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CCI  

Τίτλος στα αγγλικά Programme for Employment and Education 

2021-2027 (temporary title)  

Τίτλος στην εθνική γλώσσα ή γλώσσες Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την 

Εκπαίδευση 2021-2027 (προσωρινός τίτλος)  

Έκδοση 0.0 

Πρώτο έτος 2021 

Τελευταίο έτος 2027 

Επιλέξιμο από 1/01/2021 

Επιλέξιμο έως 31/12/2027 

Αριθμός απόφασης της Επιτροπής  

Ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής  

Αριθμός τροποποιητικής απόφασης του 

κράτους μέλους 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

τροποποιητικής απόφασης του κράτους 

μέλους 

 

Μη ουσιαστική μεταφορά (άρθρο 19 

παράγραφος 5) 

Ναι/Όχι 

Περιφέρειες NUTS που καλύπτει το 

πρόγραμμα (άνευ αντικειμένου για το 

ΕΤΘΑΥ) 

EL - ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA) 

EL11 - Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, 

Thraki) 

EL12 - Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia) 

EL13 - Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia) 

EL14 - Θεσσαλία (Thessalia) 

EL21 - Ήπειρος (Ipeiros) 

EL22 - Ιόνια Νησιά (Ionia Nisia) 

EL23 - Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada) 

EL24 - Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada) 

EL25 - Πελοπόννησος (Peloponnisos) 

EL30 - Aττική (Attiki) 

EL41 - Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio) 

EL42 - Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio) 

EL43 - Κρήτη (Kriti 

Σχετικό Ταμείο  ΕΤΠΑ 

 Ταμείο Συνοχής 

 ΕΚΤ+ 

 ΤΔΜ 

 ΕΤΘΑΥ 

Πρόγραμμα  στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 

απασχόληση και την ανάπτυξη» μόνο για τις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές 



 

5 

 

Προϋπολογισμός 4.410.656.858,00€ 

Απασχόληση των Νέων 1.032.790.805,20€ 

Επισιτιστική Βοήθεια - Υλική Στέρηση 442.624.630,80€ 

Κοινωνική Ένταξη ………… 

Τεχνική Βοήθεια 91.391.584,00€ 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Προτεραιότητες Υπο-Προτεραιότητες 
Ειδικοί Στόχοι –

Κανονισμός ΕΚΤ 
Κατανομή Πόρων 

(ΔΔ) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 – 

Οριζόντιες / Συστημικές 

Παρεμβάσεις 

Απασχόληση 
4.β 

200.000.000€ 

4.γ 

Εκπαίδευση 4.ε 

Κοινωνική Ένταξη 4.η 

 4.θ 

 4.ιβ 

Υγεία 4.ια 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 – 

Απασχόληση και Αγορά 

Εργασίας 

Απασχόληση 4.α 

1.566.000.000€ 

Ισότητα Φύλων 4.γ 

 4.δ 

Κοινωνική Ένταξη 

4.η 

4.θ 

4.ια 

4.ιβ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 –

Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 

 4.ε 

1.044.000.001€  4.στ 

 4.ζ · 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4- Δράσεις 

Κοινωνικής Καινοτομίας 

Απασχόληση 4.α, 4.β, 4.γ 

33.500.000€ Εκπαίδευση 4.ε, 4.στ, 4.ζ 

Κοινωνική Ένταξη 4.η, 4.ια, 4.ιβ 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 - 

Απασχόληση των Νέων (15-29 

ετών) ΕΑΕΚ  

(Κανονιστική απαίτηση και 

Κατευθύνσεις ΕΑΣ – Ιούνιος 

2021: 14% ΕΚΤ+) 

 4.α 

1.033.000.000€ 

 4.στ 

 4.ιβ 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 -

Επισιτιστική Βοήθεια και 

Υλική Στέρηση 

(Κανονιστική απαίτηση και 

Κατευθύνσεις ΕΑΣ – Ιούνιος 

2021: 6% ΕΚΤ+) 

 4.ιγ 442.765.273€ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7--                          

Τεχνική Βοήθεια 
 Τεχνική Βοήθεια 91.391.584,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ   Π/Ϋ 4.410.656.858,00€ 
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1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

Κύριες αναπτυξιακές προκλήσεις και πολιτικά μέτρα 
 

1.1. Γενικά στοιχεία για το Πρόγραμμα  

Το Πρόγραμμα για την «Απασχόληση και Εκπαίδευση 2021-2027» (Πρόγραμμα Απ&Εκ 2021-2027) 

αποτελεί ένα από τα Τομεακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 με 

συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ και συνολικό προϋπολογισμό  4.410.656.858,00 €.  

Το Πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στην προώθηση των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όπως έχουν ενσωματωθεί και προάγονται μέσω του Στόχου Πολιτικής 4 

της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων».  

 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει: 

 στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία και  

στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη 

έμφαση στους νέους έως 29 ετών Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΑΕΚ), 

 στην προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση 

και δια βίου μάθησης  

 στην  προώθηση της κοινωνικής ένταξης  

 στη διασφάλισης ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και 

 στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης. 

 

Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων εντάσσεται στο συνολικό όραμα της χώρας, έτσι όπως αποτυπώνεται 

στο ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», 

αναφορικά με τη μετάβαση της χώρας σε μία νέα εποχή, μέσω θεμελιωδών οικονομικών και 

κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. 

Κατά τον σχεδιασμό του ΕΠ ελήφθησαν υπόψη Ευρωπαϊκές Κατευθύνσεις και Προγραμματικά 

Κείμενα, όπως οι αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
1
, ο νέος Κανονισμός του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (εφεξής ΕΚΤ+), τα Έγγραφα Εργασίας της ΕΕ «Έκθεση χώρας - 

Ελλάδα 2019 και 2020», καθώς και οι συστάσεις του Συμβουλίου για τα έτη 2019 και 2020. Επίσης, 

εθνικά προγραμματικά κείμενα, όπως το ΕΣΠΑ 2021-2027, τo Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική 

Οικονομία της Επιτροπής Πισσαρίδη και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 

2.0», οι Εθνικές Στρατηγικές για την Κοινωνική Ένταξη, Παιδεία, Υγεία, Ισότητα των Φύλων όπως 

ισχύουν ή επικαιροποιούνται και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (βλ. 

Κεφάλαιο Πηγές Τεκμηρίωσης). 

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος καλύπτει το σύνολο των Περιφερειών της χώρας, 

έτσι όπως αυτές κατηγοριοποιούνται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και 

Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027: 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-

social-rights_el,  

https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/, Μάιος 2021. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_el
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/
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- Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 

Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, 

Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 

- Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική, Νότιο Αιγαίο 

Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση του περιβάλλοντος εντός του οποίου γίνεται ο σχεδιασμός του 

Προγράμματος και αναδεικνύονται οι κύριες αναπτυξιακές ανάγκες που θα αντιμετωπισθούν από 

αυτό. 

 

 

1.2. Περιβάλλον σχεδιασμού – Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 

1.2.1. Γενικό Οικονομικό Περιβάλλον  

Μετά από μία περίοδο σημαντικής ύφεσης και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η οικονομική 

ανάκαμψη που η Ελλάδα είχε σημειώσει τα τελευταία έτη (2018-2019, 2019-2020), ανακόπηκε λόγω 

της πανδημίας COVID-19, όπως συνέβη σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 

εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ για το 2020, το παγκόσμιο ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 4,2%, το ΑΕΠ του 

συνόλου των χωρών του ΟΟΣΑ κατά 5,5%, των χωρών της Ευρωζώνης κατά 7,5%, και των ΗΠΑ 

κατά 3,7%. Η αντίστοιχη ύφεση για την Ελλάδα για το έτος 2020 ανήλθε στο 8,2% (ΕΛΣΤΑΤ 2021). 

Την παρούσα περίοδο το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και η αγορά εργασίας  επηρεάζονται 

από την συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, η οποία με βάση τις εκτιμήσεις δεν θα επιτρέψει έως το 

τέλος του 2021 την πλήρη αποκατάσταση της οικονομίας παρά τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης 

μετά το 2021, λαμβάνοντας υπόψη και τα χρηματοδοτικά επενδυτικά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν 

για την μετάβαση σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας κλπ). Γεγονός είναι πάντως ότι οι παρούσες όσο και οι τυχόν μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις της πανδημίας, σε συνδυασμό με την έλλειψη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης επηρεάζουν 

την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση της Ελλάδας με την Ε.Ε.  

Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO, 2021) «Παγκόσμια Απασχόληση και 

Κοινωνικές Προοπτικές: Τάσεις 2021» η πανδημία του κορωνοϊού θα προκαλέσει παρατεταμένη και 

σαφή αύξηση της ανεργίας ενώ η αύξηση της απασχόλησης δεν θα επαρκεί για να αντισταθμίσει τις 

απώλειες που καταγράφηκαν τουλάχιστον έως το 2023 με τις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα των συνεπειών. 

Ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις της πανδημίας, η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από μια σειρά 

χρόνιων αδυναμιών που χρήζουν αντιμετώπισης προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι χρόνιες 

μακροοικονομικές ανισορροπίες, μεταξύ των οποίων και το υψηλό ποσοστό ανεργίας και να 

αποκτηθεί μια αναπτυξιακή δυναμική που θα επιτρέψει την αποδοτική λειτουργία της αγοράς 

εργασίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Η ελληνική οικονομία κατά την τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από χαμηλή κατάταξη στο δείκτη 

παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας (τελευταία στην ΕΕ των 28) και εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο 

επενδύσεων (10,1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 22,2% της ΕΕ) στοιχεία που καθιστούν 

επιβεβλημένη τη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στον σχετικό δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας 

(Ease of doing Business) και σε άλλους δείκτες ανταγωνιστικότητας μέσω της επένδυσης στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας. Επίσης, σύμφωνα με τον δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και 

Κοινωνίας (DESI), η Ελλάδα κατατάσσεται 27η σε 28 Κ-Μ (2020), ενώ ειδικά σε ό,τι αφορά στην 

ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στο σύνολο της οικονομίας της, η Ελλάδα κατατάσσεται 24η 

(2020). Μεταξύ άλλων, καταγράφεται έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού, χαμηλό 
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ποσοστό επαγγελματιών σε ΤΠΕ κλπ. γεγονός που δημιουργεί αναπτυξιακά προβλήματα σε 

συνδυασμό με το φαινόμενο διαφυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain) λόγω 

αναζήτησης καλύτερων επαγγελματικών ευκαιριών (ο πληθυσμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης -πτυχίο 

ΑΕΙ και άνω- που μετανάστευσε την περίοδο 2010-2018 ανέρχεται σε 379.910 άτομα-  ΕΛΣΤΑΤ) το 

οποίο είναι κρίσιμο να αναστραφεί. 

Ειδικά ως προς την Περιφέρεια Αττικής, αποτελεί ως γνωστόν την πολυπληθέστερη περιφέρεια της 

χώρας (35% της χώρας, ΕΛΣΤΑΤ) με εκτιμώμενο πληθυσμό 3,756,453 (2018).  Εκεί βρίσκεται 

σχεδόν το ήμισυ του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού της χώρας (53,5%) και έχουν την έδρα τους οι 

περισσότερες σε αριθμό επιχειρήσεις (δυνητικοί εργοδότες). Ως εκ τούτου στην Αττική βρίσκεται 

σχεδόν το ένα τρίτο των ανέργων της χώρας (32,5%
1
).  

Η Αττική είναι η μόνη περιοχή στην Ελλάδα με σημαντική παρουσία βιομηχανιών με οικονομίες 

υψηλής κλίμακας και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων (27%), απορροφά το 

μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών (65%) και έχει πολύ υψηλότερο μέσο μέγεθος 

επιχειρήσεων σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες (47 εργαζόμενοι ανά επιχείρηση έναντι 14 κατά μέσο 

όρο 14 περιφέρειες). 

Όπως επίσης χαρακτηριστικά σημειώνεται στη μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική 

της Ελλάδας μετά το 2020 - Αξιολόγηση και συστάσεις», η σημασία της Περιφέρειας Αττικής στην 

ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα έτη είναι απολύτως κρίσιμη, καθώς η Αττική συγκεντρώνει σχεδόν 

το ήμισυ του ΑΕΠ της χώρας (47%) και το 36% των απασχολούμενων. Επιπλέον η Αττική είναι η 

μόνη περιοχή στην Ελλάδα με σημαντική παρουσία βιομηχανιών με οικονομίες υψηλής κλίμακας και 

συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων (27%), απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του 

συνολικού κύκλου εργασιών (65%) και έχει πολύ υψηλότερο μέσο μέγεθος επιχειρήσεων σε σύγκριση 

με άλλες περιφέρειες (47 εργαζόμενοι ανά επιχείρηση έναντι 14 κατά μέσο όρο 14 περιφέρειες). 

Τέλος, η Αττική, παρά τη βελτίωση σε μια σειρά από αναπτυξιακούς δείκτες, βιώνει ακόμα τις 

επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης σε κοινωνικό επίπεδο, συχνά συνδεδεμένη με τοπικά χωρικά 

επίπεδα αναφοράς και αύξηση των φαινομένων οριζόντιου και κάθετου κοινωνικού διαχωρισμού, 

αναδεικνύοντας σημαντικές προκλήσεις για την προώθηση κατάλληλων και στοχευμένων δράσεων. 

Στην κατεύθυνση αυτή, αναμένεται να επιδράσουν και οι απόρροιες των μέτρων αντιμετώπισης της 

πανδημίας COVID-19. 

 

  

                                                 
1 ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Δ΄ τρίμηνο 2020 (Μάρτιος 2021).  
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1.2.2. Απασχόληση και Αγορά Εργασίας   

Σε συνέχεια της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, η αγορά εργασίας στην Ελλάδα 

παραμένει ευμετάβλητη και αν και σημειώνεται πως ο ρυθμός της ανεργίας βαίνει μειούμενος τα 

τελευταία έτη (ΕΛΣΤΑΤ, από το 2013 και μετά), το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα παραμένει στις 

υψηλότερες θέσεις ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ (χωρίς να έχει ποσοτικοποιηθεί αναλυτικά η 

μετανάστευση εργατικού δυναμικού, brain drain) και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 

προκλήσεις.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ΄ τρίμηνο 2020, το σύνολο των 

απασχολουμένων ανήλθε σε 3.878.500 άτομα, οι άνεργοι σε 750.100 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη 

ενεργός πληθυσμός σε 4.445.600 άτομα. Το ποσοστό απασχόλησης παρουσιάζει σταθερά αυξητική 

τάση έτη φτάνοντας στο 60,1% (δ τρίμηνο 2020) παραμένει όμως το χαμηλότερο στην ΕΕ και πολύ 

χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (72,4%).  

Επιπλέον, ενώ το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες είναι 70,7%, για τις γυναίκες αγγίζει μόλις 

το 51,8%. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ και σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (66,8%). Παράλληλα, 

πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης εμφανίζονται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα 

άτομα με σοβαρή αναπηρία όπου το ποσοστό απασχόλησης τους δεν ξεπερνά το 24,2%. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων εργάζεται σε θέσεις πλήρους απασχόλησης (92,2%) ενώ μόλις 

το 7,8% απασχολείται σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Ο κύριος όγκος των μερικώς 

απασχολούμενων αφορά τις ηλικιακές ομάδες 30-44 και 45-64 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

61,6% των μερικώς απασχολουμένων αναφέρει ότι αναγκάζεται να εργαστεί σε θέσεις μερικής 

απασχόλησης καθώς δεν μπορούσε να βρει θέση πλήρους απασχόλησης, ενώ ποσοστό 15,6% γιατί 

είτε φροντίζει μικρά παιδιά είτε για λοιπούς οικογενειακούς λόγους. 

Η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται σταθερά από τον Οκτώβριο του 2013, ωστόσο παραμένει η 

υψηλότερη στην ΕΕ. Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 16,2% έναντι 7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου 

(δ τρίμηνο 2020). Αν και μειώνεται σταθερά, η ανεργία στην Ελλάδα παραμένει μεταξύ των 

υψηλότερων στην ΕΕ, τόσο συνολικά όσο και μεταξύ των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων.  

Η ανεργία των νέων υποχώρησε, σε 34,2%, ωστόσο παρέμεινε σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο 

όρο της ΕΕ, που ανέρχεται σε 14,4 %. Αν και ποσοστιαία οι ηλικιακές ομάδες 15-24 ετών και 25-29 

ετών εμφανίζονται πρώτες στους δείκτες ανεργίας, σε απόλυτους αριθμούς ο κύριος όγκος των 

ανέργων αφορά τις ηλικίες 30-44 ετών και 45-64 ετών. Ειδικότερα, οι άνεργοι ηλικίας 15-24 ετών και 

25-29 ετών είναι 75.100 και 134.300 άτομα αντίστοιχα, ενώ ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 30-44 

ανέρχεται σε 284.800 εκ των οποίων το 60% ήταν γυναίκες. Ομοίως, οι άνεργοι ηλικίας 45-64 ετών 

ανέρχονται σε 246.100 άτομα εκ των οποίων το 52% ήταν γυναίκες. Ειδικότερα, Το μεγαλύτερο 

ποσοστό γυναικείας ανεργίας καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών με 41,5%, φαινόμενο 

που συνδέεται και με την επιβάρυνσή των γυναικών με τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Ακολουθεί η 

ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών με 31,4%. Στους άνδρες, το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων καταγράφεται 

στην ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών με 34,5% και έπεται η ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών με 33,7%, 

Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας μειώθηκε σε 10,9% το 2020 και είναι το μικρότερο ποσοστό 

μακροχρόνιας ανεργίας στην Ελλάδα από το 2012 και μετά. Ωστόσο παρέμεινε κατά πολύ υψηλότερο 

από τον μέσο όρο της ΕΕ (2,5%). Το ποσοστό των μακροχρόνιων άνεργων γυναικών ανέρχεται σε 

13,5% έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου (2,6%) και αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό της 

ΕΕ. Ομοίως το ποσοστό των μακροχρόνιων ανέργων ανδρών ανέρχεται σε 8.8% έναντι του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου (2,4%) και αποτελεί το τρίτο υψηλότερο ποσοστό της ΕΕ. Ενδεικτικό της 
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σοβαρότητας της μακροχρόνιας ανεργίας είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των ανέργων (63,0%) 

αναζητά εργασία ένα έτος ή περισσότερο.  

Αναφορικά με την περιφερειακή κατανομή της ανεργίας σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ (Δεκέμβριος 2020), η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανέργων καταγράφεται στην Περιφέρεια 

Αττικής με 240,4 χιλ ανέργους σε σύνολο 755,0 χιλ για τη χώρα (ποσοστό 31,84%). Ακολουθεί η 

Κεντρική Μακεδονία με   144,4 χιλ ανέργους (19,1% σε σύνολο χώρας). 

Τα παραπάνω στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού συγκλίνουν με τα αντίστοιχα της 

εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ, καθώς στην Περιφέρεια Αττικής αντιστοιχεί ποσοστό 31,85% 

των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία και στην Περιφέρεια της Κεντρικής 

Μακεδονίας ποσοστό 18,73%.  

Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί μαζί με το Νότιο Αιγαίο τις δύο Περιφέρειες σε 

Μετάβαση, στις οποίες βάσει των Κανονισμών της ΠΠ21-27 αντιστοιχεί 22,3% της Κοινοτικής 

Συνδρομής, γεγονός που δημιουργεί μια αναντιστοιχία ανάμεσα στις διαπιστωμένες ανάγκες και τους 

διαθέσιμους πόρους.   

Συμπερασματικά, βάσει της έκθεσης του Εαρινού Εξαμήνου 2020 της ΕΕ  για την Ελλάδα, η αγορά 

εργασίας ανακάμπτει σταδιακά, αλλά η ανεργία παραμένει πολύ υψηλή σε σύγκριση με άλλες χώρες 

της ΕΕ ή με τα προ της κρίσης επίπεδα. Οι αυξήσεις της απασχόλησης κατά τα τελευταία έτη δεν 

έχουν ακόμη αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης. Το ποσοστό ανεργίας παραμένει το 

υψηλότερο στην ΕΕ, όπως και το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας. Η ανεργία των νέων είναι ακόμη 

γύρω στο 35%, γεγονός που αναγκάζει τους νέους να αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, στοιχείο που 

περιορίζει τη μελλοντική δυνητική ανάπτυξη. Επιπλέον, η Ελλάδα εμφανίζει μία από τις εντονότερες 

αναντιστοιχίες προσόντων μεταξύ των χωρών της ΕΕ και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 

υπερειδίκευσης μεταξύ των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ελλείψεις δεξιοτήτων 

παρατηρούνται στους τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας. 

Με βάση δε και τις συστάσεις της ΕΕ στο πλαίσιο εκθέσεων του Εαρινού Εξαμήνου 2019 και 2020 

είναι αναγκαία η εφαρμογή μέτρων για την αύξηση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού, την 

κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, την διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τη 

μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, με έμφαση στους νέους ανέργους, τις 

γυναίκες μακροχρόνια άνεργους, άνεργους με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Επίσης 

απαιτείται να δοθεί έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την πράσινη και την 

ψηφιακή μετάβαση. 

Με βάση τα ανωτέρω οι βασικές ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπισθούν μέσω της υλοποίησης 

δράσεων κατά την ΠΠ 2021-2027 είναι: 

 Η ουσιαστική μείωση της ανεργίας και η αντιμετώπιση επί μέρους φαινομένων διατήρησης της 

σε ομάδες όπως οι νέοι, οι γυναίκες και οι μακροχρόνια άνεργοι μέσω της προώθησης σύγχρονων 

Ενεργητικών Πολιτικών για την Αγορά Εργασίας 

 Η δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας. 

 Η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. 

 Η υποστήριξη των γυναικών, τόσο με ενεργητικά μέτρα (απασχόληση και θέσεις εργασίας, 

εκπαίδευση και δεξιότητες, ευρύτερα ή σε ειδικούς τομείς), όσο και μέσω δράσεων για την 

εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής λαμβάνοντας υπόψη το νέο Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο (Εγγύηση για το Παιδί – Child  Guarantee).  
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 Η αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης σε επίπεδο δεξιοτήτων με έμφαση 

στους νέους, τις γυναίκες, τους μακροχρόνια ανέργους και γενικότερα όσους ανήκουν στις 

περισσότερο απομακρυσμένες από την αγορά εργασίας ομάδες του πληθυσμού. 

 Η προώθηση της διά βίου μάθησης, η ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού σε δεξιότητες αιχμής που συνδέονται με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση 

της οικονομίας. 

 Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και εκσυγχρονισμός των θεσμών για 

την τόνωση της αγοράς εργασίας 

 Η προώθηση της ισότιμης ενεργού συμμετοχής και ενδυνάμωσης των κοινωνικών εταίρων και 

της κοινωνίας των πολιτών. 

 Η αξιοποίηση του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ως εργαλείο για την 

πρόσβαση στην απασχόληση με έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την 

ανεργία. 
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1.2.3. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που παρουσιάζονται στην τελική έκθεση της Επιτροπής 

Πισσαρίδη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας καθώς και στην έκθεση παρακολούθησης της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 2020  της ΕΕ για την Ελλάδα, η εκπαίδευση εξακολουθεί να 

υποχρηματοδοτείται. Το 2018 η Ελλάδα διέθεσε 3,9% του ΑΕΠ της στην εκπαίδευση, ένα από τα 

χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ (μέσος όρος ΕΕ: 4,6%). Η Ελλάδα έχει καταβάλει σημαντικές 

προσπάθειες να αναβαθμίσει τις ψηφιακές υποδομές στον τομέα, αλλά εξακολουθεί να υστερεί σε 

σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ.  Η μετάβαση στην τηλεδιδασκαλία κατά την κρίση της νόσου COVID-

19 ανέδειξε τον κίνδυνο  αποκλεισμού για τους μειονεκτούντες μαθητές, παρά τη λήψη μέτρων και με 

τη συνδρομή πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα ελληνικά νοικοκυριά είχαν τις περισσότερες δυσκολίες στην ΕΕ 

να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες (Eurofound, 2020), με αποτέλεσμα οι ευάλωτες ομάδες 

να αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο αποκλεισμού.  Οι εκπαιδευτικοί κατέχουν καθοριστικό 

ρόλο στην προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Η 

επιμόρφωση με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) έχει παραγάγει μεγάλο 

ποσοστό Ελλήνων εκπαιδευτικών με βασικές ψηφιακές γνώσεις. Ωστόσο η ελλιπής υποστήριξη των 

ΤΠΕ στα σχολεία ενδέχεται να εμποδίζει τους ψηφιακά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς να 

εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης ICILS (International Computer and Information Literacy Study) της 

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) δείχνουν ότι οι νέοι 

δεν αναπτύσσουν εξελιγμένες ψηφιακές δεξιότητες απλώς και μόνον επειδή χρησιμοποιούν ψηφιακές 

συσκευές από μικρή ηλικία. Στην ΕΕ είναι ευρέως διαδεδομένες οι ανεπαρκείς επιδόσεις, υπό την 

έννοια της αδυναμίας κατανόησης και εκτέλεσης ακόμη και των πλέον βασικών λειτουργιών ΤΠΕ. 

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των ατόμων με γενικές ψηφιακές δεξιότητες άνω του βασικού επιπέδου 

(32%) είναι  πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (57%). 

