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Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της 

Σύστασης 

«ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ 

ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ»

Σταματία Παπούλια

Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

& Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

• Μείωση κατά 450.000 
ως το 2020

Καταπολέμηση της 
φτώχειας

• Μείωση κατά 100.000 
ως το 2020

Καταπολέμηση της 
παιδικής φτώχειας

 Κοινωνικό δίκτυο 
ασφαλείας ενάντια 
στον κοινωνικό 
αποκλεισμό
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Ενδεικτικές ∆ράσεις στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
∆υναμικού, 

Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση

Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής 

Ζωής

Ενίσχυση της 
κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 
και της κοινωνικής 

οικονομίας

Πρόσβαση στην 
απασχόληση για τους 
αναζητούντες εργασία

Μείωση και 
αποτροπή της 
πρόωρης 

εγκατάλειψης 
του σχολείου

Κατανομή πόρων ΘΣ 9  ανά ΠΕΠ

ΠΕΠ Π/Υ (Κοινοτική Συνδρομή)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 52.274.517

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 128.828.520

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 18.449.760

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 56.043.839

ΗΠΕΙΡΟΥ 33.547.704

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 65.294.903

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 20.365.362

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 54.449.668

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 26.005.891

ΑΤΤΙΚΗΣ 229.358.983

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 26.350.293

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 21.509.890

ΚΡΗΤΗΣ 57.185.396

ΣΥΝΟΛΟ 789.664.726
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Κατανομή πόρων Θ.Σ.9 ανά ΠΕΠ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ 

7%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

16%

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
2%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
3%

ΑΤΤΙΚΗΣ 
30%

ΚΡΗΤΗΣ 
7%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
3%

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
3%

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
7%

ΗΠΕΙΡΟΥ 
4%

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
8%

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
3%ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

7%

Θεματικός Στόχος 9
Επενδυτικές προτεραιότητες ΕΚΤ

Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της 
φτώχειας μέσω:

1. Ενεργού 
ένταξης

2. ενσωμάτωσης 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά

3. καταπολέμησης των 
διακρίσεων

4. Βελτίωσης της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες

5. Προώθησης 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας

6. Στρατηγικών 
τοπικής 
ανάπτυξης
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Βασικές αρχές σχεδιασμού δράσεων προώθησης κοινωνικής ένταξης και 
στήριξης μειονεκτούντων ατόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας 

•Ενεργός κοινωνική ένταξη 

Οι στρατηγικές ενεργού κοινωνικής ένταξης έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης σε βιώσιμη 
και ποιοτική εργασία των ατόμων που μπορούν να εργαστούν και την παροχή σε αυτά των 
απαραίτητων πόρων για αξιοπρεπή διαβίωση συγχρόνως με την υποστήριξη για κοινωνική 
συμμετοχή των ατόμων εκείνων που δεν μπορούν να εργαστούν. Ο στόχος αυτός μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω: 

•Παροχής επαρκών και καλά σχεδιασμένων σχημάτων υποστήριξης εισοδήματος, τα οποία 
απευθύνονται σε αυτούς που έχουν ανάγκη και δημιουργούν γέφυρες προς την απασχόληση (π.χ 
συνδέοντας επιδόματα ανεργίας με επιδόματα εργασίας (by linking out of work and in work 
benefits).
•Σύνδεσης των σχημάτων υποστήριξης εισοδήματος με ποιοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να 
υποστηρίξουν την ενεργό κοινωνική συμμετοχή.
•∆ιασφάλισης βιώσιμων αγορών εργασίας και πολιτικών απασχόλησης, οι οποίες 
αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των ατόμων που είναι μακριά από την αγορά εργασίας.  

•Ολοκληρωμένη προσέγγιση στοχευμένη στο άτομο μέσω εξατομικευμένων συμβολαίων που 
ενισχύουν τις αμοιβαίες υποχρεώσεις μεταξύ του ωφελούμενου και της δημόσιας αρχής.

Ενδεικτικές ∆ράσεις /Τύποι παρεμβάσεων(Ι) 
(Πεδίο 2.Α.2.1)

ι) ενεργός ένταξη, με σκοπό μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας

• Ολοκληρωμένες δράσεις  / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες  οι οποίες μπορούν να 
περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring,επαγγελματικός 
προσανατολισμός, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ

• ∆ράσεις προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) για ευπαθείς ομάδες

• Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για 
ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής 
οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση
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Ενδεικτικές ∆ράσεις /Τύποι παρεμβάσεων(Ι) 
(Πεδίο 2.Α.2.1)

ι) ενεργός ένταξη, με σκοπό μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας

• Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, Κ∆ΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας  
παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

• Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών

Ενδεικτικές ∆ράσεις /Τύποι παρεμβάσεων (ΙI) 
(Πεδίο 2.Α.2.1) 

ii) κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομά

• Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων, όπου 
απαιτείται

• Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων με διευρυμένες 
υπηρεσίες και κινητές μονάδες, όπου απαιτείται

• Λειτουργία χώρων Υγιεινής (∆ημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων) σε 
συνέργεια με το ΕΤΠΑ.  
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Ενδεικτικές ∆ράσεις /Τύποι παρεμβάσεων(ΙIΙ)
(Πεδίο 2.Α.2.1) 

iii) καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών

• Κέντρα ∆ημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση 
ή/και αναπηρίες

• Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

• Κέντρα ∆ιημέρευσης ατόμων με αναπηρία

• Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

• Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων

• Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ενδεικτικές ∆ράσεις /Τύποι παρεμβάσεων (ΙV) 
(Πεδίο 2.Α.2.1) 

iv) βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της 
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος

• Υποστήριξη λειτουργίας Κέντρων Φιλοξενίας (για μετανάστες – αιτούντες άσυλο)
• Λειτουργία Εθνικού ∆ικτύου ∆ομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά 

παντοπωλεία, κλπ)
• Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
• ∆ίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού
• ∆ράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές 

/ υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
• ∆ράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών
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Ενδεικτικές ∆ράσεις /Τύποι παρεμβάσεων(V)
(Πεδίο 2.Α.2.1) 

v) προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την 
προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της 
αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση
• Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας  (τύπου start – up)
• ∆ράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
• Aνάπτυξη Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων
• Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 
(clusters)
• Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

Όλες οι παραπάνω προτεινόμενες δράσεις δύναται να υλοποιηθούν σε ένα 
ολοκληρωμένο CLLD σε συνέργεια με άλλα ταμεία

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


