  στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μ 

8iv-Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
απασχόληση, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, του 
συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της 
προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

i-Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης 
των γυναικών, με έμφαση στις 
εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλή  θέση 
εργασίας 

Μ 

09-Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης 

9i-Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης 

i-Βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή 
επανένταξης στην αγορά εργασίας 
ωφελούμενων της πιλοτικής εφαρμογής 
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

Χ 

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 

I Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και 
λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

Μ 
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Άξονας 
Προτεραιότητας 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια Εργαστηρίου 
με τον ΕΣ του ΑΠ 

ΑΠ3 Διευκόλυνση της 
Πρόσβασης στην 
Απασχόληση των Νέων 
έως 29 ετών 

08-Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού 

8ii- Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων ΕΚΤ), 
ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων 
που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού 
και  των νέων  από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ 
άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» 

I Αύξηση της απασχόλησης 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των 
δεξιοτήτων των νέων έως 29 ετών (ΕΚΤ) 

Υ 

ΑΠ4 Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού στην 
Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας  

08-Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού  

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 

i-Πρόσβαση των ανέργων στην 
απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια 
ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30  έως 
44 ετών  
 ii –Αύξηση του ποσοστού των 
καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν 
πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια 
ανέργους, γυναίκες και  ανέργους που 
δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Χ 

8ii-Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), 
ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης  ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων που αντιμετωπίζουν  τον κίνδυνο κοινωνικού  
αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες,  μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης  της 
«Εγγύησης  για τη νεολαία»  

Αύξηση της απασχόλησης 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των 
δεξιοτήτων των νέων έως 29 ετών (ΕΚΤ)  

Χ 

8iv- Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
απασχόληση, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, του 
συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και της 
προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία 

I Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης 
των γυναικών, με έμφαση στις 
εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλή θέση 
εργασίας 

Χ 
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Άξονας 
Προτεραιότητας 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια Εργαστηρίου 
με τον ΕΣ του ΑΠ 

8vii-Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς 
εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ 
άλλων  μέσω δράσεων που βελτιώνουν  τη διακρατική 
κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα 
κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας 
μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα 
ενδιαφερομένων  

i-Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση 
συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για 
την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 
εργασίας και της πρόνοιας ii – Αύξηση της 
ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών 
εταίρων  καθώς και των τριτοβάθμιων 
συλλογικών οργάνων που εκπροσωπούν 
ομάδες που βιώνουν διακρίσεις, ή/και 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις  
παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας     

Χ 

09-Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης 

9i-Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης 

i- Βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή 
επανένταξης στην αγορά εργασίας 
ωφελούμενων της πιλοτικής εφαρμογής 
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

Χ 

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 

iΔημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω 
της ενίσχυσης της σύστασης και 
λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

Χ 

ΑΠ5 Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού στην 
Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου  

08-Π οώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού 

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 

i-Πρόσβαση των ανέργων στην 
απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια 
ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30 έως  
44 ετών  
 ii – Αύξηση του ποσοστού των 
καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν 
πιστοποίηση, με έμφαση σε  
μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και 
ανέργους που  δεν έχουν ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια  εκπαίδευση 

Χ 

8ii- Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΕΚΤ), 
ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων 
που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού 
και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ 
άλλων μέσω της υλοποίησης  της «Εγγύησης για τη  νεολαία» 

i-Αύξηση της απασχόλησης 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των 
δεξιοτήτων των νέων έως 29 ετών (ΕΚΤ) 

Χ 
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Άξονας 
Προτεραιότητας 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια Εργαστηρίου 
με τον ΕΣ του ΑΠ 

8iv- Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
απασχόλησης επαγγελματικής σταδιοδρομίας, του 
συνδυασμού επαγγελματικού και  οικογενειακού βίου και 
της προώθησης της ίσης  αμοιβής για όμοια εργασία 

Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης 
των γυναικών, με έμφαση στις 
εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλή θέση 
εργασίας  

Χ 

8vii-Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς 
εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων και των αναγκών  της αγοράς εργασίας, μεταξύ 
άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη διακρατική 
κινητικότητα των  εργαζομένων με προγράμματα 
κινητικότητας και μέσω  της βελτίωσης της συνεργασίας 
μεταξύ των θεσμικών  φορέων και των άμεσα 
ενδιαφερομένων   

i-Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση 
συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για 
την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς 
εργασίας και της πρόνοιας  
 ii – Αύξηση της ικανότητας συμμετοχής 
των κοινωνικών εταίρων καθώς και των 
τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων που 
εκπροσωπούν  ομάδες που βιώνουν 
διακρίσεις, ή/και  φορέων της κοινωνίας 
των  πολιτών στις παρεμβάσεις της  
αγοράς εργασίας  