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ. Το 2019 ποσοστό μόλις 

4,1% των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών είχαν ολοκληρώσει μόνο την κατώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση ή χαμηλότερη βαθμίδα και βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕ: 10,2%). 

Μεταξύ των γεννημένων στο εξωτερικό μαθητών, το 25% είχαν εγκαταλείψει πρόωρα την 

εκπαίδευση ή την κατάρτιση το 2019 — αύξηση κατά 5,1 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 

2018 και ένα από τα μεγαλύτερα χάσματα σε σύγκριση με τους γηγενείς (2%) στην ΕΕ. 

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (παιδιά άνω των 4 

ετών) ανήλθε σε 94,8% το 2018, δηλαδή μόλις 0,2 εκατοστιαίες μονάδες κάτω από τον στόχο. 

Ωστόσο, στην Ελλάδα, η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση είναι χαμηλή. Το 75,2% των 

παιδιών ηλικίας 4-6 ετών φοιτούσαν στην προσχολική εκπαίδευση το 2018, ποσοστό σημαντικά 

χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της και από το σημείο αναφοράς 95% του πλαισίου 

EK2020.  

Στη χρονική αυτή στιγμή θεσμοθετείται στη χώρα σύστημα εκπαίδευσης ανά επίπεδο προσόντων υπό 

την ευρωπαϊκή αντιστοιχία, με το νέο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΕΣΕΕΚ) να αφορά τα ευρωπαϊκά επίπεδα 3, 4 και 5.  

Το ποσοστό χαμηλών επιδόσεων στις βασικές δεξιότητες παραμένει υψηλό. Η έρευνα PISA 2018 

έδειξε γενικά σταθερές (αν και συγκριτικά χαμηλές) επιδόσεις των 15χρονων στην Ελλάδα στην 

ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες σε σύγκριση με το 2015. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών παίζει σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις τους. 
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Επίσης, η συμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (ΑμεΑ) παρά τις βελτιώσεις υστερεί σημαντικά, αφού μόνο ένας στους δέκα λαμβάνει 

εξειδικευμένη υποστήριξη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Οι διαπιστωμένες ανισότητες στην 

εκπαίδευση, οι οποίες λόγω της οικονομικής κρίσης επιδεινώθηκαν, επηρεάζουν συνεπακόλουθα και 

τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η ελκυστικότητα και αποτελεσματικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (Greece Country Report 2020: 28,8% εγγραφές μαθητών της ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έναντι του μ.ο. ΕΕ που φθάνει στο 47,8% το 2017) με αποτέλεσμα η 

χώρα μας να κατατάσσεται σταθερά στις τρεις τελευταίες θέσεις των 27 κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στους αντίστοιχους δείκτες. Ειδικότερα, το 2018 τα 2/3 των μαθητών επέλεξαν 

τη φοίτηση σε Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) έναντι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). 

Σημαντικό ζήτημα για την ΕΕΚ στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί η 

εγκατάλειψη των σπουδών από τους μαθητές πριν την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με μελέτη του 

ΙΟΒΕ (Απρίλιος 2021), το ποσοστό διακοπής φοίτησης από τους μαθητές ΕΠΑΣ Μαθητείας  ήταν 

ιδιαίτερα ψηλό (14,4%), ενώ στα ΕΠΑΛ το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ μικρότερο. Παράλληλα 

αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑΛ προσπαθούν να επιτύχουν 

ταυτόχρονα  πολλαπλούς στόχους, αφενός απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και αφετέρου 

δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ, καταλήγοντας έτσι να είναι πιο απαιτητικά από εκείνα των ΓΕΛ. 

Στο πλαίσιο έρευνας του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ το 2020 

αναφορικά με την επαγγελματική κατάρτιση (ΙΕΚ) διαπιστώθηκαν:  

α)  έλλειψη συστήματος παρακολούθησης των αναγκών της αγοράς εργασίας,  

β)  μη προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης στις εκάστοτε νέες συνθήκες,   

γ)  εκφυλισμός της λειτουργίας των στόχων και της αποτελεσματικότητας των ΙΕΚ λόγω της έντονης 

«σχολειοποίησής» τους (εκπαιδευτές που δεν προέρχονται από την αγορά εργασίας, ειδικότητες 

που δεν προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας),  

δ)  απουσία συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 

τόσο σε επίπεδο διοικητικής δομής αλλά και αποτελεσματικότητας της παρέμβασής τους στην 

αγορά εργασίας,  

ε)  μη ουσιαστική αξιολόγηση του θεσμού της επαγγελματικής κατάρτισης και  απουσία 

συστηματικής παρακολούθησης των αποφοίτων των ΙΕΚ και  

στ) αδυναμία ενεργοποίησης και λειτουργίας Περιφερειακών μηχανισμών με αρμοδιότητα την 

επιλογή των προγραμμάτων κατάρτισης και των ειδικοτήτων που θα πρέπει να προσφερθούν 

τοπικά στα δημόσια ΙΕΚ. 

Το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ παρέμεινε σταθερό περίπου στο 50,9 %, αλλά 

εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που είναι της τάξης του 79,1 %. Η 

βαθμιαία βελτίωση των ποσοστών απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ συνηγορεί στη συνέχιση 

στοχευμένων παρεμβάσεων.  Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την αρνητική εικόνα της ΕΕΚ σε 

σύγκριση με τη γενική εκπαίδευση, πάνω από το ήμισυ των Ελλήνων που συμμετείχαν σε σχετική 

έρευνα (CEDEFOP 2019) εκτιμούν ότι οι απόφοιτοι της ανώτερης δευτεροβάθμιας ΕΕΚ έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να βρουν εργασία μετά το τέλος της φοίτησής τους, από ότι οι απόφοιτοι 

της ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. 
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Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση καλύπτει κυρίως τις ανάγκες των προπτυχιακών σπουδών. Η 

Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό φοιτητών εγγεγραμμένων σε προπτυχιακά προγράμματα στην ΕΕ 

(86% έναντι του μ.ο. 60% στην ΕΕ). Στο μεταπτυχιακό επίπεδο, όμως, το ποσοστό είναι μόνο 10% 

(ΕΕ: 29%). Πολλοί φοιτητές φεύγουν από τη χώρα για μεταπτυχιακές σπουδές. Το 2017 το 25,8% των 

μεταπτυχιακών αποφοίτων έλαβαν το πτυχίο τους στο εξωτερικό (ΕΕ: 5,3%). Αντιθέτως, η 

εισερχόμενη κινητικότητα για την απόκτηση τίτλων σπουδών είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ.  

Το 2019 το 43,1% των ενήλικων ατόμων ηλικίας 30-34 ετών είχαν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο 40,3% της ΕΕ. Ωστόσο, μεταξύ των ατόμων που έχουν 

γεννηθεί στο εξωτερικό, μόνο το 16,1% είχαν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το χαμηλότερο 

ποσοστό στην ΕΕ (ΕΕ: 35,3%).  

Η απασχόληση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει αυξηθεί, αλλά η έλλειψη μη τεχνικών 

δεξιοτήτων (soft skills) επηρεάζει τις εργασιακές προοπτικές τους. Το ποσοστό απασχόλησης μεταξύ 

των πρόσφατων αποφοίτων (20-34 ετών) ήταν 64,2 % το 2019. Η απασχόληση των ατόμων με 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από την άλλη πλευρά, υστερεί σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ τόσο για 

τα προφίλ γενικής (51,3 %) όσο και επαγγελματικής εκπαίδευσης (50,9 %). Οι εργοδότες έχουν 

γενικά παρατηρήσει στους υποψηφίους που ζητούν εργασία σημαντική έλλειψη δεξιοτήτων σχετικών 

με την επικοινωνία, την ομαδική εργασία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα (Adecco, 2018). 

Ο πανευρωπαϊκός στόχος που είχε θέσει η ΕΕ με ορίζοντα το 2020 για τη συμμετοχή των ενηλίκων 

στη διά βίου μάθηση (ΔΒΜ) ήταν 15%. Πολλά κράτη μέλη δεν κατάφεραν να πετύχουν το  στόχο 

αυτό, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου το ποσοστό των ενηλίκων που συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση ενηλίκων ανέρχεται σε μόλις 3,9% το 2019 (ΕΕ: 10,8%). Το ποσοστό των ενηλίκων 

χαμηλής ειδίκευσης που συμμετέχουν στη ΔΒΜ (μόλις 0,8 %) είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην 

Ευρώπη (ΕΕ: 4,3%).  Το 47% του ενήλικου ελληνικού πληθυσμού δηλώνει ότι δε διαθέτει ορισμένες 

τεχνικές δεξιότητες κα το 38% ότι δε διαθέτει ορισμένες βασικές δεξιότητες τις οποίες χρειάζεται για 

να μπορεί να εκτελεί τα εργασιακά του καθήκοντα στο απαιτούμενο επίπεδο, σε σύγκριση με το 28% 

και 22% αντίστοιχα κατά μέσο όρο στην ΕΕ (έρευνα
1
).  

Με βάση τα ανωτέρω οι βασικές ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπισθούν μέσω της υλοποίησης 

δράσεων κατά την ΠΠ 2021-2027 είναι: 

 Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης τόσο σε 

επίπεδο πρόσβασης όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. 

 Η ενίσχυση των δυνατοτήτων μάθησης και ανάπτυξης όλων των μαθητών, αδιακρίτως 

κοινωνικο-πολιτισμικής προέλευσης, συνθήκη που περιορίζει τα φαινόμενα της σχολικής 

διαρροής και του λειτουργικού αναλφαβητισμού. 

 Η ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης, με στόχο, μεταξύ άλλων, την πρώιμη άμβλυνση των 

ανισοτήτων οι οποίες κατά κανόνα συντελούνται πριν τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο και 

τη διάρρηξη του κύκλου της μειονεξίας ιδιαίτερα για προνήπια/νήπια προερχόμενα από ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες και χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. 

 Η ανάπτυξη των παιδαγωγικών και ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών (ιδιαίτερα στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και γενικά η δια βίου επαγγελματική ανάπτυξή τους. 

                                                 
1 CEDEFOP «VET graduate tracking study -Ελλάδα: Μελέτη παρακολούθησης αποφοίτων ΕΕΚ) 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases/why-investment-learning-

adults[1]should-be-priority-greece 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases/why-investment-learning-adults%5b1%5dshould-be-priority-greece
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases/why-investment-learning-adults%5b1%5dshould-be-priority-greece
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 Η επέκταση και περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων διακυβέρνησης και διασφάλισης της 

ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της 

μεταδευτεροβάθμιας ΕΕΚ. 

 Η ανίχνευση των αναγκών της αγοράς εργασίας με συστηματικό τρόπο και η παροχή 

μαθησιακών διαδρομών ΕΕΚ με βάση τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας σε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο, με απώτερο στόχο τη μείωση της παρατηρούμενης αναντιστοιχίας των 

προσόντων. 

 Η αύξηση της ελκυστικότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

μαθητείας προκειμένου να μπορούν να προσφέρουν μια εναλλακτική οδό πέρα από τα προσόντα 

της γενικής δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να ανταποκρίνονται καλύτερα 

στις δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας. 

 Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα με στόχο τόσο 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη  όσο και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

εκπαίδευσης. 

 Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων 

καθώς και η αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης για τη βελτίωση των εκροών της 

ΕΕΚ αλλά και της κινητικότητας των εργαζομένων. 

 Η προώθηση των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας με 

στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων και την ουσιαστική σύνδεση της ΕΕΚ με 

την αγορά εργασίας. 

 Η ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της ανώτατης εκπαίδευσης μέσω της 

αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με 

επίκεντρο την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και ακαδημαϊκών 

προσόντων των φοιτητών και αποφοίτων. 

 Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των φοιτητών και ευκαιριών σταδιοδρομίας, η ανάπτυξη 

επαγγελματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, η ανατροφοδότηση των σπουδών με νέα γνώση από 

την έρευνα, την ανάδυση νέων επιστημονικών αντικειμένων και τις τάσεις στην αγορά εργασίας.  

 Η βελτίωση της διεθνούς ταυτότητας των ελληνικών Πανεπιστημίων με την ανάπτυξη 

ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών.  

 Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη διά βίου μάθηση, η πρόσβαση και η συμμετοχή ενηλίκων (με 

έμφαση σε άτομα με χαμηλό επίπεδο προσόντων ή από μη προνομιούχο κοινωνικό και 

οικονομικό υπόβαθρο) σε προγράμματα δια βίου μάθησης και στη διαδρομή της τυπικής 

εκπαίδευσης με στόχο τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενεργητική ένταξη στην 

απασχόληση. 

 

Στο πεδίο της εκπαίδευσης τέλος, η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει δέκα Πανεπιστήμια γεγονός που 

συνεπάγεται αυξημένη συγκέντρωση στην Περιφέρεια σημαντικού επιστημονικού και τεχνικού 

ανθρώπινου κεφαλαίου που της προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα στην εξέλιξή της. 
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1.2.4. Κοινωνική Ένταξη 

Η υψηλή ανεργία και η δυσμενής πορεία του κατά κεφαλήν εισοδήματος αντανακλώνται στο 

αυξημένο ποσοστό ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το 

ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα αν και μειώνεται σταδιακά, ωστόσο παραμένει μεταξύ των 

υψηλότερων στην ΕΕ, πλήττοντας ιδίως τα παιδιά και τα άτομα σε ηλικία εργασίας. Μεταξύ του 2017 

και του 2018, το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού μειώθηκε, από 34,8 % σε 31,8% (έναντι μέσου όρου της ΕΕ ύψους 21,9 % το 2018). 

Ομοίως, το ποσοστό του πληθυσμού που πλήττονταν από σοβαρή υλική στέρηση το 2018 μειώθηκε 

στο 16,7%, από 21,1% το 2017 (ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 5,9 %). Για το 2019 το ποσοστό σε 

επίπεδο χώρας μειώθηκε σε 30%, εξακολουθώντας όμως να είναι σημαντικά υψηλότερο από τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο (EΕ28 21,4%) και να αποτελεί την τρίτη χειρότερη θέση στην ΕΕ, μαζί με 

Ρουμανία (32,5%) και τη Βουλγαρία (32,7%) .  

Τα παιδιά και τα άτομα σε ηλικία εργασίας εξακολουθούν να πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια 

(το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται 

στο 33,3 % και στο 35 %, αντίστοιχα).  

Βάσει της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-

SILC -Statistics on Income and Living Conditions /12-2020) της Eurostat, που διενεργείται στην 

Ελλάδα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 

αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε άτομα με σοβαρή αναπηρία, διευρύνοντας το 

χάσμα μεταξύ των ατόμων με σοβαρή αναπηρία και των ατόμων χωρίς αναπηρία.  

Τα ανωτέρω προδίδουν σημαντική απόκλιση από τον τεθέντα (το 2014) εθνικό στόχο για μείωση του 

αριθμού ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά 450.000 σε 

σχέση με το 2008, καθόσον σύμφωνα με την 2η έκθεση προόδου ΕΣΠΑ 2014 -2020 (2019), η Ελλάδα 

εξακολουθεί όχι μόνο είναι μακριά από την επίτευξή του, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, αλλά 

απαιτείται να καλύψει ακόμα μεγαλύτερη απόσταση. Το 2018 τα άτομα σε κίνδυνο φτώχειας 

ανέρχονταν στα 3,35 εκ. άτομα (31,8%)  παραμένοντας ωστόσο, κατά 302 χιλ. άτομα περισσότερα σε 

σύγκριση με το 2008. Τα ανωτέρω προβλήματα επιδεινώνονται υπό το πρίσμα των επιπτώσεων της 

πανδημίας COVID -19,  η οποία αποτελεί μηχανισμό αναπαραγωγής της φτώχειας καθώς αναμένεται 

να επιδεινώσει διαχρονικές ανισότητες, αλλά και να αναδείξει νέες μορφές ανισοτήτων.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο δείκτης κινδύνου φτώχειας μετράει τη σχετική εισοδηματική φτώχεια του 

πληθυσμού αναφορικά με ένα κυμαινόμενο κατώφλι φτώχειας. Στην Ελλάδα, η συνολική 

φτωχοποίηση του πληθυσμού την τελευταία δεκαετία συνεπάγεται την προς τα κάτω συμπίεση της 

γραμμής της φτώχειας. Ειδικότερα, το κατώφλι της φτώχειας ορίζεται σήμερα στα 4.917 ευρώ ανά 

άτομο ενώ το 2008 ήταν 6.480 ευρώ. Αυτή η μεταβολή συνεπάγεται ότι τμήματα του πληθυσμού με 

ένα δεδομένο σταθερό ετήσιο εισόδημα, για παράδειγμα της τάξεως των 5.000 ευρώ, ενώ το 2008 

εντάσσονταν στην κατηγορία των φτωχών, το 2019 δεν εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το 

όριο της φτώχειας. 

Βασικό ζήτημα επίσης που πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι το έλλειμμα συντονισμού, ο 

κατακερματισμός των φορέων που εμπλέκονται με την κοινωνική προστασία και η συνύπαρξη 

σχετικών αρμοδιοτήτων ταυτόχρονα σε διαφορετικά Υπουργεία/φορείς και η ανάγκη αύξησης της 

αποτελεσματικότητας στον συντονισμό φορέων κεντρικής – περιφερειακής διοίκησης στην 

παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων κοινωνικής ένταξης. 

Για τον τομέα της Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βασικές ανάγκες για την 

περίοδο 2021-2027 αποτελούν: 
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 Η αντιμετώπιση της ισχυρής έντασης (ποσοτικά και ποιοτικά) του φαινομένου της φτώχειας 

μέσω δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης σε ευάλωτες ομάδες στα πλαίσια αντιμετώπισης της 

υγειονομικής κρίσης και η διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά των νοικοκυριών που 

διαβιούν σε κίνδυνο ακραίας φτώχειας». 

 Ο εκσυγχρονισμός των παρεμβάσεων και πολιτικών ένταξης με βάση την αναβάθμιση του 

πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με έμφαση στην  δημιουργία στην  

αύξηση της ισότιμης πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες για τις ευάλωτες ομάδες μέσω και 

της χρήσης σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

 Η ανάγκη εφαρμογής ολιστικών παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδικής 

φτώχειας που αποτελεί βασική παράμετρο αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού με βάση 

και τις κατευθύνσεις της ΕΕ «Εγγύηση για το Παιδί – Child  Guarantee». 

 Η διερεύνηση παρεμβάσεων για κοινωνικές υπηρεσίες για ηλικιωμένους πολίτες (πιθανή 

συνέργεια με τις παρεμβάσεις Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, silver-economy). 

 Η αύξηση της πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες για πολίτες περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και μετανάστες & 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, της 

αντιμετώπισης των εις βάρος τους διακρίσεων, της επισφαλούς στέγασης και της ένταξής τους 

στην εκπαίδευση και την εργασία. 

 Η ενσωμάτωση των ΑμεΑ στον κοινωνικό ιστό και την απασχόληση. Στην κατεύθυνση αυτή 

κρίσιμη είναι η προώθηση παρεμβάσεων αποϊδρυματοποίησης και μετάβασης από την 

ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας. 

 Η ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης για περιθωριοποιημένες κοινότητες και την 

διασφάλιση της επιτυχούς μετάβασης από το σχολείο στην απασχόληση για όλους. 
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1.2.5. Υγεία 

Στον τομέα της υγείας και ψυχικής υγείας, συνεχίζουν να εντοπίζονται ανάγκες ενίσχυσης των 

πολιτικών για την αύξησης της ισότιμης πρόσβασης του πληθυσμού και με ειδικές πολιτικές για τις 

ευάλωτες ομάδες (κοινωνικά ευάλωτων, ανέργων, ΕΚΟ, κ.α), καθώς το 8,8% των νοικοκυριών 

δηλώνει ότι «δεν καλύπτονται οι ανάγκες του» έναντι 1,8% του μ.ο. στην Ε.Ε. (Eurostat 2018),  ενώ 

ακόμα το 34% των δαπανών υγείας χρηματοδοτήθηκε από τα νοικοκυριά, παραμένοντας μεταξύ των 

υψηλότερων στην Ε.Ε (Eurostat). Επίσης σχεδόν το 25% των χαμηλότερων οικονομικά εισοδημάτων 

ανέφερε ότι δεν είχε υγειονομική φροντίδα όταν το χρειαζόταν κυρίως για οικονομικούς λόγους 

(ΟΟΣΑ 2018). Επιπρόσθετα,  η κρίση πανδημίας και η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις 

προσφυγικές ροές δυσχέραναν την πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) των πλέον 

ευάλωτων ομάδων (Greece Country Report 2020) και είχαν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των 

ακάλυπτων/ανεκπλήρωτων αναγκών υγείας (unmet health needs). 

Βασικές ανάγκες του τομέα που πρέπει να υπηρετηθούν την περίοδο 2021-2027 είναι οι εξής: 

 Η αναβάθμιση και οργανωτική αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δικτύου υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας και η λειτουργική τους διασύνδεση προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 

διατομεακές ανάγκες της δημόσιας υγείας. 

 Η ανάπτυξη ενός εθνικού προγράμματος πρόληψης της υγείας του πληθυσμού. 

 Η καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας μέσω της ανασυγκρότησης-ολοκλήρωσης 

διαρθρωτικών μεταβολών και αναδιοργανώσεων με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας. 

 H διεύρυνση της στόχευσης του Ε.Σ.Υ στην καθολική κάλυψη (με ειδική μέριμνα για τις ομάδες 

που βρίσκονται σε κίνδυνο) προλαμβάνοντας σημαντικά, κυρίως μέσω της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας  την διολίσθηση των ατόμων στην κατάσταση ευαλωτότητας και αποκλεισμού. 

 Η ενίσχυση των μηχανισμών στρατηγικής πληροφόρησης/επιδημιολογικών δεδομένων και 

κρίσιμης πληροφορίας που αφορά την εφαρμογή πολιτικών υγείας για το σύνολο του πληθυσμού 

με έμφαση και στις ευάλωτες ομάδες. 

 Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων μοντέλων/διαδικασιών παροχής Υγειονομικών υπηρεσιών που θα 

συμπεριλαμβάνουν την διάσταση καθολικής εξυπηρέτησης. 

 Η ενδυνάμωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας μέσω της αναβάθμισης των 

δεξιοτήτων τους στα νέα μοντέλα οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 Η εισαγωγή νέων  μοντέλων και εργαλείων για την διευκόλυνση της πρόσβασης των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων συμπεριλαμβανομένων και των Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) στο εθνικό 

σύστημα Υγείας. 
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1.2.6. Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση 

Η ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο επιτείνεται σε 

περιόδους οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων. Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας 

Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2019 2020 της ΕΛ.ΣΤΑΤ., o 

πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα 

ανέρχεται στο στο 28,9% του πληθυσμού της Χώρας (3.043.869 άτομα), παρουσιάζοντας 

μείωση σε σχέση με το 2019 κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες (3.161.936 άτομα που 

αντιστοιχούσαν στο 30,0% του πληθυσμού) 30,0% (3.161.900 άτομα) του πληθυσμού της 

χώρας, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2018 κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες 

(3.348.500 άτομα που αντιστοιχούσαν στο 31,8% του πληθυσμού). Τα νοικοκυριά που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 698.454 697.590 σε σύνολο 4.123.242 

4.115.678 νοικοκυριών και τα μέλη τους σε 1.881.600 1.861.963 στο σύνολο των 10.534.857 

10.514.769 ατόμων του εκτιμώμενου πληθυσμού της χώρας., ενώ οΟ κίνδυνος φτώχειας για 

παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 21,1%. 21,4% σημειώνοντας 

αύξηση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019, ενώ για τις ομάδες ηλικιών 18-

64 ετών και 65 ετών και άνω ανέρχεται σε 18,5% και 13,2% αντίστοιχα. Τα παιδιά που 

μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας συχνά στερούνται ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, 

φροντίδα, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, επαρκή  διατροφή και στέγαση, στήριξη της 

οικογένειας και προστασία από τη βία. Το ίδιο ισχύει και για τις ευκαιρίες συμμετοχής σε 

αθλήματα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.  

Η ακραία φτώχεια αποτελεί σύνθετο φαινόμενο και, ανεξάρτητα από τη μέθοδο μέτρησης και 

αποτίμησης (λ.χ. με εισοδηματικά κριτήρια ή με τη δυνατότητα πρόσβασης σε υλικά αγαθά 

και υπηρεσίες κοκ), απαιτούνται παρεμβάσεις άμεσης αντιμετώπισης της υλικής στέρησης, 

άμβλυνσης της διαγενεακής μεταβίβασης της φτώχειας και αντιμετώπισης της παιδικής 

υλικής στέρησης. 

Αναφορικά με την υλική στέρηση, που αποτελεί την χειρότερη μορφή φτώχειας, κατά τη 

διάρκεια των ετών από το 2009 και μετά, παρατηρείται αύξηση της υλικής στέρησης με τα 

ποσοστά για τα έτη 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 και 2017 να ανέρχονται αντίστοιχα σε 

11,0%, 19,5%, 21,5%, 22,2%, 22,4% και 21,1%. Το 2018 το ποσοστό της υλικής στέρησης 

εκτιμάται σε 16,7% και , το 2019 σε 16,2% και το 2020 σε 16,5% ( Έρευνα Εισοδήματος και 

Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2019 της ΕΛ.ΣΤΑΤ.).  Η αύξηση του ποσοστού της 

υλικής στέρησης το 2020 σε σχέση με το 2019 είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση των παιδιών 

ηλικίας έως και 17 ετών (2,1 ποσοστιαίες μονάδες) συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες 

ηλικιών. Η υλική στέρηση των παιδιών ηλικίας έως και 17 ετών ανέρχεται σε 19,7% για το 

2020. Tο αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 11,9%. Η υλική στέρηση, σύμφωνα με την 

επικαιροποιημένη Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (2018), μειώθηκε κατά 

1,3%, είναι δε χαρακτηριστικό ότι μειώνεται για πρώτη φορά από το 2009. Όσον αφορά στην 

υλική στέρηση των παιδιών, εμφανίζεται κατά το 2017 μείωση κατά 2,9% σε σχέση με το 

2016, δηλαδή μείωση μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μείωση στο γενικό πληθυσμό, μια 

εξέλιξη που λαμβάνει χώρα ύστερα από τη δραματική αύξηση από το 2009 και για επτά 

συνεχή έτη.  
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Αναφορικά με τη διαχρονικότητα του φαινομένου της φτώχειας και της υλικής στέρησης, στο 

«Στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης της υλικής στέρησης 2021-2027» - κείμενο εργασίας της 

ΔΑ του ΤΕΒΑ (Μάιος 2021) αποτυπώνεται το διαχρονικά μεγάλο ποσοστό ατόμων που 

βρίσκονται στα όρια της φτώχειας της χώρας μας στην παραγωγική ηλικιακή ομάδα 18-65 το 

οποίο είναι το υψηλότερο στην ομάδα των οκτώ χωρών που εξετάζονται. Επιπλέον είναι 

χαρακτηριστικό ότι η απότομη άνοδος των ατόμων που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας 

της χώρας που καταγράφηκε το 2012 με ποσοστό 37,7% συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη 

εκτοξεύοντας τα ποσοστά σε 39,21% και 40,1% για τα έτη 2013 και 2014 ενώ έως το έτος 

2018 το ποσοστό παρέμεινε πάνω από 35%, σημειώνοντας ωστόσο μείωση το 2019 με 

ποσοστό 30,033,10%.  Από τον πληθυσμό ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό εκτιμάται ότι για το έτος 2020 το 30,2% είναι Έλληνες και 

το 54,0% είναι αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα (Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών 

Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2020 της ΕΛ.ΣΤΑΤ). Όσον αφορά στην παιδική φτώχεια, η 

χώρα μας διαχρονικά καταγράφει σταθερά από τις υψηλότερες θέσεις στην ΕΕ με την 

κορύφωση καταγράφηκε το 2013 και έκτοτε καταγράφεται σταδιακή βελτίωση της 

κατάστασης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μικρή βελτίωση της κατάστασης δυστυχώς δεν μεταβάλλει την 

γενική εικόνα των υψηλότερων δεικτών φτώχειας της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες 

χώρες της ΕΕ μέχρι και σήμερα, με πάνω από σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού της χώρας να 

κινδυνεύει από την φτώχεια (EUROSTAT / Living conditions in Europe - poverty and social 

exclusion 2019). Την ήδη δύσκολη κατάσταση των νοικοκυριών που βρίσκονται στα όρια της 

φτώχιας ήρθε μάλιστα να επιδεινώσει η πανδημία COVID-19 η οποία σε διεθνές, ευρωπαϊκό 

και εθνικό επίπεδο οδήγησε σε μια εκτεταμένη και πρωτοφανή αναστολή της οικονομικής 

λειτουργίας σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, με σοβαρότατες επιπτώσεις στη λειτουργία 

της ίδιας της οικονομίας και των αγορών εργασίας με σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση 
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1.3. Διδάγματα από την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

Για το σχεδιασμό του Προγράμματος λαμβάνονται υπόψη τα διδάγματα (lessons learnt) που 

προέκυψαν από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, το οποίο βαίνει προς ολοκλήρωση του το 

2023. 

Κατά την εξέλιξη της υλοποίησης του παρόντος Προγράμματος 2021-2027 θα αξιοποιηθούν και 

μελλοντικά συμπεράσματα των διαδικασιών αξιολόγησης του αντίστοιχου ΕΠ του 2014-2020, όπως 

αυτά προκύψουν με τον ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου αξιολόγησης της περιόδου. 

Τα κύρια θέματα που χαρακτήρισαν την υλοποίηση του ΕΠ σε διαχειριστικό επίπεδο είναι συνοπτικά 

τα ακόλουθα:  

Αδυναμίες σε θέματα σχεδιασμού και έγκαιρης υλοποίησης ειδικά νέων (πλην αυτών όπου ήδη 

υπήρχε εμπειρία) δράσεων ΕΚΤ, με εξαίρεση τις δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω 

ΕΣΠΑ, που σχεδιάστηκαν κεντρικά, υλοποιήθηκαν και εκταμιεύθηκαν από την ΕΕ σε πολύ σύντομο 

χρόνο.  

1. Προβλήματα «χρονισμού» έκδοσης των προσκλήσεων ανάμεσα στα τομεακά  και περιφερειακά 

προγράμματα που δημιούργησε συνθήκες «ακύρωσης» και σύγχυση στους δυνητικούς 

δικαιούχους και ωφελούμενους.  

2. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση λόγω των πολλών απαιτούμενων  διοικητικών σταδίων, 

ενεργειών και εγγράφων από την εξειδίκευση έως την ένταξη  των πράξεων, καθώς και ως προς 

τη δήλωση και πιστοποίηση των δαπανών.  

3. Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων: δυσλειτουργία του ΠΣΚΕ, ιδίως κατά την έναρξη της 

προγραμματικής περιόδου με συνέπεια τη χαμηλή απορρόφηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων 

στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (ΝΘΕ, ΝΕΕ). Επίσης, έλλειψη εργαλείων 

διαχείρισης ιδίως ως προς το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ΥΓΟΣ. 

4. Δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας: Περιορισμένη ενεργοποίηση σχετικών 

δράσεων. Στις δράσεις που  προκηρύχθηκαν παρατηρήθηκε  περιορισμένη  συμμετοχή δυνητικών  

φορέων λόγω και της  δυσκολίας εξασφάλισης  εγγυήσεων μέσω του τραπεζικού συστήματος.  

5. Περιορισμένη εφαρμογή μεθοδολογιών απλουστευμένου κόστους με αποτέλεσμα τη δημιουργία  

διοικητικού και διαχειριστικού φόρτου ιδίως κατά την έναρξη της  προγραμματικής περιόδου 

6. Διοικητικές και διαχειριστικές εμπλοκές λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ εμπλεκόμενων 

φορέων και οργανισμών ιδίως σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου 

μάθησης 

7. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, αρκετά περιπλοκότερο και με συνεχείς 

τροποποιήσεις, δημιούργησε καθυστερήσεις κατά την έναρξη της προγραμματικής περιόδου στις 

διαχειριστικές αρχές και κυρίως στους δικαιούχους.   

Παρά τα επιμέρους ζητήματα, το Ε.Π. 2014-2020  καταγράφει ποσοστό απορρόφησης 70%  έως  το α’ 

εξάμηνο του 2021 και αποτελεί την κύρια συνεισφορά στο επίτευγμα της Ελλάδας να βρίσκεται -για 

πρώτη φορά- στην πρώτη θέση στην υλοποίηση (απορρόφηση) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ
1
 (Ιούνιος 2021). 

 

                                                 
1
 https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf
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Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας  στους σχετικούς τομείς πολιτικής, σημειώνεται 

ότι κατά την Αναθεώρηση του 2020 σε συνέχεια των τροποποιήσεων του ευρωπαϊκού θεσμικού 

πλαισίου
1
 (Coronavirus Instruments I

2
, II

3
), συμπεριλήφθηκε στο ΕΠ, η Επενδυτική Προτεραιότητα 

9.iv και με ανακατανομή διαθέσιμων πόρων, εντάχθηκαν αντίστοιχες δράσεις
4
. Αναμένεται ότι έως τη 

λήξη της προγραμματικής περιόδου θα απορροφηθεί με ασφάλεια το σύνολο του Κοινοτικών πόρων 

και του διαθέσιμου  προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα σχέδια δράσης δαπανών που έχουν καταρτισθεί 

από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.   

 

Ειδικότερα, ανά τομέα πολιτικής αναφέρονται τα ακόλουθα. 

  

                                                 
1
 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/ 

2
 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-

contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative 
3
 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-

plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources 
4
 https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
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1.3.1. Απασχόληση και Αγορά Εργασίας 

 Κοινωφελής Εργασία. Στο πλαίσιο της προώθησης στην απασχόληση ομάδων πληθυσμού που 

λόγω της ύφεσης της οικονομίας κατά την προηγούμενη δεκαετία  βρέθηκαν επί μακρόν εκτός 

αγοράς εργασίας, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 συνεχίσθηκαν δράσεις 

κοινωφελούς εργασίας μέσω της τοποθέτησης εγγεγραμμένων ανέργων σε δήμους και 

περιφέρειες. Οι δράσεις αυτές συνετέλεσαν σημαντικά στην ανάσχεση της ανεργίας και ιδίως 

στην ένταξη / επανένταξη στην αγορά εργασίας μακροχρόνιων ανέργων και ανέργων 

μεγαλύτερης ηλικίας. Καινοτόμο στοιχείο στην υλοποίηση  των σχετικών δράσεων, σε σχέση με 

την προηγούμενη προγραμματική περίοδο υλοποίησης (2007-2013), ήταν η δυνατότητα  παροχής 

υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικής με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 

ωφελουμένων και την ομαλότερη  ένταξη/επανένταξη τους  στην αγορά εργασίας.  

 Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η ΕΕ έχει επανειλημμένως διατυπώσει συστάσεις για τη βελτίωση 

και ισχυροποίηση του συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Δεδομένης της 

χαμηλής αντιστοίχισης  δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού  με τις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας, είναι επιβεβλημένη η σύνδεση της επαγγελματικής  εκπαίδευσης και κατάρτισης  με 

την παραγωγή και την αγορά εργασίας.  Η αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και η 

επανειδίκευση (reskilling)  ως μέτρα προώθησης στην απασχόληση είναι στόχοι που βασίζονται 

στη θεσμική και συντεταγμένη καταγραφή των χαρακτηριστικών και την κατηγοριοποίηση των 

ωφελουμένων, παράλληλα με τη συστηματική διαδικασία παρακολούθησης των αναγκών και 

τάσεων  της  αγοράς εργασίας, όπως προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τα αποτελέσματα του 

Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας (ΜΔΑΑΕ) που χρήζει περαιτέρω 

ενίσχυσης και αναβάθμισης.  Η πρόσφατη πανδημία (COVID-19) και η προσπάθεια διαχείρισης 

της ανέδειξαν την ανάγκη  ψηφιακού μετασχηματισμού της  χώρας και κατέστησαν επιτακτική 

την ανάγκη βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε όλη την 

επικράτεια.  Επίσης, αναγκαία κρίνεται η επέκταση υλοποίησης δράσεων  κατάρτισης σε ειδικές 

ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ) ώστε να  εξασφαλίζεται πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες χωρίς 

αποκλεισμούς (Συμπεράσματα Ευρ.Συμβουλίου 2021/C221/02). 

Παρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις (π.χ νέο θεσμικό πλαίσιο για το Εθνικό Σύστημα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης) ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση ελκυστικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης παραμένει 

πρόκληση. Σημαντική εξέλιξη προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η εκπόνηση Ενιαίου 

Στρατηγικού  Σχεδίου Πολιτικής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση 

καθώς και πιλοτικές παρεμβάσεις που προάγουν τη διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας.   

 Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα. Η υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας  ήταν περιορισμένης κλίμακος.  Παρατηρήθηκαν 

προβλήματα τόσο στο σχεδιασμό των δράσεων  όσο και στην υλοποίηση.  Στις δράσεις που 

προκηρύχθηκαν παρατηρήθηκε  περιορισμένη  συμμετοχή  φορέων λόγω και της δυσκολίας 

εξασφάλισης  εγγυήσεων μέσω του τραπεζικού συστήματος.  

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Α.Λ.Ο.), ως ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης 

της οικονομίας, βρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των κρατών-μελών, λόγω της εγγενούς δυναμικής και της ανθεκτικότητας των πρακτικών της σε 

περιβάλλον κρίσης και όχι μόνο.  
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Τα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα και με τη διεθνή 

εμπειρία, την καθιστούν προνομιακό όχημα μετασχηματισμού των οικονομικών και κοινωνικών 

σχέσεων, καθώς και κινητοποίησης των κοινωνικών πόρων με μεγάλη αποδοτικότητα, κυρίως 

όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενδογενή ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού. 

Το οικονομικό οικοσύστημα που δημιουργεί η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

διακρίνεται από σταθερότητα, διαχρονικότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα σε εξωτερικές κρίσεις. 

Η επένδυση επομένως στην Κοινωνική Οικονομία, δεν αποσκοπεί σε μια προσωρινή και 

εύθραυστη άμβλυνση των συνεπειών της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, αλλά στην θωράκιση 

των κοινωνιών απέναντι σε ένα εξαιρετικά ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. 

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, συγκροτεί οικονομικά περιβάλλοντα που επιφέρουν 

πολλαπλά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους (ασφαλής εργασία, παροχή επωφελούς 

κοινωνικού έργου, υψηλή ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σεβασμός στο 

κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και φαινομένων 

αποκλεισμού).  

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία αποτελεί στρατηγική 

προτεραιότητα και για την ελληνική Πολιτεία, κι ακόμη περισσότερο στην μετα - covid περίοδο, 

όπου αναδεικνύεται ο ρόλος που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι φορείς ΚΑΛΟ για την 

κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς. 

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας εδράζεται και συνενώνει 

τα ακόλουθα: 

- Δράσεις προβολής και δημοσιότητας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

- Δράσεις συμβουλευτικής και υποστήριξης υφιστάμενων, νέων και δυνητικών κοινωνικών 

επιχειρηματιών. 

- Δράσεις Επιχορήγησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

- Δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εδραίωση του θεσμού της κοινωνικής 

οικονομίας. 

Αποσκοπώντας στην ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στη νέα προγραμματική 

περίοδο 2021-2027 αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για την κοινωνική επιχειρηματικότητα που 

στοχεύουν στη δημιουργία δομών συμβουλευτικής και υποστήριξης υφιστάμενων, νέων και 

δυνητικών κοινωνικών επιχειρηματιών, τη δημιουργία θερμοκοιτίδων κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση δημιουργίας νέων φορέων ΚΑΛΟ, την υποστήριξη των 

υφιστάμενων φορέων ΚΑΛΟ, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων στον σχεδιασμό και την παραγωγή καινοτόμων και χρηστικών προϊόντων – ιδεών. 

Στο ίδιο πλαίσιο θα προωθηθούν δράσεις χρηματοδότησης των φορέων ΚΑΛΟ για την 

υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων και δράσεων, στοχευμένες παρεμβάσεις σε συνεργασία με 

την τοπική αυτοδιοίκηση για την κάλυψη τοπικών αναγκών, την παραγωγή -προώθηση τοπικών 

προϊόντων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μικρές ή/και απομακρυσμένες κοινότητες, την 

αξιοποίηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, την ανακύκλωση και την ευρύτερη κυκλική οικονομία, 

την υποστήριξη της γυναικείας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και των ευάλωτων 

και ειδικών ομάδων, την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ατόμων που ζουν κάτω από το όριο 

της φτώχειας (δικαιούχοι ΚΕΑ), τη διευκόλυνση πρόσβασης φορέων ΚΑΛΟ σε χρηματοδοτικά 

εργαλεία (παροχή εγγυήσεων, μικροπιστώσεις), τη στήριξη της εξωστρέφειας και την 

παραχώρηση κινήτρων για τη δραστηριοποίηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, κυρίως στα 

πρώτα στάδια ανάπτυξής τους με στόχο τη δυναμική παρουσία τους στην αγορά. 
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 ΠΑΝ - Δράσεις για τους Νέους. Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΑΠ3) «Διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών» του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ στόχευσε στην 

αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται 

Εκτός Εργασίας, Εκπαίδευσης, και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και στη βιώσιμη ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιμέρους 

υποομάδας στόχου των νέων, με την αξιοποίηση των πόρων της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων - ΠΑΝ (Youth Employment Initiative-ΥΕΙ) και στο πλαίσιο της 

εφαρμογής του Σχεδίου Εφαρμογής του Συστήματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth 

Guarantee Implementation Plan). 

Μέσω της ΠΑΝ υλοποιήθηκαν δράσεις: μαθητείας, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, 

κατάρτισης σε τομείς αιχμής συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής και πιστοποίησης, 

προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ), 

πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων πρόγραμμα νεανικής 

επιχειρηματικότητας καθώς και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων πτυχιούχων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα εκπαιδευτικά προσόντα.  

Η εμπειρία υλοποίησης καθώς και η μελέτη αξιολόγησης των  δράσεων  ΠΑΝ αναδεικνύει  ότι 

πρόκειται για  ετερογενή ομάδα με επιμέρους υποομάδες (νέοι με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα, 

νέοι ευάλωτων ομάδων, πληττόμενοι από φτώχεια, με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο κλπ.) που 

απαιτούν διαφοροποιημένη στρατηγική ανά ομάδα, αλλά και εξατομικευμένη προσέγγιση - 

παρακολούθησης ως προς τον στόχο ένταξης στην αγορά εργασίας. Μεγάλη μάζα των νέων ως 

29 ετών δεν εγγράφονται σε επίσημους μηχανισμούς (ΟΑΕΔ κλπ.), οπότε είναι κρίσιμο το θέμα 

του εντοπισμού τους και των δράσεων κινητοποίησης τους ώστε να ενταχθούν στις παρεμβασεις. 

Έμφαση απαιτείται να δοθεί σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες νέων έως 29 ετών ( πχ Αμέα) καθώς 

και στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω της αναβάθμισης του θεσμού της 

μαθητείας.  

 Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται επιχορήγηση Εργοδοτών 

για τη δημιουργία Νέων Θέσεων  Εργασίας (ΝΘΕ) και Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων 

Επαγγελματιών (ΝΕΕ) στο πλαίσιο της ΠΑΝ, οι οποίες υλοποιήθηκαν στη βάση του Κανονισμού 

de minimis. Μολονότι οι δράσεις αυτές  ως τυπικές ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης είχαν 

υλοποιηθεί  επιτυχώς κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, κατά την τρέχουσα 

περίοδο  είχαν χαμηλό ποσοστό απορρόφησης  λόγω  και της δυσλειτουργίας  του ΠΣΚΕ κατά 

την έναρξη της προγραμματικής περιόδου.  

 Τρόπος υλοποίησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης. Οι δράσεις  συνεχιζόμενης 

κατάρτισης, μαθητείας, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή προεργασίας, επιδότησης Νέων 

θέσεων Εργασίας, κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους, Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ), 

Απασχόλησης σε φορείς δημόσιου τομέα, Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις (συνδυασμός δράσεων) 

που χρηματοδοτήθηκαν  από το ΕΠ 2014-2020 αποτελούν Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, 

για τις οποίες προγραμματίζεται ανακατεύθυνση  με σταδιακή εφαρμογή νέου μοντέλου 

υλοποίησης  στη βάση της εξατομικευμένης προσέγγισης  (profiling) και της κατηγοριοποίησης 

(segmantation), αντίστοιχα με τις ανάγκες παρέμβασης και τη δυνατότητα υλοποίησης 

προγραμμάτων «ανοικτού τύπου» με συνεχή διαθεσιμότητα ώστε να εξασφαλίζεται 

ολοκληρωμένη, συστηματική και εξατομικευμένη προσέγγιση στους ωφελούμενους, μέσω της 

διαρκούς διαθεσιμότητας σταθερών επιλογών συμβουλευτικής κατάρτισης ή / και προώθησης 

στην απασχόληση.  Ο επανασχεδιασμός των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης βασίζεται  

σε μελέτη  που  εκπονήθηκε με ανάθεση του Υπ.Εργασίας στην Παγκόσμια Τράπεζα (World 

Bank).  Πρόγραμμα  «ανοικτού τύπου» σχεδιάσθηκε και εφαρμόσθηκε πιλοτικά  στην  περιοχή 
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της Ελευσίνας με σκοπό, κατά τη νέα προγραμματική  περίοδο,  να εξετασθεί η εφαρμογή σε όλη 

την επικράτεια.  

 Εναρμόνιση: Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 η δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής υλοποιείται σε ετήσιους κύκλους, ανά σχολικό έτος, και χρηματοδοτείται 

μέσω του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ και των Π.Ε.Π. 2014-2020. Η 

διάκριση μεταξύ Τομεακού Ε.Π. και ΠΕΠ, γίνεται με κριτήριο το όριο της φτώχειας και υπό 

συμφωνία αποκλιμάκωσης με την ΕΕ. Το Τομεακό Ε.Π. χρηματοδοτεί τους «άνω» του ορίου της 

φτώχειας ωφελούμενους, ενώ τα ΠΕΠ τους «κάτω» του ορίου ωφελούμενους. Η δράση, στο 

πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος,  αποτελεί πολιτική για τη βελτίωση της πρόσβασης των 

γυναικών στην απασχόληση και την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μέσω μέτρων 

συμφιλίωσης του επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου. Παρά τα θετικά αποτελέσματα της 

υλοποίησης, όπως προκύπτουν από τη μελέτη αξιολόγησης της δράσης, κρίνεται αναγκαία η 

ενίσχυση και αναβάθμιση των πολιτικών για την προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των 

φύλων στην αγορά εργασίας και της εξισορρόπησης οικογενειακού και επαγγελματικού βίου 

στην επόμενη προγραμματική περίοδο.  

 Περαιτέρω αναβάθμιση θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας: Η ανάπτυξη και αναβάθμιση 

των συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και 

της πρόνοιας αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο πολιτικής για το Υπουργείο Εργασίας. Βάσει της 

υλοποίησης των σχετικών δράσεων κατά την ΠΠ 2014-2020 διαπιστώνεται η ανάγκη περαιτέρω 

επιχειρησιακής ενίσχυσης του Μηχανισμού Διάγνωσης των αναγκών της Αγοράς Εργασίας και 

διασύνδεσής του και με άλλα εθνικά Πληροφορικά Συστήματα, η επιχειρησιακή βελτίωση και 

εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών απασχόλησης (ΟΑΕΔ) και η επιτάχυνση ενεργειών στον τομέα 

του ελέγχου της αδήλωτης εργασίας, σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις σχετικές 

δράσεις που προωθούνται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
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1.3.2. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

 Ψηφιακές Δεξιότητες. Εκπαιδευτικές ανισότητες και έλλειμμα δεξιοτήτων παρουσιάστηκαν 

έντονα και με την πρόσφατη πανδημία και εντάθηκαν καθώς εφαρμόστηκε λόγω των συνθηκών 

υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Η πανδημία και η προσπάθεια 

αντιμετώπισής της ανέδειξαν την αναγκαιότητα για εισαγωγή νέων δεξιοτήτων/εργαλείων στον 

χώρο της εκπαίδευσης, με στόχο την ενσωμάτωση και κάλυψη όλης της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και των ευάλωτων ομάδων χωρίς ανισότητες και διακρίσεις. Ταυτόχρονα σε αρκετές 

περιπτώσεις αναδείχθηκε και η δυσκολία των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στον 

απαιτούμενο βαθμό λόγω ελλιπών γνώσεων σε ΤΠΕ και σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση παραμένει μία πρόσκληση για την πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στοχεύοντας τόσο στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων 

μαθητών και εκπαιδευτικών όσο και στην ευρύτερη χρήση των ψηφιακών μέσων για την 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας  και της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Καθώς οι 

ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς και η ψηφιακή εκπαίδευση 

υπολείπεται σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019) επιβάλλεται 

η επέκταση/διεύρυνση υφιστάμενων και ανάληψη νέων σχετικών δράσεων. 

 Σχολική Διαρροή. Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στη διά 

βίου μάθηση ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής  προέλευσης και η άμβλυνση των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων θα πρέπει να αποτελέσουν σημαντικές προτεραιότητες. Θα πρέπει 

επίσης, να καταβληθούν και ενταθούν οι προσπάθειες για την παραμονή στο εκπαιδευτικό 

σύστημα των μαθητών / καταρτιζομένων / φοιτητών, τη βελτίωση των επιδόσεών τους  και την 

ολοκλήρωση  των σπουδών τους.  

Παρόλο που η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει μειωθεί σημαντικά,  εξακολουθούν να 

υπάρχουν θύλακες υψηλής μαθητικής διαρροής, γεγονός που καταδεικνύει ότι απαιτούνται 

συστηματικές και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. 

Αναφορικά με τους προσφυγόπαιδες και την ενσωμάτωσή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα 

διαπιστώνεται ότι παρά τις προσπάθειες, δεν έχει επιτευχθεί η πλήρης συμμετοχή τους και η 

συστηματική παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των δομών που 

έχουν δημιουργηθεί (δομές υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων, τάξεις υποδοχής). 