Χ 

09- Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης 

9i-Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την 
προώθηση των  ίσων ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη  βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης  

iΒελτίωση ευκαιριών ένταξης ή 
επανένταξης στην αγορά εργασίας 
ωφελούμενων της πιλοτικής εφαρμογής 
του Ελάχιστου Εγγυημένο Εισοδήματος  

Χ 

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 

i-Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και 
λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

Χ 

ΑΠ6 Βελτίωση της 
ποιότηταςκαι της 
αποτελεσματικότητας 
του εκπαιδευτικού 
συστήματος 

10-Eπένδυση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη  διά βίου μάθηση 

10i-Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική 
νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες 
δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση 

1-Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές 
περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ  
2- Αύξηση των σχολικών μονάδων που 
λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου 
Σχολείου – Ενίσχυση ων δομών και της 
ποιότητας της α’βάθμιας και β  βάθμιας 
εκπαίδευσης 
3-Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών  
4-Αύξηση της συμμετοχής στην 
προσχολική εκπαίδευση 

Χ 
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Άξονας 
Προτεραιότητας 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια Εργαστηρίου 
με τον ΕΣ του ΑΠ 

10ii-Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη  με αυτήν 
εκπαίδευση,  με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης 
και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα  

1-Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης 
ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση 
της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και 
ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές 
εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση  
2-Ενίσχυση  της ποιότητας της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της 
ενδυνάμωσης του ανθρώπινου 
ερευνητικού δυναμικού 

Υ 

ΑΠ7Ανάπτυξη της Διά 
Βίου Μάθησης και 
Βελτίωση της 
Συνάφειας της 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με την 
αγορά εργασίας  

10-Eπένδυση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

10iii-Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση 
για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων 
και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού  δυναμικού και 
προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων  μάθησης, μεταξύ άλλων 
μέσω του  επαγγελματικού προσανατολισμού και  της 
πιστοποίησης των αποκτώμενων  προσόντων 

1-Αύξηση της ποιότητας και της 
ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και 
της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού 
(16-66+ ετών), με πιστοποίηση 
προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη 
τυπικής και άτυπης μάθησης  

Υ 

10iv-Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της 
μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων 
κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω  
μηχανισμών πρόβλεψης των  αναγκών σε δεξιότητες, της  
προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και  ης 
καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση 
την  εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών 
συστημάτων μάθησης και μαθητείας 

1-Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών/ 
αποφοίτων που συμμετέχουν σε 
προγράμματα μαθητείας  
2-Αύξηση των συνεργασιών των 
Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
τον επιχειρηματικό κόσμο 

Υ 

ΑΠ8Βελτίωσητης 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας 
του εκπαιδευτικού 
συστήματος και της 
Διά Βίου Μάθησης – 
σύνδεση με την αγορά 
εργασίας (Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας) 

      Χ 
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Άξονας 
Προτεραιότητας 

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια Εργαστηρίου 
με τον ΕΣ του ΑΠ 

ΑΠ9 Βελτίωση της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας 
του εκπαιδευτικού 
συστήματος και της 
Διά Βίου Μάθησης – 
σύνδεση με την αγορά 
εργασίας ((Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου) 

      Χ 
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ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 
Άξονας Προτεραιότητας Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια 

Εργαστηρίου με 
τον ΕΣ του ΑΠ 

Προτεραιότητα 
Χρηματοδότησης1:Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας  των επιχειρήσεων, 
μετάβαση στην ποιοτική 
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την 
καινοτομία και αύξηση της εγχώριας 
προστιθέμενης 
αξίας 

ΘΣ1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας 

1a-Ενίσχυση υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και προώθηση κέντρων 
ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος 

1.α.1-Αύξηση της 
παραγωγικότητας των φορέων 
έρευνας και καινοτομίας σε τομείς 
προτεραιότητας της 
περιφερειακής έξυπνης 
εξειδίκευσης  

Υ 

ΘΣ1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας 

1b 
- 
Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων 
στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη 
δεσμών και συνεργειών μεταξύ 
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και 
ανάπτυξης και του τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω 
της προαγωγής επενδύσεων στην 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, 
στη μεταφορά τεχνολογίας, στην 
κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική 
καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση 
της ζήτησης, στη δικτύωση, 
στα συμπλέγματα φορέων και στην 
ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς 
εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της 
τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 
δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών  
έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, 
προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και  
πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές 
τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών 
γενικής εφαρμογής 