Απαιτούνται συστηματικές προσπάθειες και ολιστικές παρεμβάσεις προκειμένου να επιτευχθεί η  

καθολική συμμετοχή στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων.        

 Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με την επέκταση της διετούς υποχρεωτικής 

προσχολικής εκπαίδευσης και την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων κατά την ΠΠ 2014-20 

διευρύνθηκε σημαντικά η συμμετοχή των παιδιών στις δομές της προσχολικής εκπαίδευσης. 

Ωστόσο στη χώρα  εξακολουθεί η φοίτηση των παιδιών να υπολείπεται του μ.ο. της ΕΕ. Ως εκ 

τούτου θα πρέπει να συνεχιστούν και ενταθούν οι προσπάθειες για την καθολική εφαρμογή της, 

καθώς αποτελεί μέτρο για την άμβλυνση των ανισοτήτων (ιδιαίτερα για προνήπια/νήπια 

προερχόμενα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο), ενώ 

ταυτόχρονα διευρύνονται οι εργασιακές δυνατότητες των γονέων παρέχοντας προοπτικές 

προσωπικής ανέλιξής τους. 

Κατά την ΠΠ 2014-20, το Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο επεκτάθηκε στο σύνολο των 

σχολικών μονάδων δημοτικής εκπαίδευσης της χώρας και επιχειρήθηκε η παράταση του 

υποχρεωτικού σχολικού ωραρίου για όλες τις τάξεις ως αντισταθμιστικού μέτρου για τη 

βελτίωση των επιδόσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων στο σχολείο από όλους ανεξαιρέτως τους 

μαθητές, με αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής μαθητών. 
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Οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στους εγγραμματισμούς [γλώσσα, κατανόηση κειμένου, 

μαθηματικά] (έρευνα PΙSA) και η ανάγκη για ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να ενταχθούν στην μελλοντική 

κοινωνία και αγορά εργασίας οδηγούν στην ανάγκη τόσο για τη διεύρυνση και συνέχιση της 

υλοποίησης/εφαρμογής υφιστάμενων δράσεων (εργαστήρια δεξιοτήτων, επιμόρφωση στους 

εγγραμματισμούς, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο, 

κρατικά πιστοποιητικά πληροφορικής και γλωσσομάθειας αναμόρφωση των προγραμμάτων 

σπουδών, κλπ) όσο και  για τον σχεδιασμό νέων σχετικών δράσεων στο πλαίσιο της νέας ΠΠ. 

Καταβλήθηκε μεγάλη  προσπάθεια με μια σειρά παρεμβάσεων για την επίτευξη στον μέγιστο 

βαθμό της θεμελίωσης ενός συστήματος συμπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλα τα 

επίπεδα (ενταξιακό σχολείο), ωστόσο αυτή υστερεί σημαντικά. Η συμπεριληπτική/ενταξιακή 

εκπαίδευση δεν έχει καθολική εφαρμογή και απαιτούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις 

βαθμίδες συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης για τα 

άτομα με αναπηρία καθώς και για άτομα προερχόμενα από περιθωριοποιημένες κοινωνικά 

ομάδες (Ρομά), πρόσφυγες και μετανάστες. Επίσης το προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 

δεν έχει συμπεριλάβει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και όλες τις τάξεις στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχει εφαρμοστεί συστηματικά 

σύμφωνα με τις ανάγκες με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στο αγαθό 

της εκπαίδευσης. Με βάση τα σχετικά ευρήματα απαιτείται να ενισχυθεί ο θεσμός στα νέα 

αναλυτικά προγράμματα καθώς επίσης και να επικαιροποιηθούν τα πανεπιστημιακά 

συγγράμματα και εγχειρίδια λαμβάνοντας υπόψη και αυτήν τη διάσταση. 

 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των 

κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην παρακολούθηση και στον 

επαναπροσδιορισμό ειδικοτήτων επιχειρείται με τον νόμο 4763/2020 και παρέχεται μέσω της 

συμμετοχής τους σε κεντρικό επίπεδο στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (ΚΣΕΕΚ) και σε περιφερειακό επίπεδο στα Συμβούλιο Σύνδεσης με την 

Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ), τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά για να επιτευχθεί η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με  

τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της  αγοράς εργασίας. 

Διαπιστώνεται η απαίτηση για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης ώστε από «επιλογή ανάγκης» να γίνει συνειδητή επιλογή καθώς τα βελτιωμένα 

ποσοστά απασχόλησης αποφοίτων ΕΕΚ συνηγορούν στη συνέχιση στοχευμένων παρεμβάσεων. 

Επίσης, απαιτείται συστηματική προσπάθεια για τη συμπερίληψη στην ΕΕΚ 

εκπαιδευομένων/μαθητευομένων προερχόμενων από ΕΚΟ (Ρομά, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ) 

και ατόμων με αναπηρία. 

Επισημαίνεται η απουσία κουλτούρας μάθησης στον χώρο εργασίας και απροθυμία των 

επιχειρήσεων να συμμετέχουν συμβάλλοντας στην εμπέδωση ισχυρών δεσμών στην 

εκπαίδευση/κατάρτιση με την αγορά εργασίας και ως εκ τούτου απαιτείται η ενίσχυση της 

ελκυστικότητας της μαθητείας στον ιδιωτικό τομέα. 

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Απαιτείται η περαιτέρω ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου  και η 

ανάληψη σχετικών δράσεων για την παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση ιδίως στο πεδίο σύνδεσης με την αγορά εργασίας (ΟΟΣΑ 2021), αλλά και στον 

διεθνή προσανατολισμό της  προκειμένου να καλυφθεί το σημαντικό χάσμα αναντιστοιχιών στην 

προσφορά και τη ζήτηση εργασίας μέσω βελτίωσης / επικαιροποίησης των προγραμμάτων 

σπουδών και ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών. 
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Παρά το υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τον μ.ο. της ΕΕ 

εντοπίζεται έλλειψη παροχής οριζόντιων γνώσεων και δεξιοτήτων (διαχείριση έργου, ανάληψη 

πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων) που αποτελούν σημαντικά εφόδια για την ένταξη των 

αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 

Η πρακτική άσκηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει ελλείψεις. Ο βαθμός σύνδεσής 

της με την είσοδο στην αγορά εργασίας δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός, διότι δεν είναι 

θεσμοθετημένη, έχει προαιρετικό χαρακτήρα και μικρή διάρκεια, καθώς και μη σταθερό και 

ενιαίο διοικητικό πλαίσιο, αποθαρρύνοντας επιχειρήσεις να συμμετέχουν παρόλο που 

δυσκολεύονται να βρουν άτομα με συγκεκριμένες δεξιότητες.   

Καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση δράσεων για την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας των 

ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης καθιστούν αναγκαία την επικαιροποίηση ή/και την 

ολοκλήρωση των σχετικών παρεμβάσεων. 

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για το ερευνητικό δυναμικό και την απόκτηση ακαδημαϊκής 

διδακτικής εμπειρίας φαίνεται ότι λειτούργησαν ευνοϊκά στην ανάσχεση του brain-drain, ενώ το 

μεγάλο πλήθος των πλήθος των υποψηφίων στο πλαίσιο της  δράσης για την έγκαιρη 

ολοκλήρωση σπουδών επιμελών φοιτητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες κατέδειξε την 

ανάγκη συνέχισης της παρέμβασης. 

Στην παρούσα φάση δεν έχει ακόμα αποδώσει καρπούς  η ενίσχυση της διεθνοποίησης της 

ανώτατης εκπαίδευσης παρά το γεγονός ότι αποτελούσε στόχο πολιτικής στη Στρατηγική για την 

Ανώτατη Εκπαίδευση και απαιτείται επιτάχυνση της υλοποίησης / εφαρμογής των σχετικών 

δράσεων.  

 Διά Βίου Μάθηση. Το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών (στο σύνολο 

του ενεργού πληθυσμού) που συμμετέχουν σε προγράμματα ΕΕΚ, απαιτεί την ανάληψη 

συστηματικών πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευσης. Ωστόσο, το 

ποσοστό αυτό αποτελεί διαχρονικά ένα μεγάλο ερευνητικό πρόβλημα, καθώς υπάρχουν 

ζητήματα που καθιστούν δύσκολη τη συλλογή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, όπως  

ασάφεια ως προς το ποιες δραστηριότητες καλύπτει ο όρος Εκπαίδευση Ενηλίκων, αλλά και ως 

προς την έννοια της συμμετοχής και τι ακριβώς μετράμε με αυτήν, μεγάλος αριθμός φορέων που 

παρέχουν εκπαίδευση σε ενηλίκους, αναξιοπιστία των μεθόδων που αξιοποιούνται για τα 

στατιστικά στοιχεία, παράλληλη συμμετοχή των ενηλίκων σε περισσότερα του ενός 

προγράμματα κ.λπ. 

Απαιτείται σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια στον τομέα δια βίου μάθησης  ειδικά σε ότι 

αφορά τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και τα Κέντρα 

Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) για να αντιμετωπιστεί το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων 

στη διά βίου μάθηση. Επίσης, τα ΚΔΒΜ θα πρέπει να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση των 

διαδρομών μάθησης με αναβάθμιση  δεξιοτήτων και επανειδίκευση για τη σύνδεση με την αγορά 

εργασίας λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση της ΕΕ για τη σύνδεση πιστοποίησης προσόντων 

με απόδοση πιστωτικών μονάδων, μικροδιαπιστευτηρίων (micro-credentials), κλπ. 
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1.3.3. Κοινωνική Ένταξη 

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 οι δράσεις που αντιστοιχούν στις επενδυτικές 

προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9,  ήτοι:  

i. ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της 

ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας,  

ii. κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, 

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

iv. βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 

συμφέροντος,  

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,  

vi. στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, 

χρηματοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

Στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ χρηματοδοτήθηκαν δράσεις στο πλαίσιο των επενδυτικών 

προτεραιοτήτων: 

9.iv  που προστέθηκε στο ΕΠ κατά την Αναθεώρηση του 2020 προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 

επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας και εκπαίδευση και  

9.v  για τις δράσεις κοινωνικής οικονομίας και  

8.vii  στο πλαίσιο των συστημικών παρεμβάσεων, αναφορικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας 

του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής,  με  αντικείμενο το σχεδιασμό, την ενημέρωση, 

το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση οριζόντιων συνεκτικών πολυτομεακών 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, καθώς και το Σχεδιασμό & ανάπτυξη 

γεωπληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού και την Παραγωγική Λειτουργία του 

Πληροφοριακού Συστήματος του KEA/ΕΕΕ. 

Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου αναμένεται η αναβάθμιση του Μηχανισμού  με βάση 

τις ακόλουθες ανάγκες: 

 ενσωμάτωση των αλλαγών που προέκυψαν  από τις αλλαγές αρμοδιοτήτων στους εμπλεκόμενους 

φορείς και στα κενά σε θέματα συντονισμού και παρακολούθησης της εφαρμογής των δράσεων 

σε κεντρικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο, 

 εξειδίκευση των διαδικασιών καθώς και ανάλυση των ροών πληροφορίας  μεταξύ φορέων, 

παράλληλα με τον καθορισμό του περιεχομένου της και των χρονικών οροσήμων ανταλλαγής της 

για τη βελτίωση της παρακολούθησης, 

 συντονισμός διαφορετικών φορέων που εμπλέκονται σε κοινές δράσεις  με στόχο τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και της συνέργειας μεταξύ των δράσεων, 

 αναβάθμιση των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης της Εθνικής Στρατηγικής και 

των δράσεων της, 

 αναβάθμιση και ολοκλήρωση των υποστηρικτικών ψηφιακών υποδομών  καθώς και ανάπτυξη 

ψηφιακών εργαλείων  για το συντονισμό,  την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 

Στρατηγικής, 

 αναβάθμιση της λειτουργίας των οργάνων διαβούλευσης.  

Από το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και Εκπαίδευση 2021-27 θα χρηματοδοτηθούν κυρίως 

πιλοτικές και συστημικές παρεμβάσεις. 
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1.3.4. Υγεία 

Η πανδημία COVID-19 και η εμπειρία από την αντιμετώπισή της ανέδειξε έτι περαιτέρω την ανάγκη 

για ανάπτυξη μηχανισμών και ανάλυψη μέτρων προστασίας του πληθυσμού της χώρας, ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις έκακτων υγειονομικών συνθηκών.  

 Υφίσταται ανάγκη περαιτέρω αναδιοργάνωσης των Δομών Υγείας τόσο μέσω της αναβάθμισης 

των υποδομών (ενδεικτικά, Περιφερειακά Προγράμματα 2021-2027), τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων του υγειονομικού προσωπικού, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την κρισιμότητα 

ανθεκτικής και αποτελεσματικής και επείγουσας φροντίδας, περιλαμβανομένης της 

πρωτοβάθμιας. 

 Αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  η επίτευξη 

εγγύτητας του προσωπικού-οικογενειακού ιατρού με τον ασθενή, η αποτελεσματικότητα της 

οικοδόμησης σταθερής σχέσης του με την κοινότητα για την αποφυγή πίεσης στο δευτεροβάθμιο 

σύστημα  και την ανθεκτικότητα του συστήματος. 

 Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου για την 

αναδιοργάνωση των υφιστάμενων υπηρεσιών και δομών και για την μεταξύ τους διασύνδεση 

(όλων των βαθμίδων),  με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και την κάλυψη των αναγκών 

ισότιμης πρόσβασης των πολιτών εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση. 

 Σημειώνεται ότι τυχόν ανεπάρκειες στις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας υγείας εντείνονται 

ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν με  δημογραφικούς  και γεωγραφικούς  παράγοντες  αναδεικνύοντας 

την ανάγκη και νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών υγείας  πχ εξ αποστάσεως πρόσβασης σε 

υπηρεσίες υγείας (e-health). 

 Άμβλυνση των ανισοτήτων με υιοθέτηση και υλοποίηση πολιτικών προαγωγής, πρόληψης και 

διασφάλισης της ψυχικής υγείας για όλο τον πληθυσμό (με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και 

προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών και της υγείας στην τρίτη ηλικία). 

 Ομοίως εμφανίζονται καθυστερήσεις εφαρμογή της επέκτασης του δικτύου των ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών για αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. 

 Δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς το μοντέλο των διαπολιτισμικών μεσολαβητών στις υπηρεσίες 

υγείας, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων 

χωρών οι οποίοι μάλιστα πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της πανδημίας.  

Οι παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας θα πρέπει να είναι σε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με 

αυτές που προγραμματίζονται στους αντίστοιχους άξονες των Περιφερειακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθκετικότητας. 
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1.3.5. Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βασικής και Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) αποτέλεσε για την ΠΠ 

2014-2020 ένα σημαντικό εργαλείο άμβλυνσης των συνεπειών της υλικής στέρησης, η οποία αποτελεί 

την χειρότερη μορφή φτώχειας, προσφέροντας ταυτόχρονα και στοχευμένες υπηρεσίες κοινωνικής 

ένταξης. Ο συνδυασμός αξιοποίησης του ΕΠ ΕΒΥΣ, σε μια δοκιμαζόμενη κοινωνία και οικονομία, με 

τις υπόλοιπες κοινωνικές πολιτικές, διαμόρφωσαν τη βάση μιας πυραμίδας ενεργειών που στόχευε 

στη δημιουργία ενός δίκτυ προστασίας των ατόμων που βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οι 

πόροι που διατέθηκαν από το ΕΠ ΕΒΥΣ κρίνεται, σύμφωνα με το Στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης 

της υλικής στέρησης 2021-2027» - κείμενο εργασίας της ΔΑ του ΤΕΒΑ (Μάιος 2021), ότι συνέβαλαν 

σε συνεχή και σταθερή βάση καθώς και με πολλαπλό τρόπο, στην κοινωνική συνοχή της ελληνικής 

κοινωνίας και στην αξιοπρεπή διαβίωση των ωφελούμενων των δράσεων.  

Το 2017, σε συνέργεια των Ταμείων ΕΚΤ και ΤΕΒΑ, οι δικαιούχοι του ΕΕΕ διασυνδέθηκαν με τους 

ωφελούμενους ΤΕΒΑ. Συγκεκριμένα, ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ καθίστανται, εφόσον το επιλέγουν, οι 

δικαιούχοι του ΕΕΕ. Η διασύνδεση αυτή μετέβαλε το πλήθος των ωφελούμενων ΤΕΒΑ από ένα 

στατικό πλήθος εγγεγραμμένο στις αρχικές λίστες του έτους 2015 σε ένα δυναμικό πλήθος που 

μεταβάλλεται κάθε μήνα, έτσι ώστε να καλύψει κάθε νοικοκυριό που πληροί τις προϋποθέσεις 

ένταξης στο καθεστώς ΚΕΑ και αναγνωρίζεται ως «νεοεισερχόμενο» στο επίσης μεταβλητό «κατώφλι 

της φτώχειας».  Έτσι, η υλοποίηση του ΕΠ ΕΒΥΣ είναι ευθέως συναρτημένη με τους δικαιούχους του 

ΕΕΕ, δεδομένου ότι οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ αποτελούν υποσύνολο των δικαιούχων του ΕΕΕ. 

Κατά τα έτη 18-20 οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ έχουν σταθεροποιηθεί σε περίπου 400.000 άτομα ή σε 

240.000 οικογένειες. Πάνω από το 60% των ωφελούμενων καταγράφεται σε τρεις Περιφέρειες: την 

Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα. 

H υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης της υλικής στέρησης μέσω του ΤΕΒΑ γίνεται 

αποκεντρωμένα, μέσω 57 Κοινωνικών Συμπράξεων (ΚΣ) οι οποίες συγκροτήθηκαν στο πλαίσιο 

σχετικής διαβούλευσης και με την ευρεία συμμετοχή σε αυτές τοπικών κοινωνικών εταίρων (Δήμοι, 

Περιφέρειες, Εκκλησία, Κοινωνικοί Φορείς). Στις ΚΣ έχουν ορισθεί ως «Επικεφαλής Εταίροι» 

(Δικαιούχοι), Δήμοι και Περιφέρειες.  Κατά τη νέα ΠΠ, οι ΚΣ θα αξιολογηθούν ως προς τις επιδόσεις 

τους σε επιχειρησιακό και διαχειριστικό επίπεδο, ενώ θα επικαιροποιηθούν οι Εταίροι κάθε ΚΣ με νέο 

κύκλο διαβούλευσης. 

Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της υλικής 

στέρησης εντάσσονται ως διακριτή Ειδική Προτεραιότητα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με τις 

ανάγκες για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης να παραμένουν ποσοτικά αυξημένες, ενώ 

αναμένεται να μεγεθυνθούν περαιτέρω, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. Με ένα 

αισιόδοξο μέσο σενάριο επιπτώσεων, σύμφωνα με το Στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης της υλικής 

στέρησης 2021-2027» - κείμενο εργασίας της ΔΑ του ΤΕΒΑ (Μάιος 2021), οι ωφελούμενοι, 

εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 513.000 ενώ το 56,7% εκτιμάται ότι θα εντοπιστεί στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες Περιφέρειες, ενώ το 43,3% στις Περιφέρειες Μετάβασης. 

Η ενσωμάτωση αυτής της Ειδικής Προτεραιότητας στο ευρύτερο Πρόγραμμα του ΕΚΤ+ εκτιμάται ότι 

επιτρέπει μια περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση, βελτιστοποίηση συμπληρωματικότητας 

δράσεων και παρακολούθησης.  
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1.4. Προτεραιότητες  

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα διδάγματα υλοποίησης και οι βασικές αναπτυξιακές 

ανάγκες που προαναφέρθηκαν προσδιορίζουν τους βασικούς άξονες στρατηγικής του Προγράμματος, 

οι οποίοι αναφέρονται: 

 στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία και 

στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη 

έμφαση στους νέους έως 29 ετών, 

 στην προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και 

κατάρτιση και δια βίου μάθησης,  

 στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης,  

 στη διασφάλισης ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και 

 στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης. 

 

Η στρατηγική αυτή θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων (4) Προτεραιοτήτων και δύο (2) Ειδικών 

Προτεραιοτήτων, πλέον της Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν δράσεις απόλυτα εναρμονισμένες με το Στόχο Πολιτικής 4 και τους Ειδικούς Στόχους 

α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ια, ιβ και ιγ του Κανονισμού ΕΚΤ+ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-

2027: 

Προτεραιότητα 1: Οριζόντιες / Συστημικές Παρεμβάσεις  

Προτεραιότητα 2: Απασχόληση και Αγορά Εργασίας 

Προτεραιότητα 3: Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

Προτεραιότητα 4: Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας 

Ειδική Προτεραιότητα 5: Απασχόληση των Νέων (15-29 ετών), Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευση 

και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ),  

Ειδική Προτεραιότητα 6: Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση 

Προτεραιότητα 7: Τεχνική Βοήθεια  

Σημειώνεται ότι οι τίτλοι των Προτεραιοτήτων ενδέχεται να αλλάξουν. 

 

 

Η Προτεραιότητα 1 «Οριζόντιες Συστημικές Παρεμβάσεις» υποστηρίζει παρεμβάσεις για τον 

εκσυγχρονισμό, την προσαρμογή και ενίσχυση των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, 

της κοινωνικής ένταξης και υγείας, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 

ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, στις 

παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας. 

Επιπλέον, θα υποστηριχθούν δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διακυβέρνησης όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς η δημιουργία Παρατηρητηρίων και Ψηφιακών Πυλών για την 

παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης των παρεμβάσεων αλλά και για τη χαρτογράφηση των 

ομάδων στόχων για την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση πολιτικών. 
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Η Προτεραιότητα 2 «Απασχόληση και Αγορά Εργασίας» στοχεύει στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση 

της απασχολησιμότητας μέσω παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

και τη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, κυρίως για τις ομάδες εκείνες του 

πληθυσμού που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες). 

Επίσης, περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των δύο φύλων 

στην αγορά εργασίας, μέσω σύγχρονων μορφών οργάνωσης της εργασίας και δράσεων για την 

εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Στην Προτεραιότητα 2 περιλαμβάνονται και οι 

δράσεις για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, στο πλαίσιο της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. 

 

Η Προτεραιότητα 3 «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» περιλαμβάνει παρεμβάσεις που 

αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνάφειας 

της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας, 

στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών, ιδιαίτερα σε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και 

στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας για την ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας στη διδασκαλία και στη  μάθηση. Επιπλέον, η 

ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης τίθεται στο επίκεντρο με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα 

υποστηρίζονται δράσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και 

συμβουλευτικής, για τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας και της ελκυστικότητας της ΕΕΚ. Τέλος, θα υποστηριχθεί η επιμόρφωση 

ενηλίκων μεταξύ άλλων και μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

 

Η Προτεραιότητα 4 «Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας» εισάγεται στο Πρόγραμμα σύμφωνα με το 

Άρθρο 14 του Κανονισμού ΕΚΤ+, και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικής 

καινοτομίας και κοινωνικού πειραματισμού όλων των Ειδικών Στόχων που περιλαμβάνονται στο 

Πρόγραμμα.  

Ως κοινωνικές εννοούνται οι καινοτομίες, που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα τόσο ως προς το στόχο 

τους όσο και ως προς τον τρόπο που υλοποιούνται και σχετίζονται με την υλοποίηση νέων ιδεών (σε 

προϊόντα, υπηρεσίες, πρακτικές και μεθόδους) και οι οποίες αντιμετωπίζουν κάποιες κοινωνικές 

ανάγκες και δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις ή συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου τομέα, της 

κοινωνίας των πολιτών, οργανισμών του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να επωφεληθεί η κοινωνία και 

να ενισχυθούν τα αποτελέσματα της παρέμβασής τους. 

Στη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την 

Κοινωνική Καινοτομία – ΑΑΚ (Employment and Social Innovation – EaSI), εντάσσεται στο ΕΚΤ+ 

και υποστηρίζει δραστηριότητες για την ανάπτυξη των διαχειριστικών ικανοτήτων των φορέων και τη 

διακρατική / διασυνοριακή συνεργασία για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και της 

κοινωνικής ένταξης, δίκαιων συνθηκών εργασίας, ίσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και 

ενίσχυσης της κινητικότητας των εργαζομένων. 

Η Ελλάδα έχει στο παρελθόν υλοποιήσει παρόμοιες δράσεις, ωστόσο στην ΠΠ 2021-2027, το 

Πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ+ που θα περιλαμβάνονται και στο Πρόγραμμα 

Απ&Εκ 2021-2027. 
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Η Ειδική Προτεραιότητα 5 «Απασχόληση των Νέων» περιλαμβάνει δράσεις για την αντιμετώπιση 

της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων έως 29 ετών και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός 

εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω 

παρεμβάσεων προσέγγισης, ευαισθητοποίησης, ενεργοποίησης και πολιτικών απασχόλησης και 

εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιμέρους ομάδας στόχου. 

 

Η Ειδική Προτεραιότητα -6 «Επισιτιστική Βοήθεια και Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης» 

περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για τη στήριξη των απόρων, και εν γένει όσων διαβιούν σε κίνδυνο 

ακραίας φτώχειας, οι οποίες κατά την ΠΠ 2014-2020 συγχρηματοδοτήθηκαν από το «Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (ΤΕΒΑ). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η συνέχιση της 

παροχής επισιτιστικής βοήθειας και άλλης βασικής συνδρομής προς τους απόρους που εφαρμόσθηκε 

στην ΠΠ 2014-2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στέρησης 

(ΕΒΥΣ), με την αξιοποίηση και εμβάθυνση των θετικών μεθόδων και εργαλείων που αναπτύχθηκαν. 

Η εφαρμογή των δράσεων αυτών θα λάβει υπόψη της τις πρόνοιες του Κανονισμού του ΕΚΤ+ για 

ευελιξία της διαχείρισης, με παράλληλη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας λήψης της υλικής  βοήθειας 

από τους ωφελούμενους και τη διασφάλιση της ποιότητας των διανεμόμεννω ειδών και αγαθών. 

Παράλληλα, θα εφαρμοσθούν συνοδευτικές δράσεις υποστήριξης της κοινωνικοποίησης και της 

κοινωνικής ένταξης των απόρων, διασφαλίζοντας, όπου είναι εφικτό, τη συμπληρωματικότητα με τις 

δράσεις κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα που εφαρμόζονται από τα ΠΕΠ και τη διασύνδεση 

των απόρων με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 
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1.5. Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα / Κριτήρια Διαχωρισμού 

Στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 η συμπληρωματικότητα των Ταμείων διασφαλίζεται με 

ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων / ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ και ειδικότερα της Εθνικής 

Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), που έχει την ευθύνη για το συντονισμό κατάρτισης της Συμφωνίας 

Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) και την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ως προς τον Στόχο Πολιτικής 4, σε συνέχεια συνεργασίας με τους συναρμόδιους φορείς και σύμφωνα 

με τη 2η Εγκύκλιο για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027, της 

ΕΥΣΣΑ, οριοθετούνται αρχικά οι δράσεις που θα υλοποιηθούν από τα Τομεακά και τα Περιφερειακά 

Προγράμματα, ενώ στη συνέχεια μέσω διαβουλεύσεων με τα αντίστοιχα Προγράμματα, 

διευκρινίστηκαν τα επιμέρους κριτήρια διάκρισης των δράσεων που θα αναλάβει το κάθε ένα, ως 

εξής: 

1.5.1. Συνέργεια με τα Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027  

 Σύμφωνα με το σχέδιο Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης – ΣΕΣ 2021-2027 (28/04/2021):  

«οι ανάγκες υποδομών για την αγορά εργασίας, την υγεία, την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, την 

κοινωνική πρόνοια και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης, αλλά και για τον τουρισμό και 

τον πολιτισμό στο πλαίσιο της συμβολής στην κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη», θα καλυφθούν 

από το ΕΤΠΑ και θα υλοποιηθούν από τα ΠΕΠ. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι, για τις δράσεις 

Τουρισμού και Πολιτισμού που στοχεύουν στην προώθηση κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης 

και θα υλοποιηθούν από τα ΠΕΠ, δύναται να εντάσσονται στο Πρόγραμμα Απ&Εκ. 2021-2027 

και συναφείς δράσεις εθνικής εμβέλειας. 

 

 Για τις δράσεις για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, 

σύμφωνα με το σχέδιο Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης – ΣΕΣ 2021-2027 (28/04/2021) : 

 «οι δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας, της ενεργού και ισότιμης κοινωνικοοικονομικής 

ένταξης, της προώθησης της ισότητας και της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες», θα 

καλυφθούν από το ΕΚΤ+ και θα υλοποιηθούν από τα ΠΕΠ.   

και σύμφωνα με τη 2η Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ: 

 «Στο πλαίσιο του ΣΠ4 … Ειδικά για την Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση (ΕΒΥΣ) θα 

δημιουργηθεί ξεχωριστός άξονας προτεραιότητας στο Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

 «Στα Περιφερειακά Προγράμματα από το ΣΠ4 θα υλοποιηθούν …. από το ΕΚΤ+ όλες οι 

δράσεις για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (τέως Θ.Σ.9) όπως και κατά την ΠΠ 

2014-2020», ήτοι οι δράσεις με τοπικό χαρακτήρα που υλοποιούνται ήδη από τις 

Κοινωνικές Δομές των Περιφερειών.  

 

 Για τις δράσεις κοινωνικής ένταξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Απ&Εκ 2021-2027 και 

σύμφωνα με το σχέδιο ΣΕΣ 2021-2027 (28/04/2021), θα ενταχθούν οι δράσεις που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ και αφορούν στη βελτίωση στην πρόσβαση στην απασχόληση 

όλων των ατόμων, τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της αγοράς εργασίας και της υγείας, στη 

βελτίωση και ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθηση καθώς 

και δράσεις με πιλοτικό/μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού 

μετασχηματισμού, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και σε άλλους τομείς όπως 

της πρόνοιας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής προστασίας, της υγείας, κ.α. σε 

κεντρικό - εθνικό επίπεδο. Οι δράσεις απ΄ ευθείας παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους θα 

υλοποιηθούν από τα ΠΕΠ. 
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 Για τις Δράσεις για την Απασχόληση των Νέων (15-29 ετών) Εκτός Απασχόλησης, 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ), το Πρόγραμμα Απ&Εκ. 2021-2027 θα χρηματοδοτήσει 

δράσεις για τη στήριξη τους, στο σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ της χώρας. 

Ωστόσο, θα υπάρχει συνδρομή στην βούληση αυξημένης υποστήριξης των νέων και σε άλλα 

Προγράμματα κατά την υλοποίηση που θα συνάδουν και με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Εγγύησης 

για τη Νεολαία. 

 Ως προς τις Δράσεις Ειδικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα Απ&Εκ. 2021-2027 θα ενταχθούν όλες 

οι σχετικές παρεμβάσεις, με εξαίρεση τις παρακάτω δράσεις που θα αναλάβουν τα ΠΕΠ: 

 Πρόγραμμα Μαθησιακής υποστήριξης / συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση στην προσχολική, πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και  

 Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και 

υποστηρικτικών Δομών (ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, ΣΔΕΥ, κ.α.) για την ένταξη και συμπερίληψη στην 

εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, 

 Ως προς τη Διά Βίου Μάθηση, στο Πρόγραμμα Απ&Εκ 2021-2027 θα ενταχθούν όλες οι 

σχετικές παρεμβάσεις, ενώ τα ΠΕΠ θα αναλάβουν σε συνεργασία με τα κατά τόπους Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τη λειτουργία των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, με έμφαση στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) και 

επανειδίκευσης (reskilling) και στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων. 

 Συνέργεια με δράσεις του Στόχου Πολιτικής 5, ο οποίος υπό το πρίσμα της ολοκληρωμένης 

αστικής και εδαφικής ανάπτυξης θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη 

διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και την αντιμετώπιση της κοινωνικής ένταξης των 

περιθωριοποιημένων ατόμων σε υποβαθμισμένες αστικές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές. Οι 

δράσεις αυτές θα είναι ευθυγραμμισμένες και συμπληρωματικές με αντίστοιχες δράσεις του 

Στόχου Πολιτικής 4 που θα υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. 
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1.5.2. Συνέργεια με άλλα Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 

1.5.2.1 Συνέργεια με το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία 

(ΕΠ ΑνΕΚ) 2021-2027 

 Στο Πρόγραμμα Απ&Εκ. 2021-2027 θα χρηματοδοτηθούν δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης 

και αναβάθμισης δεξιοτήτων (π.χ. καταρτίσεις, ενίσχυση επιχειρηματικότητας, κ.α.) που θα 

απευθύνονται κυρίους στους ανέργους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ. Από το ΕΠ 

ΑνΕΚ, δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της 

επιχειρηματικότητας, δράσεις κατάρτισης που απευθύνονται σε εργαζόμενους, όπως λ.χ. ενδο-

επιχειρησιακή κατάρτιση (επανακατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων, κ.α.) και τους 

αυτοαπασχολούμενους. Ως προς εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε επισφαλή θέση 

εργασίας (όπως αναστολή, επίσχεση κλπ), δύνανται να ενταχθούν σχετικές δράσεις στο παρόν 

Πρόγραμμα Απ&Εκ. 2021-2027. 

Συνέργεια με δράσεις του Στόχου Πολιτικής 1.  

 Δράσεις που υποστηρίζουν την πολιτική της Έξυπνης Εξειδίκευσης εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ΣΠ1 και θα εντάσσονται στο ΕΠ ΑνΕΚ.  Στο παρόν Πρόγραμμα Απ&Εκ 2021-

2027 είναι επιλέξιμες ενταχθούν δράσεις που σχετίζονται με την υποστήριξη (νέων) ερευνητών, 

περιλαμβανομένων δράσεων υποστήριξης ερευνητών σε τομείς προτεραιότητας ή σύμφωνα με 

αντίστοιχες εθνικές στρατηγικές, καθώς και δράσεις που θα εξασφαλίζουν την παροχή καθολικής 

και ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, προκειμένου να βελτιωθούν οι 

προοπτικές της ακαδημαϊκής / ερευνητικής σταδιοδρομίας ερευνητών.  

 Επιπλέον, στο Πρόγραμμα Απ&Εκ. 2021-2027 θα ενταχθούν οι δράσεις που υποστηρίζουν τα 

Κέντρα Αριστείας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ενώ στο ΕΠ ΑνΕΚ θα ενταχθούν οι 

δράσεις που θα υποστηρίξουν τη δημιουργία Κέντρων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 Τέλος, οι δράσεις για την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς 

και Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) επί πλοίου για 

την εκπλήρωση του Α’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους, θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα 

Απ&Εκ 2021-2027. 

 

1.5.2.2 Συνέργεια με το Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΠΨΜ) 2021-2027 

Οι δράσεις του ΠΨΜ ως επί το πλείστο εντάσσονται στον Στόχο Πολιτικής 1 και πρόκειται να 

χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. Οι εκεί δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Στόχο Πολιτικής 4 

και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ+ έχουν ως στόχο την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων 

του γενικού πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ομάδων), ώστε να μπορούν οι 

πολίτες να αξιοποιούν τις εφαρμογές και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών που παρέχονται 

μέσα από gov.gr και να εντάσσονται σταδιακά στη νέα ψηφιακή εποχή (η προτεινόμενη υλοποίηση 

αφορά μόνο στη Β΄ Φάση συναφούς έργου σε εξέλιξη στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο). 

Επιπλέον, προβλέπεται η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων και των στελεχών της Γενικής 

Κυβέρνησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.  

Συμπληρωματικά στο πλαίσιο του Πρόγραμμα Απ&Εκ. 2021-2027 δύναται να ενταχθούν δράσεις που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη και πιστοποίηση των γενικών ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων, μαθητών και 

σπουδαστών του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και του γενικού πληθυσμού στο πλαίσιο της διά 

βίου μάθησης.  
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Τέλος, ο συντονισμός των δράσεων θα πραγματοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική στρατηγική, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες 

επικαλύψεις και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην επίτευξη των εκατέρωθεν στόχων. 

 

1.5.3. Συνέργεια-Συμπληρωματικότητα με άλλα (Διαρθρωτικά κ.α.) Ταμεία  

Σε ότι αφορά την συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες μεταξύ των Ταμείων του ΕΣΠΑ, βασική 

και κύρια συμπληρωματικότητα εντοπίζεται μεταξύ του ΕΚΤ+ και του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ /Ταμείο Συνοχής – ΤΣ (υποδομές για το περιβάλλον και τις 

μεταφορές), ιδιαίτερα στις επιλογές πολιτικής που αφορούν στην αντιμετώπιση της φτώχειας, την 

υγεία και την εκπαίδευση. H χρηματοδότηση δράσεων σε υποδομές από το ΕΤΠΑ, θα λειτουργεί 

συμπληρωματικά με τις κύριες δράσεις του Στόχου Πολιτικής 4, που θα χρηματοδοτηθούν από το 

ΕΚΤ και θα υλοποιηθούν κυρίως από τα ΠΕΠ και εμφανίζονται συμπληρωματικές και απαραίτητες σε 

πολλές περιπτώσεις προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ+.  

Ισχυρές συνέργειες εντοπίζονται μεταξύ δράσεων του Στόχου Πολιτικής 4 και του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), μέσω του Προγράμματος «Ελλάδα 2.0». Οι συνέργειες 

αφορούν στους τομείς της απασχόλησης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, της εκπαίδευσης 

και της επαγγελματικής κατάρτισης, της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και στην 

παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες. Οι δράσεις του Ελλάδα 2.0 έχουν κυρίως 

οριζόντιο χαρακτήρα και αποσκοπούν σε δομικές μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, 

μέσω του ΤΑΑ προβλέπονται επενδύσεις σε Πολιτικές Απασχόλησης που ενισχύουν την 

ενεργοποίηση στην αγοράς εργασίας και τη δημιουργία ενός πλέγματος ασφαλείας κατά της ανεργίας. 

Συγχρόνως, προβλέπονται δράσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων, ψηφιακών και άλλων του 

ΟΑΕΔ, ώστε να προσφέρει τη βέλτιστη υποστήριξη για την εξεύρεση απασχόλησης στους ανέργους. 

Σχετικά με την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, στο ΤΑΑ περιλαμβάνεται η εμβληματική 

μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης των προγραμμάτων παροχής κατάρτισης/επανακατάρτισης, 

βασισμένη σε σύστημα ανταμοιβών που προσφέρει κίνητρα για υψηλής ποιότητας και 

αποδοτικότητας κατάρτιση. Στο Πρόγραμμα Απ&Εκ 2021-2027 θα χρηματοδοτηθούν κυρίως μελέτες 

για την περαιτέρω αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ, την ενίσχυση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και την αναπροσαρμογή του επιχειρησιακού του μοντέλου. 

Το ΕΚΤ+ θα χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις που θα συμπληρώνουν και θα συνεργούν με τις 

μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.  

Οι Υπηρεσίες της ΕΑΣ ως αρμόδιες για το συντονισμό των Ταμείων αναμένεται να διασφαλίσουν τη 

συνέργεια των παρεμβάσεων του Πρόγραμμα Απ&Εκ. 2021-2027 και του Προγράμματος «Ελλάδα 

2.0», καθώς διαφαίνεται ότι η οριοθέτηση σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 

επίπεδο δράσεων. Ωστόσο, η συμπληρωματικότητα δύναται να εξασφαλιστεί είτε ως προς το χρόνο 

υλοποίησης κάποιων δράσεων ή ως προς το μέγεθος και τη θεματολογία των παρεμβάσεων.   

Από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ-JTF) προβλέπονται να υλοποιηθούν δράσεις για την 

άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από το Πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης στις 

Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας (Δήμοι των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας), της Πελοποννήσου 

(Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας και Σπάρτης), καθώς και της 

άτυπης Χωρικής Ενότητας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.  Οι δράσεις, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν 

την επανακατάρτιση (reskilling), καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις 

επισφαλείς θέσεις εργασίας προκειμένου να ενταθούν εκ νέου στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο 

αυτό, το Πρόγραμμα Απ&Εκ. 2021-2027 θα καλύπτει με τις εθνικής εμβέλειας δράσεις του και τις εν 

λόγω περιοχές. Ωστόσο, και εφόσον δεν καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες, από το ΤΔΜ θα υλοποιούνται 
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συμπληρωματικές δράσεις για την πλήρη κάλυψη των αναγκών είτε σε αριθμό ατόμων, είτε σε 

αντικείμενο κατάρτισης. Η συνεργασία των δύο Προγραμμάτων έχει εξασφαλιστεί και θα είναι 

συνεχής προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επικάλυψη είτε σε επίπεδο χρόνου είτε σε επίπεδο 

αντικειμένου και ομάδας στόχου.  Η δημιουργία σχετικού Μητρώου στον ΟΑΕΔ καθώς και η 

καταγραφή των ατόμων στις επισφαλείς θέσεις εργασίας, θα διευκολύνει περαιτέρω την υλοποίηση 

και τη στοχοθεσία των δράσεων. 

Η συμπληρωματικότητα με τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ασύλου 

Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ-AMΙF) είναι ευκρινής, καθώς στο ΤΑΜΕ εντάσσονται δράσεις που 

αφορούν στην υποδοχή προσφύγων και στα αρχικά στάδια κοινωνικής ένταξης μεταναστών και 

προσφύγων, ενώ οι δράσεις για την ένταξη στην απασχόληση και την εκπαίδευση πολιτών τρίτων 

χωρών δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Απ&Εκ. 2021-2027 και να χρηματοδοτηθούν από το 

ΕΚΤ+, σε συνεργασία και σύμφωνα με τη στρατηγική του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου. 

Επιπλέον, αναμένεται συμπληρωματικότητα ανάμεσα στις δράσεις του Πρόγραμμα Απ&Εκ. 2021-

2027 και το σκέλος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (Employment and Social 

Innovation – EaSI) του ΕΚΤ+ μέσω συνδυασμού δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της 

απασχόλησης και της κοινωνικής καινοτομίας που αναμένεται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. 

Συνέργειες αναμένονται και με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

το οποίο θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνική ένταξη, τη μείωση της φτώχειας και την οικονομική 

ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητο να συνδυαστούν οι δράσεις 

του Στόχου Πολιτικής 4 με δράσεις του ΕΓΤΑΑ που δύναται να αφορούν τη στήριξη νέων αγροτικών 

επιχειρήσεων, την ενίσχυση δεξιοτήτων, την εγκατάσταση των νέων γεωργών και την ενίσχυση των 

γεωργο-περιβαλλοντο–κλιματικών μέτρων, την ανάπτυξη των Πράσινων Επαγγελμάτων και την 

εκπαίδευση και κατάρτιση σε αυτά.   

Τέλος, συμπληρωματικότητα αναμένεται να υπάρξει με παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑΑ) που στοχεύουν στη στήριξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και 

της Γαλάζιας Οικονομίας μέσω δράσεων ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και βελτίωσης συνθηκών 

εργασίας καθώς και την ανάδειξη των Γαλάζιων Επαγγελμάτων και την επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση σε αυτά. 
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1.6. Συνεισφορά του Προγράμματος Απ&Εκ. 2021-2027 στη Θεματική 

Συγκέντρωση των πόρων του ΕΚΤ+ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+), ως ο κύριος μηχανισμός για τις επενδύσεις στον 

άνθρωπο στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο κοινωνικής και 

συμπεριληπτικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα βάσει του Κανονισμού ΕΚΤ+ και του 

σχεδίου Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, προτίθεται να διαθέσει : 

 Τουλάχιστον το 14% των συνολικών πόρων του ΕΚΤ+ για τη στήριξη μέτρων για την 

απασχόληση των νέων (15-19 ετών) που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (ΕΕΑΚ/NEETs),  

 Τουλάχιστον το 6% των συνολικών πόρων του ΕΚΤ+ για τον Ειδικό Στόχο 4.ιγ για τη 

αντιμετώπιση της υλικής στέρησης,  

 Τουλάχιστον το 28% των συνολικών πόρων του ΕΚΤ+ για τους Ειδικούς Στόχους της πολιτικής 

κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της κοινωνικοοικονομικής ένταξης 

υπηκόων τρίτων χωρών, εκ των οποίων το 8% σε στοχευμένες δράσεις για την καταπολέμηση 

της παιδικής φτώχειας, στο πλαίσιο της Εγγύησης για το Παιδί. 

 Τουλάχιστον 0,65% των συνολικών πόρων του ΕΚΤ+ για τη στήριξη των Κοινωνικών Εταίρων 

και την Κοινωνία των Πολιτών. 

Επιπλέον, ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να στηρίξουν άμεσα την κοινωνική καινοτομία, την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα και τη διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων, μέσω του νέου σκέλους για 

την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (Employment and Social Innovation - EaSI) του 

ΕΚΤ+. 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Απ&Εκ 2021-2027 έχουν προβλεφθεί αντίστοιχα: 

 Ειδική Προτεραιότητα για τη στήριξη της Απασχόλησης των Νέων (15-19 ετών), Εκτός 

Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ), όπου κατανέμεται το 14% του των 

πόρων του σκέλους του ΕΚΤ+, προκειμένου να υλοποιηθούν σχετικές δράσεις και η συνέχιση 

της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Εγγύησης για τη Νεολαία..  

 Ειδική Προτεραιότητα για την Επισιτιστική Βοήθεια και την Υλική Στέρηση, τις δράσεις της 

οποίας θα χρηματοδοτήσει αποκλειστικά το Πρόγραμμα Απ&Εκ. Στην Ειδική Προτεραιότητα 

έχει κατανεμηθεί εξ’ ολοκλήρου το 6% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ της χώρας 

και θα υλοποιηθεί από την ΕΥΔ ΕΙΕΑΔ. 

 Για τους Ειδικούς Στόχους της κοινωνικής ένταξης, προβλέπονται στο Πρόγραμμα δράσεις 

κυρίως συστημικού χαρακτήρα οι οποίες θα συμβάλλουν στη θεματική συγκέντρωση του 28% 

του προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ της χώρας. Ομοίως και για τις δράσεις για την καταπολέμηση 

της παιδικής φτώχειας. 

 Για τη στήριξη των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, έχει 

προβλεφθεί στην Προτεραιότητα 1 ειδική μέριμνα για τη θεσμική ενδυνάμωσή τους, 

προκειμένου να συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικών και στη συμμετοχή τους σε 

παρεμβάσεις εκπαίδευσης, απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. 

 Ως προς την κοινωνική καινοτομία, έχει προβλεφθεί Προτεραιότητα, προκειμένου να 

ενταχθούν δράσεις καινοτομίας όλων των Ειδικών Στόχων του Προγράμματος. 
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Συνάφεια του Προγράμματος με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

Εκτός της Θεματικής Συγκέντρωσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί και η συμβολή του 

Προγράμματος στις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, καθώς όλες οι 

παρεμβάσεις που σχεδιάζονται απαντούν και στα τρία κεφάλαια του Πυλώνα: Ισότητα ευκαιριών και 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, Δίκαιες συνθήκες εργασίας και Κοινωνική Προστασία και Ένταξη. 

 

Για τον στόχο «Επενδύσεις  στην απασχόληση και την ανάπτυξη»: 
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Πίνακας 1  

Στόχος 

πολιτικής  
Ειδικός στόχος 

*
 Αιτιολόγηση (συνοπτικά) 

ΣΠ 4 4.α) Βελτίωση της πρόσβασης στην 

απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης 

για όλα τα άτομα που αναζητούν 

εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, 

ιδίως μέσω της υλοποίησης των 

εγγυήσεων για τη νεολαία, τους 

μακροχρόνια ανέργους και τις 

μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά 

εργασίας, και για τα οικονομικώς 

αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της 

προώθησης της αυτοαπασχόλησης και 

της κοινωνικής οικονομίας 

Ο ΕΣ ανταποκρίνεται στην ανάγκη αύξησης της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού, στη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, έμφαση θα δοθεί: 

α) Στην περαιτέρω στήριξη των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης με βάση το υφιστάμενο Στρατηγικό 

Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΠΑ), το οποίο αποτελεί τον πυρήνα 

των πρωτοβουλιών που θα αναπτυχθούν προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ κατά την επικαιροποίησή του θα 

ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες Κατευθυντήρες γραμμές του Συμβουλίου της ΕΕ για τις πολιτικές απασχόλησης των 

κμ. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που θα εφαρμοστούν την περίοδο 2021-2027 με σταδιακή εφαρμογή σε 

ολόκληρη την χώρα του νέου μοντέλου υλοποίησης των ΕΠΑ (συνεχώς διαθέσιμες δράσεις και ισχυρή 

εξατομικευμένη υποστήριξη) καθώς και ad hoc προγράμματα, θα συνυπολογίζουν τις νέες αναπτυξιακές 

προτεραιότητες της οικονομίας (ψηφιακή ανάπτυξη, πράσινη οικονομία, γαλάζια οικονομία) και θα βασίζονται 

στην εξατομικευμένη προσέγγιση και υποστήριξη των ανέργων με παροχή διαδρομών αναβάθμισης των 

δεξιοτήτων τους, καθώς και πιστοποίησης των γνώσεων που θα αποκτώνται. Οι δράσεις θα επιδιώξουν να 

θεραπεύσουν σημαντικά προβλήματα της αγοράς εργασίας όπως την παρατεταμένη διατήρηση της ανεργίας 

κυρίως σε ομάδες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες, οι άνεργοι με χαμηλά 

τυπικά προσόντα (27,8% επί του συνόλου των ανέργων), αλλά και οι άνεργοι ηλικίας 30-44 ετών (41,4% του 

συνόλου των ανέργων). 