1.β.1-Αύξηση της συμμετοχής του 
ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και 
καινοτομία  

Υ 
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Άξονας Προτεραιότητας Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια 
Εργαστηρίου με 
τον ΕΣ του ΑΠ 

ΘΣ2- Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και 
της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, 
ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης 
για ΤΠΕ 

2.β.1-Αύξηση των επιχειρήσεων 
που εκσυγχρονίζονται ως προς την 
ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ  

Y 

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής 
μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του 
ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής 
υγείας 

Αύξηση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών ΤΠΕ σε επιχειρήσεις 
και πολίτες 

Y 

ΘΣ3 – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με 
τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης 
νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας 
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω 
φυτωρίων επιχειρήσεων 

3.α.1-Ενίσχυση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 
των ΜΜΕ σε τομείς 
προτεραιότητας της 
περιφερειακής έξυπνης 
εξειδίκευσης  

Y 

3c-Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης 
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών 

3.γ.1-Αύξηση  των επιχειρήσεων 
που συμμετέχουν σε 
επιχειρηματικούς σχηματισμούς 

Y 

3d-Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και 
διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες καινοτομίας 

3.δ.1-Αύξηση της εξωστρέφειας 
των ΜΜΕ που συνδέονται με 
τομείς προτεραιότητας της 
περιφερειακής έξυπνης 
εξειδίκευσης  

Y 

Προτεραιότητα Χρηματοδότησης 
2: Προστασία του περιβάλλοντος 
- μετάβαση σε μία  οικονομία  φιλική 
στο περιβάλλον 

ΘΣ4-Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς 

4b-Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
επιχειρήσεις 

4.β.1- Βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Χ 

ΘΣ4 – Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς.  

4c-Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της 
έξυπνης διαχείρισης της  ενέργειας και της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τις 
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της 
στέγασης 

4.γ.1- Αύξηση  της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των δημοσίων 
υποδομών και των κατοικιών 

Χ 
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Άξονας Προτεραιότητας Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια 
Εργαστηρίου με 
τον ΕΣ του ΑΠ 

4e-Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη 
περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 
και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων 

4.ε.1 - Ενίσχυση της βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας 

Χ 

ΘΣ  5 - Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων  

5a – Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών 
που βασίζονται στο οικοσύστημα 

5.α.1 - Μείωση των πλημμυρών 
και της διάβρωσης των ακτών 

Χ 

5b – Προώθηση των επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση 
της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και 
ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των 
καταστροφών 

5.β.1 – Ενίσχυση της ικανότητας 
πρόληψης και αντιμετώπισης των  
κινδύνων πυρκαγιών και των 
φυσικών καταστροφών  

Χ 

ΘΣ 6-Διαφυλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων  

6a-Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, 
ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από  τα κράτη μέλη  για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις 

6.α.1 - Αύξηση της  
αποτελεσματικότητας 
διαχείρισης των στερεών  
αποβλήτων 

Χ 

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού  κεκτημένου της Ένωσης και 
να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που  έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη  για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις 

6.β.1 - Αύξηση της  
αποδοτικής χρήσης των  
υδατικών πόρων 

Χ 
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Άξονας Προτεραιότητας Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια 
Εργαστηρίου με 
τον ΕΣ του ΑΠ 

6c-Διατήρηση, προστασία, προώθηση και 
ανάπτυξη της  φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

6.γ.1-Αύξηση της ελκυστικότητας 
των φυσικών και πολιτιστικών 
περιοχών 

Χ 

6d- Προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του εδάφους και 
προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura  2000, 
και των πράσινων υποδομών 

6.δ.1- Προστασία και ανάδειξη 
των περιοχών ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής και αισθητικής 
αξίας 

Μ 

6e-Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 
πόλεων, την αναζωογόνηση 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  

6.ε.1 -Στήριξη 
για ολοκληρωμένη 
αστική ανάπτυξη 

Μ 

Προτεραιότητα Χρηματοδότησης 
3: Ανάπτυξη -εκσυγχρονισμός 
- συμπλήρωση μεταφορικών 
υποδομών 

ΘΣ7- Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και 
της άρσης των προβλημάτων σε  βασικές 
υποδομές δικτύων  

7a-Στήριξηενός πολυτροπικού ενιαίου 
ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω 
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 