β) Στην στοχευμένη υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών Εκτός 

Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (ΕΑΕΚ/NEETs), με την αξιοποίηση προγραμμάτων ανοικτού 

πλαισίου και τη βελτίωση των παρεμβάσεων εξατομικευμένης παρέμβασης και υποστήριξης, με παράλληλη 

υλοποίηση παρεμβάσεων (πρακτική άσκηση, μαθητεία, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας), οι οποίες ορισμένες 

φορές δρουν ανταγωνιστικά και όχι συμπληρωματικά η μία προς την άλλη. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχιστεί η 

εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Εγγύησης για τη Νεολαία όπως ισχύει μετά την επικαιροποίησή του το 

2018, σε αναμονή της νέας επικαιροποίησής σε συμφωνία και με τις Συστάσεις του Συμβουλίου για «μια Γέφυρα 

προς την απασχόληση –Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη νεολαία», του προκειμένου να καλυφθεί η νέα ΠΠ.  
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ΣΠ 4 4.β) Εκσυγχρονισμός των θεσμικών 

φορέων και των υπηρεσιών της αγοράς 

εργασίας για την εκτίμηση και την 

πρόβλεψη των αναγκών όσον αφορά τις 

δεξιότητες και για την εξασφάλιση 

έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας 

και στήριξης της αντιστοίχισης 

προσφοράς και ζήτησης, των 

μεταβάσεων  και της κινητικότητας στην 

αγορά εργασίας· 

Ο ΕΣ συμπληρώνει και καθιστά αποτελεσματικές τις δράσεις του ΕΣ 4.α, με :  

Α) τον επανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόληση, στο πλαίσιο αναμόρφωσης του θεσμικού 

πλαισίου για την αγορά εργασίας και το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο το οποίο θα αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, την 

επικαιροποιημένη Στρατηγική του ΥπΕΚΥΠ αναφορικά με τις ΕΠΑ, προκειμένου: 

 να διαμορφωθούν και να αξιοποιηθούν περαιτέρω «ανοιχτού τύπου» προγράμματα, με παροχή εξειδικευμένης 

και εξατομικευμένης συμβουλευτικής και με προσανατολισμό την εύκολη κινητικότητα των εργαζομένων στην 

αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων επανακατάρτισης, ευκαιριών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και 

ενδυνάμωσης του θεσμού της μαθητείας.  

 να αξιοποιηθούν πλήρως οι διαδικασίες ανίχνευσης ειδικοτήτων και αναγκών των επιχειρήσεων,  

 να εφαρμοστεί καθολικά η διαδικασία profiling και η διαμόρφωση Ατομικού Σχεδίου Δράσης παρέχοντας 

διαρκώς στον άνεργο υπηρεσίες ένταξης κι επανένταξης στην αγορά εργασίας και προτάσεις για την 

απασχόλησή του. 

Β) Ο εκσυγχρονισμός των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ) του ΟΑΕΔ. Παρότι ο ΟΑΕΔ τα τελευταία 

χρόνια έχει ενισχυθεί επιχειρησιακά, μέσω σχετικών δράσεων, οι αυξανόμενες και εξειδικευμένες ανάγκες 

στήριξης των ανέργων (και ως συνέπεια της κρίσης COVID-19), καθιστούν απαραίτητη την περαιτέρω 

επιχειρησιακή βελτίωση και εκσυγχρονισμό του κυρίως ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΔΥΑ, 

προκειμένου να διευρυνθεί το πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και να καλυφθεί η γεωγραφική απόσταση και 

έκταση. 

Γ) Η διεύρυνση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, με την ανάπτυξη ενιαίας πύλης 

πληροφόρησης και πρόβλεψης των εργασιακών αναγκών και ζήτησης, καθώς (σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης με 

μέτρα προετοιμασίας και διαχείρισης της αλλαγής και αναδιάρθρωσης, 2016) αποτελεί το κύριο προληπτικό 

εργαλείο των αλλαγών στην αγορά εργασίας και συμβάλλει στο στρατηγικό σχεδιασμό μέτρων πολιτικής για την 

απασχόληση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε τοπικό, 

περιφερειακό, επιχειρησιακό και κλαδικό επίπεδο. 

Δ) Η ενίσχυση του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας (στη βάση της υπό διαμόρφωσης  Στρατηγικής για την 

Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του ΥπΕΚΥ, σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Στρατηγική), με 

στόχο την ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσω δράσεων 

συμβουλευτικής και υποστήριξης υφιστάμενων, νέων και δυνητικών επιχειρηματιών, τη δημιουργία 

θερμοκοιτίδων κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και άλλες δράσεις ενίσχυσης των φορέων ΚΑΛΟ. 

Ε) Η θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ, ΕΣΑμεΑ) και 

των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η οποία αποτελεί πάγια στρατηγική επιλογή της χώρας σε όλες της 

Προγραμματικές Περιόδους με σκοπό την ουσιαστική συμμετοχή τους σε παρεμβάσεις εκπαίδευσης, απασχόλησης 

και κοινωνικής ένταξης. Επιπλέον, στο πλαίσιο των Αναγκαίων Πρόσφορων Όρων του ΣΠ4 απαιτείται η ενεργός 

συμμετοχή τους στους συντονιστικούς μηχανισμούς και στην αξιολόγηση και ανασχεδιασμό των πολιτικών. 
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ΣΠ 4 4.γ) Προώθηση της ισόρροπης 

συμμετοχής των φύλων στην αγορά 

εργασίας, των ισότιμων συνθηκών 

εργασίας και της καλύτερης ισορροπίας 

μεταξύ επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω 

της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή 

φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων 

ατόμων· 

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε θέματα ισότητας, η Ελλάδα ακόμη κατατάσσεται στην 

τελευταία θέση της ΕΕ ως προς τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2020 (EIGE), Η υλοποίηση του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020 συνέβαλε στην βελτίωση της θέσης των γυναικών 

στην χώρα, όπως αποτυπώνεται συνθετικά στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων αλλά και στην αποφυγή της 

οπισθοδρόμησης σε ορισμένους τομείς. Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 θα 

δώσει έμφαση στην πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, της ισότιμης συμμετοχής 

των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και στην αγορά εργασίας και στην ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου σε όλες τις τομεακές πολιτικές.  

Σε ό, τι αφορά την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας ιδιαίτερως και σε συνδυασμό με 

μέτρα για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, θα αναπτυχθούν παρεμβάσεις για την παροχή κινήτρων για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, την ενίσχυση των υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης και 

σταδιοδρομίας, καθώς και την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την προώθηση καινοτόμων τρόπων οργάνωσης 

της εργασίας, με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

ΣΠ 4 4.δ) Προώθηση της προσαρμογής 

εργαζομένων, επιχειρήσεων και 

επιχειρηματιών στην αλλαγή, της 

ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και 

ενός υγιεινού και καλά προσαρμοσμένου 

περιβάλλοντος εργασίας που 

αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την 

υγεία 

Στο πλαίσιο συντονισμού και προγραμματισμού των ενεργειών για την παροχή εξατομικευμένων μέτρων προς τους 

εργαζόμενους των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αναδιάρθρωση και προς τους ανέργους που έχασαν τη θέση 

εργασίας τους λόγω αναδιαρθρώσεων, στο Σχέδιο Δράσης με μέτρα προετοιμασίας και διαχείρισης της αλλαγής και 

αναδιάρθρωσης (2016) προβλέπονται δράσεις για τη διαρθρωτική προσαρμογή πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, ενέργειες εξατομικευμένης υποστήριξης και αναβάθμισης δεξιοτήτων εργαζομένων σε επισφαλείς 

θέσεις εργασίας και εργαζομένων σε φθίνοντες κλάδους, μέσω πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, 

συμπεριλαμβανομένου εξατομικευμένου επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης, καθώς και οριζόντιες 

δράσεις για την υποστήριξη και την καθοδήγηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουμένων.   

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Απ&Εκ, ο ΕΣ θα συμβάλει στην υλοποίηση δράσεων δια βίου καθοδήγησης, 

απόκτησης και αναβάθμισης ψηφιακών και τεχνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται της πράσινης 

και γαλάζιας οικονομίας, μόνον για τους εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις 

εργασίας (αναστολή, επίσχεση, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής, διαθεσιμότητα), σε συνεργασία και με τους 

κοινωνικούς εταίρους.  

Απαιτείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργαζόμενου ανθρώπινου δυναμικού και ιδίως αυτών που πλήττονται από τις 

αλλαγές/κρίσεις που επέρχονται στην αγορά εργασίας για την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικά προγράμματα ανάπτυξης 

δεξιοτήτων και κατάρτισης με απώτερο στόχο να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που αυξάνουν την 

απασχολησιμότητά τους και την προσαρμοστικότητα τους στην αλλαγή (ψηφιακή, πράσινη μετάβαση), λόγω και των 

νέων συνθηκών που έχει επιφέρει στην απασχόληση η ταχεία εξάπλωση της τηλεργασίας με βάση και τις επιπτώσεις 

του COVID-19. 



 

46 

 

ΣΠ 4 4.ε) Βελτίωση της ποιότητας, της 

συμμετοχικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της συνάφειας 

των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με την αγορά εργασίας 

μεταξύ άλλων μέσω της επικύρωσης της 

μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, με 

σκοπό την υποστήριξη της απόκτησης 

βασικών ικανοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

επιχειρηματικών και ψηφιακών 

δεξιοτήτων, και με την προώθηση της 

καθιέρωσης διττών συστημάτων 

κατάρτισης και μαθητείας. 

Ο ΕΣ προβλέπεται να συμβάλει στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών, καταρτιζόμενων/μαθητευομένων, 

φοιτητών και ενηλίκων ιδιαίτερα σε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες (ψηφιακές, βασικές, οριζόντιες και 

εξειδικευμένες), στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην ενίσχυση των υπηρεσιών επαγγελματικού 

προσανατολισμού και συμβουλευτικής, στη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών/οδηγών 

κατάρτισης, των μεθόδων διδασκαλίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σύμφωνα με τις υπό 

διαμόρφωση σχετικές Εθνικές Πολιτικές ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, κυρίως μέσω: 

Α) της εφαρμογής του Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με παράλληλες 

παρεμβάσεις επιμόρφωσης των διδασκόντων όλων των βαθμίδων, 

Β) της αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης με μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα 

εστιάζουν στη βελτίωση της ποιότητας όλων των επιμέρους παραμέτρων όπως ενδεικτικά: η επικαιροποίηση των 

επαγγελματικών περιγραμμάτων, η σύνδεση των παρεχόμενων ειδικοτήτων με βάση τις πραγματικές ανάγκες της 

οικονομίας, η παροχή διαδρομών μάθησης, η αναβάθμιση του προφίλ των εκπαιδευτών και η ενίσχυσή τους με 

εξειδικευμένες δράσεις επιμόρφωσης κ.α. 

Γ) Ειδικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ενίσχυση της διεθνοποίησης και διεπιστημονικότητας των 

προγραμμάτων σπουδών καθώς και ο περιορισμός της αναντιστοιχίας τους με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της 

αγοράς εργασίας, η ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας τους, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής 

ειδίκευσης, η αναστροφή του φαινομένου της διαρροής επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στο εξωτερικό 

(braindrain), η ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Η αλλαγή της μαθησιακής 

διαδικασίας (φοιτητοκεντρική προσέγγιση), η ενίσχυση της αριστείας, η υποστήριξη και επαναπροσέγγιση των 

θεσμών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ευκαιριών σταδιοδρομίας, η ανατροφοδότηση / αναμόρφωση των 

προγραμμάτων σπουδών και η ανάδυση νέων επιστημονικών αντικειμένων βάσει των τάσεων της αγοράς εργασίας,  

Δ) Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, της 

τυπικής Ε.Ε.Κ. και της μη τυπικής μάθησης, η περαιτέρω ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του 

συστήματος πιστωτικών μονάδων (ECTS), ειδικότερα και ως προς την αναγνώριση επιπλέον δεξιοτήτων (micro-

credentials), η βελτίωση της διακυβέρνησης και η ενίσχυση της αυτονομίας και της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών μονάδων, δομών και ιδρυμάτων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για τη διασφάλιση 

ποιότητας των ΑΕΙ έχει ενεργοποιηθεί δράση για  ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης 

ποιότητας των Ιδρυμάτων μέσω των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ). 

Ε) Σε συνέργεια με την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και του τεχνολογικού εξοπλισμού που προβλέπεται σε 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, κατάρτισης και ΔΒΜ, η προγραμματιζόμενη αναβάθμιση και δημιουργία των 

πληροφοριακών συστημάτων, με εμπλουτισμό παράλληλα του εκπαιδευτικού τους περιεχομένου, η δημιουργία και 

η συνεχιζόμενη αναβάθμιση ψηφιακών πλατφορμών επιμόρφωσης και μάθησης σε συνδυασμό με την αναβάθμιση 

εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλιοθηκών των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και 

μονάδων κατάρτισης, θα συντελέσουν καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Επιπλέον, 

προβλέπεται η δημιουργία Παρατηρητηρίων με στόχο την παρακολούθηση  

ΣΤ) Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και στον τομέα της εκπαίδευσης, 

απαιτείται η αναβάθμιση των υπαρχουσών τεχνολογιών  όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το e-mentoring το 

οποίο προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις σχολικές μονάδες πλέον όχι μόνο της Επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
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ΣΠ 4 4.στ) Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε 

ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 

εκπαίδευση και κατάρτιση και της 

ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις 

μειονεκτούσες ομάδες, από την 

προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 

έως τη γενική και επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 

περαιτέρω έως την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και την εκπαίδευση και 

επιμόρφωση ενηλίκων, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της μαθησιακής κινητικότητας για όλους 

και της προσβασιμότητας για τα άτομα 

με αναπηρίες 

Ο ΕΣ θα συμβάλει στην ισότιμη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα με έμφαση: 

Α) στην ένταξη και ολοκλήρωση των σπουδών των μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, κλπ ειδικά σε όσους 

προέρχονται από ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο εν προκειμένω με συνδρομή αρμοδίων διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και από τις 

περιθωριοποιημένες κοινότητες. Παράλληλα θα ληφθεί μέριμνα για τη βελτίωση των επιδόσεων προκειμένου να 

μειωθεί η σχολική αποτυχία και η διαρροή που συμβάλουν την περιθωριοποίηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και 

τη φτώχεια και να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση και τη μόρφωση και η ενεργός συμμετοχή στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή καθώς και η ευημερία. Ο τρόπος αντιμετώπισης των ζητημάτων 

προσβασιμότητας για τις ευάλωτες ομάδες θα αντιμετωπιστεί ειδικότερα σε επίπεδο εξειδίκευσης των 

Προγραμμάτων και σύμφωνα με τις εκπονούμενες σχετικές στρατηγικές. 

Β) Αναφορικά με τους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επισημαίνεται ότι μόνο 1 στους 

10 λαμβάνει εξειδικευμένη υποστήριξη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2018) και καθώς στόχο αποτελεί η 

ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση και η εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καταδεικνύεται η 

ανάγκη παρεμβάσεων συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα και με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για άτομα με 

Αναπηρία, όπως: 

 Προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος σταδιακά στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της 

[inclusive] εκπαίδευσης για όλους. 

 Αναθεώρηση ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία με έμφαση στη 

συμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση. 

Παρόλο που οι παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα για τα άτομα ΑμεΑ τα τελευταία χρόνια έχουν 

εντατικοποιηθεί και έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσματα, είναι εξαιρετικά κρίσιμο και επιβεβλημένο να 

συνεχιστούν οι δράσεις και η υποστήριξη των σχετικών δομών (Τμήματα ένταξης, ΣΜΕΑΕ, ΕΔΕΑΥ, ΚΕΣΥ) 

ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και για ένα σχολείο για όλους με όλους υιοθετώντας της αρχές της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης.  

Γ) Για τους πολίτες τρίτων χωρών: Στην ισχύουσα Εθνική στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, 

προβλέπονται μέτρα για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση, την καταπολέμηση της σχολικής 

διαρροής, την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και την προώθηση της ένταξης τους  στην ανώτερη και ανώτατη 

εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου εξετάζεται η υλοποίηση 

σειράς δράσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ με σκοπό την ενεργό ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών σε 

συνέχεια και συμπληρωματικά των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν από το Ταμείο Μετανάστευσης και Ασύλου 
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ΣΠ 4 4.ζ) Προώθηση της διά βίου μάθησης, 

ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 

επανειδίκευσης για όλους, 

λαμβανομένων υπόψη των 

επιχειρησιακών και ψηφιακών 

δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των 

αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για 

δεξιότητες στην αγορά εργασία, 

διευκόλυνση της αλλαγής σταδιοδρομίας 

και προώθηση της επαγγελματικής 

κινητικότητας 

Απαιτείται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του Χαμηλού Ποσοστού Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων. (Η συμμετοχή στη 

μάθηση ενηλίκων το 2018 παρέμεινε στο πολύ χαμηλό ποσοστό του 4,5% (μέσος όρος της ΕΕ: 11,1%), και προς την 

κατεύθυνση αυτή καταρτίζεται η Στρατηγική για την Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, τη Διά Βίου Μάθηση 

και τη Νεολαία από το Υπουργείο Παιδείας. 

Με βάση τις προβλέψεις αναμένεται μείωση του αριθμού των εργαζομένων μέσης εξειδίκευσης (Cedefop, 2018) η 

οποία, σε συνδυασμό με τη γενικά χαμηλή ελκυστικότητα της ΕΕΚ, και την ανωτέρω αναδιάρθρωση φαίνεται να 

επιδεινώνει την υφιστάμενη αναντιστοιχία δεξιοτήτων. Απαιτείται να ενισχυθούν οι δεξιότητες του ανθρώπινου 

δυναμικού του γενικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας καθώς διαπιστώνεται στη  

χώρα ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά Απασχόλησης πρόσφατων Αποφοίτων 20-34 ετών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο (55,3% έναντι 81% στην ΕΕ), λόγω έλλειψης βασικών δεξιοτήτων, μη πλήρη υλοποίηση της ΑΕΚ, και 

ελλιπούς επαγγελματικού προσανατολισμού, κ.α. 

Επίσης με βάση τον Δείκτη (DESI), για το 2020 η Ελλάδα κατατάσσεται 27η στο σύνολο των 28 κρατών μελών της 

ΕΕ με μεγάλη έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού, χαμηλό ποσοστό επαγγελματιών σε ΤΠΕ κλπ.  

Απαιτείται η παροχή ευκαιριών μάθησης σε άτομα με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα  στο πλαίσιο των κατευθύνσεων 

του Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων καθώς και η προσφορά δεξιοτήτων στον ενήλικο πληθυσμό λόγω και των 

σημαντικών αλλαγών που έχει επιφέρει στην απασχόληση η ταχεία εξάπλωση της τηλεργασίας με βάση και τις 

επιπτώσεις του COVID-19. 

Για την τριτοβάθμια, προβλέπεται  η ενίσχυση της εκπαίδευσης στις εφαρμογές των επιστημών και της τεχνολογίας 

στο χώρο εργασίας καθώς και, η ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού και των συνεργασιών πανεπιστημίων με 

επιχειρήσεις και οργανισμούς, θα βελτιώσουν την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης και τη  διασύνδεσή της με την 

αγορά εργασίας. 

ΣΠ 4 4.η) Προώθηση της ενεργού ένταξης, με 

σκοπό την προώθηση της ισότητας των 

ευκαιριών, της απαγόρευσης των 

διακρίσεων, και της ενεργού 

συμμετοχής, και βελτίωση της 

απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις 

μειονεκτούσες ομάδες 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 4.η έμφαση μεταξύ άλλων θα δοθεί στη δυνατότητα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία και δεδομένα με βάση τον «Εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης Συντονισμού και 

Αξιολόγησης των πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής». Κατά τα τελευταία έτη, με τη σύσταση 

του Εθνικού Μηχανισμού και μέσα από την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου μέσω Επιτροπών, σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, την σύσταση νέων συντονιστικών Διευθύνσεων στον πυρήνα του Εθνικού Μηχανισμού, την 

δημιουργία των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων και Κέντρων Κοινότητας ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες άρσης των 

πολυετών αδυναμιών προηγούμενων ετών. Η εκπόνηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και 

Μείωση της Φτώχειας (ΕΣΚΕ) και του Σχεδίου Δράσης που θα την συνοδεύσει, βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος της 

νέας Εθνικής Στρατηγικής είναι η  οριοθέτηση και τεκμηρίωση των νέων στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης και 

καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως των ειδικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, που 

διαβιούν στην Ελλάδα. Θα θέσει πρωτίστως τις κύριες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις προς την 

κατεύθυνση της ανασυγκρότησης της χώρας και της αναβάθμισης του κοινωνικού της ιστού, καθώς και τις νέες 

στρατηγικές προτεραιότητες για την κοινωνική ένταξη και  την άρση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. 
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ΣΠ 4 4.θ) Προώθηση της 

κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 

υπηκόων τρίτων χωρών, 

περιλαμβανομένων των μεταναστών· 

Η εφαρμογή πολύπλευρων ολοκληρωμένων δράσεων για την ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των 

Πολιτών Τρίτων Χωρών - Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας είναι αναγκαία για την επίτευξη της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης τους καθώς και η υλοποίηση συμπληρωματικών παρεμβάσεων μέσω του Προγράμματος Απ&Εκ 

2021-2027 σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου σύμφωνα και με το Σχέδιο δράσης για την 

ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027 της ΕΕ και την Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των 

Πολιτών Τρίτων Χωρών.  

Οι Πολίτες Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ), εκτός από χαμηλό επίπεδο διαβίωσης, βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση και 

εξ’ αιτίας της ανεργίας, της αδήλωτης εργασίας, της δυσκολίας στην αναγνώριση των δεξιοτήτων τους και στην 

απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων για κοινωνική ενσωμάτωση (εκμάθηση ελληνικής γλώσσας).  

Επίσης με βάση τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, η Ελλάδα αντιμετωπίζει πάγιες και 

αναδυόμενες προκλήσεις για την προστασία την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των παιδιών  που προέρχονται από τις 

ανωτέρω ομάδες στόχους (Child Guarantee) τα οποία αντιμετωπίζουν ανισότητες στην πρόσβαση τους στην 

προσχολική εκπαίδευση και την κατάρτιση.  

Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΣ 4.θ θα υποστηρίξει τις δράσεις που προωθούν την κοινωνική ενσωμάτωση των Πολιτών 

Τρίτων Χωρών και σε συνεργασία με αρμόδιους (βάσει καταστατικού τους) διεθνείς οργανισμούς.  

ΣΠ 4 
4.ια) Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης 

πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 

οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 

περιλαμβανομένων υπηρεσιών που 

προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και 

υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον 

άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της 

υγειονομικής περίθαλψης εκσυγχρονισμός 

των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 

συμπεριλαμ-βανομένης της προώθησης 

της πρόσβασης στην κοινωνική 

προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις 

μειονεκτούσες ομάδες βελτίωση της 

προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα 

άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματι-

κότητας και της ανθεκτικότητας των 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 

των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης 

Η καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αποτελεί κεντρική και ισχυρά τεκμηριωμένη προτεραιότητα 

διεθνώς για τα Συστήματα Υγείας στις αναπτυγμένες χώρες.  Η πλήρης εφαρμογή της καθολικής υγειονομικής 

κάλυψης απαιτεί επενδύσεις σε πόρους και υποδομές αλλά και έναν διαφορετικό προσανατολισμό του Συστήματος 

Υγείας, που θέτει  την ΠΦΥ στο επίκεντρο του Συστήματος Υγείας, δίνει έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή 

της υγείας και της ψυχικής υγείας, στην ενδυνάμωση των ατόμων για να παραμένουν υγιή, διασφαλίζει το συνεχές 

στην φροντίδα, την μακροχρόνια φροντίδα, με τους οικογενειακούς ιατρούς και τις  υπηρεσίες  στην κοινότητα, την 

μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και παρέχει αποτελεσματική προστασία, υγειονομική, αλλά και 

οικονομική, κοινωνική, στο σύνολο του πληθυσμού.  Βασικό μέσο για την υλοποίηση της επιλογής πολιτικής είναι η 

ανασυγκρότηση – ολοκλήρωση διαρθρωτικών μεταβολών στην  ΠΦΥ. 

Οι δράσεις που υποστηριχθούν από τον ΕΣ 4.ια περιλαμβάνουν κυρίως οριζόντιες και συστημικές παρεμβάσεις 

όπως θα διαμορφωθούν στην Εθνική Στρατηγική Υγείας 2021-2027 που θα προέλθει από την επικαιροποίηση της 

υφιστάμενης Στρατηγικής 2016 της  τρέχουσας περιόδου και αφορούν σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες, με στόχο την υποστήριξη υλοποίησης 

των σχετικών πολιτικών ιδίως προς τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσες 

ευκαιρίες για όλους.  
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ΣΠ 4 4.ιβ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των απόρων και 

των παιδιών 

Τα ποσοστά φτώχειας κοινωνικού αποκλεισμού του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της 

υγειονομικής κρίση (Covid – 19) στις ευάλωτες ομάδες (πχ άποροι), παραμένουν μεταξύ των υψηλότερων στην Ε.Ε 

(30% του πληθυσμού – ΕΛΣΤΑΤ 2019), γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ανάπτυξη νέων στοχευμένων 

παρεμβάσεων τόσο συνολικά όσο και ανά επιμέρους ομάδα πληθυσμού που πλήττεται. Ενδεικτικά, η παιδική 

φτώχεια αποτελεί επίσης ένα σοβαρό δομικό κοινωνικό πρόβλημα με σημαντική προέκταση στο μέλλον, καθώς 

ανέρχεται σε 21,1%, (ΕΛΣΤΑΤ 2019) για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών , τιμή υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, 

ενώ για τις ομάδες ηλικιών 18-64 ετών και 65 ετών και άνω ανέρχεται σε 18,9% και 12,2%, αντίστοιχα.  

Με βάση τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη συστημικών και ενεργητικών δράσεων αντιμετώπισης της 

φτώχειας και του αποκλεισμού λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως την εργασιακή και την κοινωνική ένταξη των πλέον 

ευάλωτων ομάδων( πχ δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος)  και ιδιαίτερα  η προώθηση των 

δικαιωμάτων των παιδιών 0-17 ετών με απτά μέτρα/δράσεις για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση 

και την εργασία (όπως οι NΕΕΤs) στο πλαίσιο διασφάλισης της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες 

λαμβάνοντας υπόψη και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική [Child Guarantee]. 

ΣΠ 4 4.ιγ) Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης 

με παροχή τροφίμων και/ή βασικής 

υλικής βοήθειας προς τους απόρους, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και 

παροχή συνοδευτικών μέτρων προς 

υποστήριξη της κοινωνικής ένταξής 

τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 

2019 και 2020 της ΕΛ.ΣΤΑΤ., o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στην 

Ελλάδα ανέρχεται στο 30,0% (2019) και στο 28,9% (2020) και αναφορικά με την υλική στέρηση, που αποτελεί την 

χειρότερη μορφή φτώχειας, το 2019 ανήλθε στο 16,2% και το 2020 στο 16,5% του πληθυσμού και 

συνυπολογίζοντας ότι παρά τη σχετική αποκλιμάκωση τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά φτώχειας και υλικής 

υστέρησης παραμένουν από τα υψηλότερα μεταξύ των κρατών μελών στην ΕΕ, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 

ενίσχυσης των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων ή 

βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και παροχή συνοδευτικών μέτρων 

προς υποστήριξη της κοινωνικής ένταξής τους. 

* 
Ειδικές προτεραιότητες σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ+ 
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2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ   
 

2.1. Προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας 

2.1.1. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 – Οριζόντιες / Συστημικές Παρεμβάσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+ 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+ 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της αστικής κινητικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 στοιχείο β) σημείο viii) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της συνδεσιμότητας ΤΠΕ που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 

2.1.1.1. Ειδικός Στόχος 4.β - Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων και των υπηρεσιών της 

αγοράς εργασίας για την εκτίμηση και την πρόβλεψη των αναγκών όσον αφορά τις 

δεξιότητες και για την εξασφάλιση έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξης 

της αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης, των μεταβάσεων  και της κινητικότητας στην 

αγορά εργασίας·  

2.1.1.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.β εντάσσονται παρεμβάσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, την 

προσαρμογή και ενίσχυση των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας για την εύρυθμη 

λειτουργία της αγοράς εργασίας, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο σύνολο του εργατικού 

δυναμικού, την αναβάθμιση των υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης και τo σχεδιασμό των 

παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει της πρόβλεψης αναγκών σε δεξιότητες. Επίσης δύναται να 

περιλαμβάνονται και άλλες παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην διαμόρφωση πολιτικών που 

συνδέονται με την εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων, καθώς και θεσμικές παρεμβάσεις σε 

κεντρικό επίπεδο σε τομείς όπως ενδεικτικά η υγεία, η εκπαίδευση ή επιμόρφωση της δημόσιας 

διοίκησης (αν απαιτηθεί σε συμπληρωματικότητα με το Τομεακό ΠΨΜ), κ.α. 

Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι συμπληρωματικές αντίστοιχων θεσμικών παρεμβάσεων που 

εντάσσονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλαμβάνουν π.χ. τον εκσυγχρονισμό 

και την απλούστευση του εργατικού νόμου, την ενεργοποίηση πρωτοποριακών ενεργών και παθητικών 

πολιτικών για την αγορά εργασίας (ALMPs & PLMPs) και την ψηφιοποίηση της απασχόλησης και των 

σχετικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης.  

Στρατηγική επιλογή παραμένει επίσης, η θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ουσιαστική συμμετοχή σε παρεμβάσεις εκπαίδευσης, 

απασχόλησης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην αυξημένη σε σχέση με τις κατώτατες προβλέψεις 

του Κανονισμού ΕΚΤ+ κατανομή προϋπολογισμού υπέρ σχετικών δράσεων (0,65% του συνόλου του 

ΕΚΤ+). 
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Ενδεικτικά προβλέπονται δράσεις όπως: 

 Περαιτέρω αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ.  

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του ΟΑΕΔ, ενίσχυση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και αναπροσαρμογή επιχειρησιακού μοντέλου ΟΑΕΔ. 

 Κοινωνική Οικονομία 

Δράσεις για την ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας, σε εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης. 

 Αδήλωτη εργασία 

Δράσεις επέκτασης, συμπλήρωσης και λειτουργική ολοκλήρωση μηχανισμών επιτήρησης της 

αγοράς εργασίας για την μείωση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Ενίσχυση της 

διαδικασίας Διαμεσολάβησης. 

 Δράσεις διασύνδεσης και ενημέρωση των επιχειρήσεων και μαθητών για τις προοπτικές 

ένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

 Εκπόνηση Οδηγών και ενημέρωση/ δημοσιότητα για την τηλεεργασία, τις διακρίσεις στον 

χώρο της εργασίας, τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο της εργασίας, την Υγεία και Ασφάλεια 

στον χώρο της εργασίας κλπ 

 Επικαιροποίηση και ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού  

 Ενδυνάμωση της Επιχειρησιακής Ικανότητας των Κοινωνικών Εταίρων 

 Δημιουργία μηχανισμού διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους κοινωνικούς 

φορείς 

 Εκσυγχρονισμός ασφαλιστικού συστήματος 

 Αναδιάρθρωση ασφαλιστικού / συνταξιοδοτικού συστήματος με την εισαγωγή νέας 

κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης. 

 Οργάνωση και λειτουργία νέου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.  

 Ανάπτυξη της επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ), δημιουργία και οργάνωση Ενιαίας 

Εποπτικής Αρχής.  

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Φορείς Δημόσιας Διοίκησης,  

 Κοινωνικοί Εταίροι 

 Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης 
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2.1.1.2 Ειδικός Στόχος 4.γ - Προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά εργασίας, 

των ισότιμων συνθηκών εργασίας και της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή φροντίδα 

παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων· 

2.1.1.2.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού  Στόχου 4.γ στην Προτεραιότητα 1, περιλαμβάνει οριζόντιου χαρακτήρα 

συστημικές  δράσεις από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο τη βελτίωση, παρακολούθηση των 

πολιτικών ισότητας για την εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την προώθηση 

καλύτερης οργάνωσης της εργασίας προς όφελος των γυναικών, με βάση  την εξασφάλιση αξιοπρεπούς 

επιπέδου διαβίωσης και ευημερίας των εξαρτώμενων από τις γυναίκες μελών. 

Μέσω των δράσεων επιδιώκεται εμμέσως η βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού πολιτικών για την 

ισότητα και την ενίσχυση της θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα την διάσταση της παιδικής προστασίας και λαμβάνοντας 

υπόψη τα προβλήματα γυναικών προερχόμενων απο ευπαθείς ομάδες (π.χ γυναίκες πολίτες τρίτων 

χωρών και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας). 

Περιλαμβάνονται ειδικότερα  παρεβάσεις όπως : 

 Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας και Βάση Δεδομένων - Συνέχιση λειτουργίας της 

24ωρης τηλεφωνικής γραμμής 15900 και της λειτουργίας και αναβάθμισης της Βάσης Δεδομένων 

Καταγραφής στοιχείων. 

 Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων και Δημογραφικής πολιτικής: Δημιουργία  ενιαίου 

μηχανισμού  για την παρακολούθηση και την συλλογή στοιχείων / λήψη μέτρων / συντονισμό των 

δράσεων / αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε κεντρικό επίπεδο στους τομείς δημογραφικής 

πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. 

 Δράσεις ενδυνάμωσης προώθησης και ευαισθητοποίησης της Δημογραφικής Πολιτικής και της 

πολιτικής Ισότητας των Φύλων: Υλοποίηση των αναγκαίων μελετών και ερευνών για τη συλλογή 

στοιχείων και τη χάραξη πολιτικών που αφορούν στη δημογραφική πολιτική και στην ισότητα των 

φύλων, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και ευαισθητοποίηση για τα θέματα και τις πολιτικές 

αυτές. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Φορείς Δημόσιας Διοίκησης 
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2.1.1.3 Ειδικός Στόχος 4.ε - Βελτίωση της ποιότητας, της συμμετοχικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

με την αγορά εργασίας μεταξύ άλλων μέσω της επικύρωσης της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης, με σκοπό την υποστήριξη της απόκτησης βασικών ικανοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, και με την 

προώθηση της καθιέρωσης διττών συστημάτων κατάρτισης και μαθητείας. 

2.1.1.3.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.ε στην Προτεραιότητα 1, εντάσσονται παρεμβάσεις που αφορούν 

στην αναβάθμιση εκσυγχρονισμό μηχανισμών για την εμβάθυνση και παρακολούθηση των κεντρικών 

εκπαιδευτικών πολιτικών και επιλογών με βάση τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Μέσω 

των παρεμβάσεων επιτυγχάνεται η υποστήριξη θεσμών / δομών / μηχανισμών ενίσχυσης της ποιότητας 

του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. 

Περιλαμβάνονται  ενδεικτικά  οι εξής τύποι δράσεων για τη: 

 Βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης της απόδοσης των πολιτικών και της σύνδεσης 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Μηχανισμοί παρακολούθησης της ένταξης στην αγορά εργασίας και ιχνηλάτηση σχολικών και 

εργασιακών διαδρομών - Διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της 

δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης στην αγορά 

εργασίας  των αποφοίτων ΕΕΚ  

 Μηχανισμοί παρακολούθησης των επιδόσεων των μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης 

 Μηχανισμοί παρακολούθησης εκπαιδευτικών ανισοτήτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και της δια βίου μάθησης για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της 

ισότιμης πρόσβασης σε όλους. 

 Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης στην 

Δια Βίου Μάθηση - Ενιαίο σύστημα πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων 

 Διασφάλιση Ποιότητας & Αξιολόγηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια  εκπαίδευση 

 Ανάδειξη ενός νέου συστήματος στρατηγικού σχεδιασμού και διασφάλισης της ποιότητας 

στην Ανώτατη εκπαίδευση  

 Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Οργανωτική αναβάθμιση EOΠΠΕΠ και ανάπτυξη εργαλείων για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν)  

 Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού 

προσανατολισμού  

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Φορείς Δημόσιας Διοίκησης 
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2.1.1.4 Ειδικός Στόχος 4.η - Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της 

ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων, και της ενεργού συμμετοχής, 

και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες 

2.1.1.4.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.η της Προτεραιότητας 1, εντάσσονται παρεμβάσεις με στόχο τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των θεσμών/πολιτικών για την κοινωνική 

ένταξη και κοινωνική αλληλεγγύη. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της ενεργού κοινωνικής ένταξης 

των ευάλωτων ατόμων και ομάδων μέσω της βελτίωσης των πολιτικών και της ανάπτυξης νέων 

εργαλείων λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες παροχής κοινωνικών (και προσιτών) υπηρεσιών 

εργασιακής και κοινωνικής ένταξης στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού προς ανακούφιση και των 

επιπτώσεων της πανδημίας Covid 19. 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράσεις όπως: 

 Ενδυνάμωση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας Δημόσιων Φορέων Κεντρικής και 

Περιφερειακής Διοίκησης στον τομέα σχεδιασμού και εφαρμογής, η αποτίμηση πολιτικών 

κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας (ενδεικτικά Εθνικός Μηχανισμός 

Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 

Κοινωνικής Συνοχής, ως βασικού εργαλείου για τον σχεδιασμό των πολιτικών κοινωνικής 

ένταξης). 

 Ενέργειες αναδιοργάνωσης, απλοποίησης διαδικασιών και επιχειρησιακής ενίσχυσης θεσμών και 

μηχανισμών στον τομέα της πρόνοιας, με βάση την προώθηση ενιαίας και ολοκληρωμένης 

αρχιτεκτονικής των επιχειρησιακών διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Καταπολέμηση Φτώχειας. 

 Ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και πολιτικών για την κοινωνική ένταξη/εφαρμογή  συστημικών 

δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών λαμβάνοντας υπόψη και την 

πρωτοβουλία «Εγγύηση για το Παιδί» (Child Guarantee). 

 Σχεδιασμός νέων εργαλειών και μηχανισμών για την κοινωνική ένταξη. Μελέτες και Έρευνες για 

ποσοτικοποίηση και πρόβλεψη των προβλημάτων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αξιοποιώντας και τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Ωφελουμένων, ΗΔΙΚΑ, Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας-ΜΔΑΑΕ 

(συσχέτιση προβλημάτων φτώχειας με ανεργία, απολύσεις κλπ.). 

 Ανάπτυξη σχεδίων δράσης - στοχευμένων και συνεκτικών παρεμβάσεων για επιλεγμένες ομάδες 

στόχους που χρήζουν κοινωνικής ένταξης. 

 Δράσεις διασύνδεσης των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης με την αύξηση της πρόσβαση των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. 

 Ενέργειες αναδιοργάνωσης, απλοποίησης διαδικασιών και επιχειρησιακής ενίσχυσης θεσμών και 

μηχανισμών στον τομέα του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου με στόχο την ενίσχυση της 

κοινωνικής ένταξης Πολιτών Τρίτων Χωρών - Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας. 

 Ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και εφαρμογή οριζόντιων συστημικών δράσεων για την κοινωνική 

ένταξη μεταναστών συμπεριλαμβάνοντας και την ενσωμάτωση/ένταξη των παιδιών μεταναστών - 

Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη και την πρωτοβουλία «Εγγύηση για το 

Παιδί» (Child Guarantee). 
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 Εφαρμογή οριζόντιων δράσεων για την προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στην εργασία, την 

εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη λαμβάνοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2010-

2020 Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία «Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς 

εμπόδια» και τις «Κοινές Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη μετάβαση από την 

ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας». 

 Αναμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Φορείς Δημόσιας Διοίκησης 
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2.1.1.5  Ειδικός Στόχος 4.θ - Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων 

τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών 

2.1.1.5.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.θ της Προτεραιότητας 1, περιλαμβάνονται οριζόντιες συστημικές 

δράσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου (ΥΜΑ), για την αναδιοργάνωση και απλοποίηση 

διαδικασιών καθώς και επιχειρησιακής ενίσχυσης θεσμών και μηχανισμών κυρίως του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών - 

Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, συμπεριλαμβάνοντας και την πρόσβαση στην απασχόληση των 

μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας που αναζητούν εργασία σε άμεση 

συμπληρωματικότητα με τις σχετικές παρεμβάσεις του ΥΜΑ. 

Περιλαμβάνονται  ενδεικτικά  παρεμβάσεις όπως : 

 Χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού υποβάθρου, της εργασιακής εμπειρίας και του 

επαγγελματικού προφίλ δεξιοτήτων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Παράλληλα θα 

δημιουργηθεί αυτοτελής Βάση Δεδομένων, η οποία θα επικαιροποιείται με τα στοιχεία που θα 

προκύπτουν από την καταγραφή ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα διασύνδεσης με τις λοιπές βάσεις 

των συναρμόδιων υπηρεσιών (Ασύλου, Μετανάστευσης, ΟΑΕΔ, κλπ). 

 Μελέτη για τη διασύνδεση επαγγελματικών δεξιοτήτων προσφύγων με τον Μηχανισμό 

Ανεύρεσης Εργατικού Δυναμικού σε συνάρτηση με τη χαρτογράφηση του προφίλ των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας ειδικά με τη χαρτογράφηση του επαγγελματικού τους προφίλ και 

τους τρόπους διασύνδεσης των αναγκών σε εργατικό δυναμικό, με βάση και τα ευρήματα του 

Μηχανισμού Ανεύρεσης Εργατικού Δυναμικού και των επαγγελματικών ειδικοτήτων των πολιτών 

τρίτων χωρών. 

 Ανάπτυξη Μητρώου στους Δήμους για τον αριθμό πολιτών τρίτων χωρών καθώς και 

μεταναστευτικών ενώσεων με ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα καθώς και την ανάπτυξη μητρώου 

για όλες τις ενώσεις / κοινότητες μεταναστών / προσφύγων, είτε κοινωνικών, πολιτικών και 

θρησκευτικών, με στοιχεία επικοινωνίας και σημεία εστίασης. 

 Ανάπτυξη Μητρώου Πιστοποιημένων Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών το οποίο συνδέεται και 

με την έκδοση του περιγράμματος του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή. 

 Ανάπτυξη Πλατφόρμας Δεικτών Ένταξης Μεταναστών. Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην 

ανάπτυξη εργαλείου παρακολούθησης βάσει των δεικτών ένταξης ΕΕ-Σαράγοσα, των τομέων 

απασχόλησης, εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής των μεταναστών και των 

προσφύγων στη δημοκρατική διαδικασία ως ενεργών πολιτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο για τον σχεδιασμό και την προσαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών κοινωνικής 

ένταξης. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Φορείς Δημόσιας Διοίκησης 
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2.1.1.6 Ειδικός Στόχος 4.ια - Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, 

βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που 

προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον 

άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης εκσυγχρονισμός των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 

πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες 

ομάδες βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της 

αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 

περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης 

2.1.1.6.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.ια της Προτεραιότητας 1, υποστηρίζονται η ενίσχυση της ισότιμης 

και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της υγιειονομικής  περίθαλψης,  η βελτίωση της  προσβασιμότητας  και η 

αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών 

μακροχρόνιας  περίθαλψης.   

Υπό τον ειδικό στόχο  θα συμπεριληφθούν  δράσεις οριζόντιου/συστημικού χαρακτήρα όπως: 

 Θεσμική και επιχειρησιακή ενίσχυση των υπηρεσιών και θεσμών κοινωνικής πρόνοιας και 

προστασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας και την αύξηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας τους, ως βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και την αποτίμηση των 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης.  

 Μελέτες και Έρευνες α) ποσοτικοποίηση των προβλημάτων φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο β) για τα αποτελέσματα των πολιτικών για την 

κοινωνική ένταξη. 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανάπτυξη του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας -

στεγαστικής αποκατάστασης ως εργαλείο για δράσεις κοινωνικής ένταξης (η δράση θα 

ακολουθήσει την πιλοτική εφαρμογή η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το RRF). 

 Αναμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας στην Ελλάδα. 

 Ανάπτυξη οριζόντιων μέτρων στρατηγικών που εγγυώνται/επεκτείνουν την κάλυψη των 

υπηρεσιών υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ευάλωτες ομάδες. Ο συγκεκριμένος τύπος 

δράσης περιλαμβάνει ενέργειες προκειμένου να ενισχυθεί η  πρόσβαση των πολιτών στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και να αυξηθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα του  Εθνικού 

Συστήματος Υγείας. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράσεις όπως: 

 Σχεδιασμός οριζόντιων πολιτικών/μεταρρυθμίσεων για την καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ψυχικής υγείας καθώς και  ανάπτυξη νέων  

μοντέλων υπηρεσιών στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας  φροντίδας (ΠΦΥ) και μοντέλων 

υπηρεσιών της μακροχρόνιας φροντίδας (LTC) 

 Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και οργάνωση δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας για 

πρόληψη του ιδρυματισμού και την παροχή υπηρεσιών στη κοινότητα,  συμπεριλαμβάνοντας 

υπηρεσίες που αποσκοπούν στην καθολική πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες 

υγείας  

 Μηχανισμοί υποστήριξης για  τις  δομές ψυχικής υγείας και αποκατάστασης 
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 Μελέτες για την προώθηση στοχευμένων μέτρων υγείας για ευάλωτες και κοινωνικά 

αποκλεισμένες ομάδες που βελτιώνουν την πρόσβαση τους σε mainstream υπηρεσίες  και 

αίρουν διακρίσεις   

 Δράσεις Αναδιοργάνωσης -  Ενισχυσης Δομών / Εθνικών και Περιφερειακών  Φορέων Υγείας  

 Σχέδια Δράσης κατά των Εξαρτήσεων και προώθηση στοχευμένων μέτρων που βελτιώνουν την 

πρόσβαση  ευάλωτων ομάδων/ στο εθνικό σύστημα υγείας και σε υπηρεσίες που προάγουν την 

σωματική και ψυχική τους υγεία και συμβάλλουν στην καταπολέμηση των  διακρίσεων 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανάπτυξη του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας 

“Housing First” με βάση τις σχετικές συστάσεις της ΕΕ για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων 

στεγαστικής αποκατάστασης στο πλαίσιο των πολιτικών για την κοινωνική ένταξη, λαμβάνοντας 

υπόψη και τη συνέργεια με σχετικές δράσεις εφαρμογής του θεσμού  μέσω του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Φορείς Δημόσιας Διοίκησης 

 Φορείς του συστήματος Υγείας 
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2.1.1.7 Ειδικός Στόχος 4.ιβ - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων 

των απόρων και των παιδιών 

2.1.1.7.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.ιβ της Προτεραιότητας 1, εντάσσονται συστημικές παρεμβάσεις με 

στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των πολιτικών και την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων την 

κοινωνική ενσωμάτωση και την ένταξη για ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ενδεικτικά άποροι, 

άστεγοι, παιδιά 0-17 ετών που διατρέχουν φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού όπως των παιδιών 

στο πλαίσιο των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, των παιδιών με αναπηρίες κτλπ). 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράσεις όπως 

 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης ως 

προς τη ενσωμάτωση/ένταξη των παιδιών λαμβάνοντας υπόψη και την πρωτοβουλία «Εγγύηση 

για το Παιδί» (Child Guarantee) - ενδεικτικά : πχ Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πολιτικών για το παιδί. 

 Δημιουργία συστήματος - μηχανισμού αναφοράς και προστασίας περιστατικών παιδικής 

κακοποίησης και βίας και ενδυνάμωσης οικογένειας. 

 Ανάπτυξη σχεδίων δράσης - στοχευμένων και συνεκτικών παρεμβάσεων για επιλεγμένες ομάδες 

στόχους που χρήζουν κοινωνικής ένταξης. 

 Ανάπτυξη νέων εργαλείων/προσεγγίσεων για την πρώιμη διάγνωση της παιδικής αναπηρίας και 

της υποστήριξης της πρόσβασης των παιδιών και του οικογενειακού περιβάλλοντος σε ποιοτικές 

υπηρεσίες σχετιζόμενες με την κοινωνική τους ένταξη και την άρση του αποκλεισμού. 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της δημόσιας διοίκησης/δομών και 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε νέα εργαλεία και τεχνικές για την κοινωνική 

ενσωμάτωση ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων και την προάσπιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και 

προοπτικών για τα παιδιά 0-17 ετών (ενδεικτικά, ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής και 

υιοθεσίας). 

 Ανάπτυξη εργαλείων και μηχανισμών για την πρόγνωση και τη εκτίμηση του κινδύνου ακραίας 

φτώχειας από την Πανδημία COVID-19 σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Φορείς Δημόσιας Διοίκησης 

 



 

61 

 

2.1.2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 – Απασχόληση και Αγορά Εργασίας  

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+* 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+ 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της αστικής κινητικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 στοιχείο β) σημείο viii) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της συνδεσιμότητας ΤΠΕ που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 
*  

2.1.2.1. Ειδικός Στόχος 4.α - Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα 

ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, 

ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους 

και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή 

άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής 

οικονομίας 

2.1.2.1.1 Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Μέσω του Ειδικού Στόχου 4.α, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και 

τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ατόμων που αναζητούν εργασία και κυρίως 

για τις πληθυσμιακές ομάδες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, 

άνεργοι ηλικίας 30 έως 44 ετών).  

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων προβλέπεται η υλοποίηση Ενεργητικών Πολιτικών 

Απασχόλησης με σταδιακή εφαρμογή σε ολόκληρη την χώρα του νέου μοντέλου υλοποίησης των ΕΠΑ 

(συνεχώς διαθέσιμες δράσεις και ισχυρή εξατομικευμένη υποστήριξη) καθώς και ad hoc 

προγραμμάτων. Στρατηγική επιλογή αποτελεί η μείωση της αναντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης 

δεξιοτήτων, η επανειδίκευση και η επανακατάρτιση λαμβάνοντας υπόψη τον προσανατολισμό της 

οικονομίας σε κλάδους με υψηλή δυναμική ανάπτυξης, όπως η ψηφιακή οικονομία και τα πράσινα 

επαγγέλματα, σε συμφωνία και με τις Συστάσεις για την Ελλάδα (Σύσταση 2, 2019). 

Στο πεδίο αυτό, πρόκειται να διερευνηθεί με τα συναρμόδια Υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο 

σχεδιασμός παροχής κινήτρων, επιπλέον των εφαρμοσθέντων στην περίοδο 2014-2020, με έμφαση σε 

προγράμματα υποστήριξης νέων θέσεων εργασίας, ούτως ώστε οι παρεμβάσεις του Προγράμματος να 

έχουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική καθώς και χρονοδιάγραμμα εξέλιξης και υλοποίησης, και με 

σκοπό οι ωφελούμενοι να διαθέτουν κατά το δυνατόν έγκαιρη πληροφόρηση.  