7.α.1-Αναβάθμιση και 
συμπλήρωση τμημάτων του 
περιφερειακού του οδικού  
δικτύου ΔΕΔ-Μ   
7.α.2-Βελτίωση υφιστάμενων 
λιμένων του ΔΕΔ-Μ και 
αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

Χ 

7b-Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας 
μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων 

7.β.1-Βελτίωση  της 
προσβασιμότητας σε αστικά 
κέντρα και σε σημεία γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος 

Χ 
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Άξονας Προτεραιότητας Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια 
Εργαστηρίου με 
τον ΕΣ του ΑΠ 

7c- Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το 
περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 
συστημάτων μεταφορών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού 
θορύβου), συμπεριλαμβανομένων  των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων  
μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών  
συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, 
με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

7.γ.1- Ενίσχυση της περιφερειακής 
κινητικότητας 

Χ 

7e- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, 
αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και 
μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της 
διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές 

7.ε.1-Βελτίωση των συστημάτων 
κατανάλωσης ενέργειας μικρών 
καταναλωτών 

Μ 

Προτεραιότητα 
Χρηματοδότησης 
4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της 
φτώχειας και των 
διακρίσεων 

ΘΣ8- Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής 
απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας 
των εργαζομένων (ΕΚΤ) 

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 

8.1.1- Αύξηση των ευκαιριών 
πρόσβασης στην απασχόληση 
ανέργων της Περιφέρειας με 
έμφαση σε αυτούς με υψηλά 
τυπικά προσόντα  

Υ 

8iii- Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων 

8.3.1-Αύξηση των επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών σε τομείς που 
έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της 
Περιφερειακής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 

Υ 

8v- Προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 
αλλαγές 

8.5.1-Ενίσχυση της ικανότητας 
προσαρμογής εργαζομένων και 
επιχειρηματιών στο περιβάλλον 
της έξυπνης εξειδίκευση 

Υ 
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Εργαστηρίου με 
τον ΕΣ του ΑΠ 

ΘΣ 9  - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 
(ΕΚΤ) 

9i- Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και 
της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση 
των  δυνατοτήτων απασχόλησης  

9.i.1-Βελτίωση  της πρόσβασης 
στην απασχόληση των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού που 
κινδυνεύουν ή βιώνουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό 

Μ 

9ii- Κοινωνικοοικονομική ένταξη 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά  

9ii.1-Κοινωνική και οικονομική 
ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων 

Χ 

9iii-Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 
και  προώθηση των ίσων ευκαιριών 

9iii1-Πρόληψη και αντιμετώπιση 
του κοινωνικού αποκλεισμού 
ευπαθών ομάδων 

Χ 

9iv  - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής  ποιότητας 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας  

9iv.1-Ανάσχεση των εμποδίων 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 
και κοινωνικές υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας  

Χ 

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 

9.v.1-Προώθηση της κοινωνικής 
οικονομίας και των κοινωνικών 
επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο 

Υ 

9vi – Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

9vi.1- Ενεργοποίηση των φορέων 
της τοπικής κοινωνίας για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και  την καταπολέμηση της 
φτώχεια 

Υ 
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Άξονας Προτεραιότητας Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα Ειδικός Στόχος Συνάφεια 
Εργαστηρίου με 
τον ΕΣ του ΑΠ 

Προτεραιότητα Χρηματοδότησης 
5:Ανάπτυξη- εκσυγχρονισμός  
συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, 
υποδομών υγείας και εκπαίδευσης 

ΘΣ 9  - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκριση 
(ΕΤΠΑ) 

9a-  Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις 
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην 
εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 
μειώνοντας τις ανισότητες  όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της υγείας,  
προωθώντας την κοινωνική ένταξη  μέσω 
βελτίωσης της πρόσβασης  σε υπηρεσίες 
κοινωνικού, πολιτιστικού  χαρακτήρα και 
υπηρεσίες  αναψυχής και  τη μετάβαση από την  
ιδρυματική φροντίδα στη  φροντίδα της 
κοινότητας 

9.α.1- Αύξηση της κάλυψης του  
πληθυσμού και ειδικά των 
ευπαθών ομάδων  σ ε υποδομές 
υγείας και κοινωνικές  υποδομές 

Χ 

ΘΣ 10 – Επένδυση στην εκπαίδευση,  την 
κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για  
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη  διά βίου 
μάθηση 

10a- Επενδύσεις στην εκπαίδευση την 
κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση 
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου  
μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης 
και εκπαίδευσης 

10α.1- Βελτίωση της ποιότητας 
στην τυπική εκπαίδευση 

Υ 

 
 
 
 
 
 