Η υλοποίηση των σχετικών δράσεων υποστηρίζεται από τις σχετικές Συστημικές παρεμβάσεις της 

Προτεραιότητας 1 και από τις μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Πυλώνας 

3, Άξονες 3.1 και 3.2).  

Ειδικότερα, μέσω του ΤΑΑ προβλέπονται επενδύσεις σε Πολιτικές Απασχόλησης που ενισχύουν την 

ενεργοποίηση στην αγοράς εργασίας και τη δημιουργία ενός πλέγματος ασφαλείας κατά της ανεργίας. 

Συγχρόνως, προβλέπονται δράσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων, ψηφιακών και άλλων του 

ΟΑΕΔ, ώστε να προσφέρει τη βέλτιστη υποστήριξη για την εξεύρεση απασχόλησης στους ανέργους. 
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Σχετικά με την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, στο ΤΑΑ περιλαμβάνεται η εμβληματική 

μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης των προγραμμάτων παροχής κατάρτισης/επανακατάρτισης, 

βασισμένη σε σύστημα ανταμοιβών που προσφέρει κίνητρα για υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας 

κατάρτιση.  

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.α περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής παρεμβάσεις /τύποι 

δράσεων: 

1. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις 

 Ολοκληρωμένο 4ετες "ανοικτού τύπου" πρόγραμμα για (25.000) μακροχρόνια ανέργους.  

Περιλαμβάνει συμβουλευτική και κατόπιν τη δυνατότητα επιλογής ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων ή κατάρτιση, πιστοποίηση και ένταξη στην αγορά εργασίας με επιδότηση 

μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. 

2. Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας 

Πρόκειται για προγράμματα «ανοικτού τύπου» σε κύκλους υλοποίησης έως εξάντλησης 

προϋπολογισμού. Περιλαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη ή και κατάρτιση, σε συνδυασμό με 

επιδοτούμενη απασχόληση, ενδεικτικά είτε: 

- με στόχευση σε περιοχές - θύλακες υψηλής ανεργίας 

- με ηλικιακή στόχευση (άνεργοι 30-40 ετών, 30-54 ετών, 55 ετών και άνω), 

- με στόχευση σε μακροχρόνια ανέργους και γυναίκες 

Επίσης, προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, 

όπως: 

 Ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

3. Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

 Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στήριξη της σύνδεσης με την αγορά 

εργασίας 

 Θερμοκοιτίδες στήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων 

 Χρηματοδότηση clusters για την προώθηση πρωτοβουλιών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

 Περιφερειακοί μηχανισμοί υποστήριξης υφιστάμενων και νέων φορέων ΚΑΛΟ. 

 Επιχορήγηση των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα 

Για το σχεδιασμό παρεμβάσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας δύναται να εξεταστούν 

συνέργειες ή υποδείγματα άλλων εργαλείων ή / και χρηματοδοτικών μέσων (π.χ. Invest EU). 

4. Προγράμματα επιδότησης ανέργων για τη δημιουργία νεών επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

 Δημιουργία πολιτιστικών κόμβων (hubs) από ανέργους. 

 Κόμβοι νεοφυούς επιχειρηματικότητας ανέργων. 

 Πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην ψηφιακή, πράσινη και 

γαλάζια οικονομία και σε τομείς αιχμής και κλάδους υψηλής αναπτυξιακής προοπτικής 

(«ανοικτού τύπου» σε κύκλους υλοποίησης). 

 Πιλοτικό πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης (micro-finance) νέων επιχειρήσεων για τη 

διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητάς τους («ανοικτού τύπου» σε κύκλους 

υλοποίησης). 
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 Θερμοκοιτίδες στήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων (επιχορήγηση για ίδρυση κοινωνικών 

επιχειρήσεων σε συνδυασμό με προηγούμενη κατάρτιση/ πρακτική άσκηση σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις). 

 Πρόγραμμα Coaching νέων επιχειρηματιών α) καθοδήγησης και παροχής υπηρεσιών 

συμβουλευτικής  και β) Δημιουργία εργαλείων ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων. 

5. Προγράμματα Κατάρτισης 

Προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, κατ' αντιστοιχία με τα αποτελέσματα του 

Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασάις (βλ. σχετικό αναγκαίο πρόσφορο όρο), και 

συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και πολιτικές, σε στοχευμένες ομάδες στόχου και τομείς 

όπως: 

 Στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας με 

αναπτυξιακή δυναμική (τουρισμός, ναυτιλία, γαλάζια οικονομία, πράσινα επαγγέλματα, 

αγροδιατροφικός τομέας κλπ). 

 Πρόγραμμα ταχύρρυθμης κατάρτισης ανέργων, με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού 

αναλφαβητισμού, τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και τη διευκόλυνση της πρόσβασής 

τους στην αγορά εργασίας. 

 Πρόγραμμα Κατάρτισης σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες (advanced digital skills). 

 Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 

 Ενέργειες ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων των επισφαλών εργαζομένων και 

προγράμματα  για την προσαρμογή τους στην πράσινη ανάπτυξη και οικονομία. 

 Ενέργειες προσαρμοστικότητας των επισφαλών εργαζομένων σε τομείς και επαγγέλματα της 

έξυπνης εξειδίκευσης και στην πράσινη ανάπτυξη και οικονομία. 

 

Τα ανωτέρω δύναται να λειτουργήσουν σε συνάφεια και συμπληρωματικότητα με τις παρεμβάσεις του 

Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» (RRF) και τυχόν άλλων Ταμείων (JTF, κ.α.) 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Άνεργοι, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους,  

 Γυναίκες,  

 Δικαιούχους επισιτιστικής βοήθειας και ΕΕΕ που αναζητούν εργασία? 
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2.1.2.2. Ειδικός Στόχος 4.γ - Προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά 

εργασίας, των ισότιμων συνθηκών εργασίας και της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτή φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων· 

2.1.2.2.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.γ στην Προτεραιότητα 2, εντάσσονται παρεμβάσεις για την 

προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, λαμβάνοντας υπόψη το 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025. 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά  οι εξής  τύποι δράσεων: 

1. Δράσεις προώθησης στην απάσχοληση 

 «Ανοικτό» πρόγραμμα ένταξης (20.000) γυναικών στην αγορά εργασίας.  

Περιλαμβάνει συμβουλευτική και κατόπιν τη δυνατότητα επιλογής: 

 ίδρυσης νέων επιχειρήσεων/ ως αυταπασχολούμενη/κοινωνική οικονομία  

 κατάρτιση, πιστοποίηση και ένταξη στην αγορά εργασίας με καταβολή των εργοδοτικών 

εισφορών για 6 μήνες.  

 Ενίσχυση απασχόλησης γυναικών σε επαγγέλματα επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και 

μαθηματικών (STEM). 

 Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης γυναικών σε επαγγέλματα χειροτεχνίας, η άσκηση των οποίων 

είναι δυνατό να γίνει σε εργαστήριο, ακόμη και εντός του οικιακού περιβάλλοντος. 

 Προώθηση της γυναικείας απασχόλησης στο ναυτικό επάγγελμα και της συμμετοχής των 

γυναικών στην γαλάζια οικονομία. 

 Σεμινάρια ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των γυναικών επιχειρηματιών μέσω παροχής 

ασύγχρονης κατάρτισης στους τομείς της εταιρικής διοίκησης, της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού, της προβολής και προώθησης, της λογιστικής και χρηματοοικονομικής, των 

ψηφιακών δεξιοτήτων και της χρήσης των social media, καθώς και assessment tools. 

2. Δράσεις εισαγωγής σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργασίας και βελτίωσης της θέσης των 

γυναικών στην αγορά εργασίας 

 Προώθηση της τηλεεργασίας γυναικών μέσω επιδότησης των εισφορών του εργοδότη. 

 Εξειδικευμένα προγράμματα προώθησης και ενίσχυσης της θέσης των γυναικών στην αγορά 

εργασίας.   

 Δράσεις υποστήριξης και ενίσχυσης  της εργασιακής, κοινωνικής και  συνδικαλιστικής 

δράσης των εργαζομένων γυναικών.  

 Χώροι φύλαξης βρεφών /παιδιών σε μεγάλες επιχειρήσεις. 

3. Δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και εεπαγγελματικής ζωής μέσω της υποστήριξης στη 

φροντίδα εξαρτώμενων μελών 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Γυναίκες, άνεργες, απασχολούμενες με φροντίδα εξαρτώμενων μελών 
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2.1.2.3 Ειδικός Στόχος 4.δ - Προώθηση της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και 

επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιεινού 

και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους 

για την υγεία 

2.1.2.3.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Οι δράσει του Ειδικούς Στόχου 4.δ στην Προτεραιότητα 2, απευθύνεται σε εργαζόμενους με επισφαλή 

θέση εργασίας (εκ περιτροπής, επίσχεση, διαθεσιμότητα, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κλπ), καθώς 

επίσης και σε ομάδες στόχους που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid, στην 

επιχειρηματικότητα και την εργασία και περιέρχονται σε καθεστώς εργασίας επαπειλούμενης με 

ανεργία συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι περιήλθαν τα προηγούμενη έτη σε 

δυσχερή συγκυρία.  

Περιλαμβάνονται ειδικότερα  οι εξής  τύποι δράσεων: 

1. Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε επισφαλή θέση εργασίας (αναστολή/επίσχεση/εκ 

περιτροπής) ή σε πληττόμενους/πληγέντες τομείς από την Πανδημία . Ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται:  

 Ενέργειες απόκτησης δεξιοτήτων στο πλαίσιο προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες και για 

την διατήρηση των θέσεων εργασίας.  

 Δράσεις/υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού – 

επαναπροσανατολισμού για την βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και την 

επαγγελματική εξέλιξη. 

 Δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού (συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση) σε 

τομείς που επηρεάστηκαν από την διαρθρωτική αλλαγή και τις επιπτώσεις της πανδημίας. 

2. Προγράμματα κατάρτισης αυτοαπασχολουμένων για την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες 

οργάνωσης της εργασίας (δράση κρατικής ενίσχυσης). Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Ενέργειες υποστήριξης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αξιοποίηση της τηλεργασίας στο 

πλαίσιο προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες. 

 Ανάπτυξη πλατφόρμας/ ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως 

κατάρτιση εργαζομένων σε κρίσιμες αναπτυξιακές ειδικότητες και θεματικά αντικείμενα. 

3. Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών 

δεξιοτήτων στο πλαίσιο διαχείρισης της αλλαγής. 

 Δράσεις κατάρτισης εργαζομένων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών δεξιοτήτων  

(οριζόντιες ψηφιακές δεξιότητες, ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην εργασία 

κλπ). 

 Δράσεις κατάρτισης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στο πλαίσιο της  ενεργού γήρανσης.  

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων υλικού για την εξ αποστάσεως κατάρτιση εργαζομένων 

σε  θεματικά αντικείμενα αιχμής.  

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Εργαζόμενοι οι οποίοι επαπειλούνται με την απώλεια της θέσης εργασίας τους (εκ περιτροπής, 

επίσχεση, διαθεσιμότητα, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κλπ). 

 Εργαζόμενοι που απαιτείται να αποκτήσουν οριζόντιες επαγγελματικές δεξιότητες για την 

προσαρμογή τους στην αλλαγή.  
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 Εργαζόμενοι σε τομείς/κλάδους που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 ( πχ 

τουρισμός, εστίαση κλπ). 

 Αυτοαπασχολούμενοι 
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2.1.2.4 Ειδικός Στόχος 4.η - Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της 

ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων, και της ενεργού συμμετοχής, 

και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες 

2.1.2.4.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.η στην Προτεραιότητα 2, περιλαμβάνονται δράσεις κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης για ευαλωτες κοινωνικά ομάδες ανέργων, με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών 

για όλους, τη διασφάλιση οικονομικής, κοινωνικης και εδαφικής συνοχής και την διασφάλιση ότι τα 

οφέλη της ανάπτυξης μοιράζονται ευρέως, μειωνοντας τη φτώχεια και τις ανισότητες. 

Οι δράσεις βρίσκονται σε συνέργεια με τις σχετικές δράσεις του ΤΑΑ (Άξονας 3.4).  

Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: 

 Προγράμματα εργασιακής ένταξης και επανένταξης για ευάλωτες ομάδες ανέργων.  

 Υποστήριξη της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις 

ένταξης ευάλωτων ομάδων. 

 Ολοκληρωμένη παρέμβαση ενίσχυσης της δημιουργίας και λειτουργίας Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων Ένταξης. 

 Ολοκληρωμένες δράσεις Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης  ΑμεΑ και Ενηλίκων 

Αυτιστικού Φάσματος. 

 Δράσεις στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ): 

συνδυαστικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης πιστοποιητικών 

επαγγελματικής επάρκειας/διπλωμάτων/αδειών άσκησης επαγγελμάτων. 

 Δράσεις ενίσχυσης προγραμμάτων εθελοντισμού στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης ευπαθών 

ομάδων.  

 Κοινωνική Ενταξη και ενσωμάτωση μέσω δραστηριοτήτων Πολιτισμού-Αθλητισμού και 

Τουρισμού. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Άτομα με αναπηρία 

 Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 

 Εξαρτημένα / απεξαρτημένα άτομα 

 Αποφυλακισμένοι 

 Θύματα εγκλήματος και βίας. 
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2.1.2.5 Ειδικός Στόχος 4.θ - Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων 

τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών 

2.1.2.5.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.θ στην Προτεραιότητα 2, περιλαμβάνονται δράσεις με άξονα την 

βελτίωση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης και εν γένει της πρόσβασης στην απασχόληση των 

μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας που αναζητούν εργασία σε άμεση 

συμπληρωματικότητα με τις σχετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου 

(στέγαση, υποδοχή κλπ), οι οποίες δύναται να υλοποιηθούν και μέσω αρμόδιων (βάση του 

καταστατικού τους) διεθνών οργανισμών. 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά  παρεμβάσεις όπως : 

 Δράσεις συμβουλευτικής, γλωσσικής και διαπολιτισμικής κατάρτισης, για Μετανάστες Πολίτες 

Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) - δικαιούχους αναγνωρισμένους πρόσφυγες (Ελληνομάθεια). 

 Προγράμματα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την ένταξη στην απασχόληση  με έμφαση σε 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (Μετανάστες-ΠΤΧ). Περιλαμβάνονται ενδεικτικά συνδυαστικές 

παρεμβάσεις (εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, προκατάρτιση, θεωρητική κατάρτιση, 

πρακτική άσκηση σε θέσεις εργασίας, πιστοποίηση) συνοδευόμενα από προγράμματα ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕΔ (όπως ΝΘΕ, ΝΕΕ –ΚΑΛΟ) για την προώθηση στην 

απασχόληση Μεταναστών–ΠΤΧ. 

 Στήριξη της απόκτησης και εξέλιξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας για την προώθηση του Ευρωπαικού Τρόπου Ζωής. 

 Δημιουργία Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για πρόσφυγες και μετανάστες στο πλαίσιο της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 Πρόγραμμα Κατάρτισης ΑΜΕΑ αναγνωρισμένων προσφύγων. 

 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «Δομής Ένταξης Ελαιώνα», για την παροχή 

ενταξιακών δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αναγνωρισμένους Δικαιούχους Διεθνούς 

Προστασίας στη μεταβατική δομή υποστήριξης προσφύγων του Ελαιώνα με στόχο την ομαλή 

μετάβασή τους από το σύστημα υποδοχής στην κοινωνική τους ένταξη. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Πολίτες Τρίτων Χωρών δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας 
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2.1.2.6 Ειδικός Στόχος 4.ια - Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, 

βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που 

προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον 

άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης εκσυγχρονισμός των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 

πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες 

ομάδες βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της 

αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 

περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης  

2.1.2.6.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.ια στην Προτεραιότητα 2, περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι δράσεις: 

 Πρόγραμμα εξ αποστάσεως διερμηνείας.  

 Παρουσία διερμηνέων νοηματικής γλώσσας κατά την αξιολόγηση των κωφών και βαρήκοων από 

τα ΚΕΠΑ. 

 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής 

για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης.  

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Άτομα με αναπηρίες 
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2.1.2.7 Ειδικός Στόχος 4.ιβ - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων 

των απόρων και των παιδιών  

2.1.2.7.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.ιβ στην Προτεραιότητα 2, προβλέπονται δράσεις για την προώθηση 

της κοινωνικής ένταξης ατόμων από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ενδεικτικά: 

 Ολοκληρωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ενίσχυση της 

παιδικής προστασίας.  

 Κοινωνική Ένταξη και ενσωμάτωση μέσω δραστηριοτήτων Πολιτισμού - Αθλητισμού και 

Τουρισμού. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων πολιτιστικών δράσεων προκειμένου να ωφεληθούν 

αποκλεισμένες ομάδες πληθυσμού (ανήλικοι παραβατικοί, κρατούμενοι-συμμετέχοντες σε Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας, μακροχρόνια ασθενείς σε νοσοκομεία ή/και σε δομές αποκατάστασης, 

πρόσφυγες/μετανάστες σε κλειστές δομές φιλοξενίας, κακοποιημένες γυναίκες ή/και παιδιά, πρώην 

χρήστες ουσιών, τρόφιμοι μονάδων ψυχικής υγείας κ.α).  

 Δράσεις ενίσχυσης προγραμμάτων εθελοντισμού στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης ευπαθών ομάδων 

 Πιλοτικό πρόγραμμα/εθνική εφαρμογή για τον προσωπικό βοηθό.  

 Δημιουργία συστήματος - μηχανισμού αναφοράς και προστασίας περιστατικών παιδικής 

κακοποίησης και βίας και ενδυνάμωσης οικογένειας.  

 Δράση επιχειρησιακής ανάπτυξης και περαιτέρω επέκτασης και προβολής του ψηφιακού 

συστήματος αναδοχής και υιοθεσίας (anynet.gr).  

 Δράσεις στεγαστικής αποκατάστασης, συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης, 

κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για νέους ωφελούμενους δομών παιδικής προστασίας και 

ανήλικους παραβάτες. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Άτομα προερχόμενα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες  
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2.1.3. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+* 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+ 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της αστικής κινητικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 στοιχείο β) σημείο viii) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της συνδεσιμότητας ΤΠΕ που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 
* Αν σημειωθεί, μεταβείτε στο τμήμα 2.1.1.2. 

 

2.1.3.1 Ειδικός Στόχος 4.ε - Βελτίωση της ποιότητας, της συμμετοχικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

με την αγορά εργασίας μεταξύ άλλων μέσω της επικύρωσης της μη τυπικής και της 

άτυπης μάθησης, με σκοπό την υποστήριξη της απόκτησης βασικών ικανοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, και με την 

προώθηση της καθιέρωσης διττών συστημάτων κατάρτισης και μαθητείας. 

2.1.3.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.ε περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση 

νέων δεξιοτήτων με κύριο στόχο τη σύνδεση με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τον 

ψηφιακό κόσμο. Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω παρεμβάσεων οι οποίες στοχεύουν: α) στη 

βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών, καταρτιζόμενων/ μαθητευομένων, φοιτητών ιδιαίτερα σε 

σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες (ψηφιακές, βασικές, οριζόντιες και εξειδικευμένες), β) στην 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, γ) στην ενίσχυση των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού 

και συμβουλευτικής, δ) στη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών/οδηγών κατάρτισης 

και των μεθόδων διδασκαλίας ε) στη βελτίωση της διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας των 

εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και στ) στην αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας 

όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ε.Κ. 

Επιπλέον ενσωματώνονται δράσεις που απαντούν στην ανάγκη αποτελεσματικής μετάβασης στον 

ψηφιακό κόσμο, μέσα από προγράμματα ψηφιακού εκσυγχρονισμού όλων των επιπέδων εκπαίδευσης. 

Αυτό θα επιτευχθεί μεταξύ άλλων μέσω της ψηφιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, της 

ενσωμάτωσης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, της υποστήριξης των μαθητών, καταρτιζόμενων/ 

μαθητευομένων, φοιτητών για την απόκτηση ουσιαστικών ψηφιακών γνώσεων καθώς και παράλληλων 

δράσεων ψηφιακής (επανα)κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

Έμφαση θα δοθεί στην προαγωγή της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

μέσω της διαμόρφωσης εκπαιδευτικών συνθηκών οι οποίες θα αξιοποιούν σύγχρονα εκπαιδευτικά 

εργαλεία και θα ανταποκρίνονται στην ανάγκη ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη 

τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Η συγχρηματοδότηση 



 

72 

 

αναγκών σε προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού προς αυτό το σκοπό θα εξεταστεί σε συμφωνία με 

την ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στη χώρα. 

Η αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης θα επιτευχθεί μέσω δράσεων που θα 

εστιάζουν στη βελτίωση της ποιότητας όλων των επιμέρους παραμέτρων όπως η επικαιροποίηση των 

επαγγελματικών περιγραμμάτων, η παροχή διαδρομών μάθησης, η αναβάθμιση του προφίλ των 

εκπαιδευτών και η ενίσχυσή τους με εξειδικευμένες δράσεις επιμόρφωσης, καθώς και η 

αναδιάρθρωση/εκσυγχρονισμός των δομών και η ανάπτυξη/επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών. 

Επιπλέον θα περιλαμβάνονται δράσεις ενίσχυσης για την ολοκλήρωση των σπουδών σε μαθητές και 

σπουδαστές, καθώς και στους πρακτικά ασκούμενους και μαθητευόμενους.  

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ενίσχυση της διεθνοποίησης και διεπιστημονικότητας των 

προγραμμάτων σπουδών καθώς και ο περιορισμός της αναντιστοιχίας τους με τις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες της αγοράς εργασίας αναμένεται να ενισχύσουν την εξωστρέφεια του εκπαιδευτικού 

συστήματος και τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας εξασφαλίζοντας διεθνή ανταγωνιστικότητα των 

ελληνικών πανεπιστημίων, ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας τους, δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης και αναστροφή του φαινομένου της διαρροής επιστημονικού και 

ερευνητικού δυναμικού στο εξωτερικό (brain drain). Επιπλέον θα περιλαμβάνονται δράσεις ενίσχυσης 

για την ολοκλήρωση των σπουδών σε φοιτητές και πρακτικά ασκούμενους και των τριών κύκλων 

σπουδών.  

Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί μέσω των παρακάτω ενδεικτικών τύπων δράσεων: 

 Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως η 

εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο, η υποστήριξη εργαστηριακών δεξιοτήτων στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η υποστήριξη της αναβάθμισης των μουσικών 

σχολείων. 

 Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης και υποστήριξη 

συστημάτων πιστοποίησης δεξιοτήτων συμπεριλαμβανόμενων ψηφιακών και πρασίνων 

δεξιοτήτων. Ο συγκεκριμένος τύπος παρέμβασης ενδεικτικά περιλαμβάνει δράσεις για την 

ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης, προώθηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων με 

τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, συστήματα πιστοποίησης 

δεξιοτήτων/κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και πληροφορικής, υλοποίηση/επικύρωση 

μικροδιαπιστευτηρίων ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, αξιολόγηση δεξιοτήτων 

εγγραμματισμού μαθητών, ανάπτυξη βασικών και ήπιων δεξιοτήτων στην ΕΕΚ, καινοτόμες 

δράσεις στην εκπαίδευση, ενίσχυση επιστημονικού εγγραμματισμού μαθητών/τεχνητή νοημοσύνη, 

κυβερνοασφάλεια, ρομποτική στην προσχολική εκπαίδευση, υβριδική μάθηση. Επιπλέον, 

περιλαμβάνονται η λειτουργία πρότυπων ΕΠΑΛ, η ενίσχυση Πρότυπων Πειραματικών σχολείων, 

πειραματικά/θεματικά ΙΕΚ, εισαγωγή επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε Α’βάθμια, 

Β’βάθμια και ΕΕΚ. 

 Ανάπτυξη/Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων για 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ενδεικτικά για την Α’βάθμια, την Β’βάθμια και την ΕΕΚ 

περιλαμβάνονται η αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, η αναμόρφωση διδακτικών εγχειριδίων, 

η εισαγωγή νέων θεματικών ενοτήτων για την καλλιέργεια δεξιοτήτων, η ανάπτυξη και ο 

εμπλουτισμός του περιεχομένου της τράπεζας θεμάτων, καθώς και ο σχεδιασμός προγραμμάτων 

αρχικής εκπαίδευσης  και οδηγών κατάρτισης ΙΕΚ. Για τα ΑΕΙ περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου και τα ηλεκτρονικά συγγράμματα, η δημιουργία και αναβάθμιση 

προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η αναμόρφωση - νέα προγράμματα σπουδών α’, β’, γ’ 

κύκλου. 
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 Διασφάλιση ποιότητας και βελτίωση της διακυβέρνησης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. Στο πλαίσιο της παρέμβασης όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, ενδεικτικά, 

προβλέπονται η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διακυβέρνησης, η ενίσχυση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού, η υποστήριξη Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας μέσω της ενίσχυσης της 

λειτουργίας των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), η διενέργεια θεματικών 

αξιολογήσεις. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΚ, ενδεικτικά 

προβλέπονται η αξιολόγηση συντελεστών και δομών κατάρτισης, η υποστήριξη συστημάτων και 

διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, η αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών, η 

ενεργοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την 

ίδρυση, τις υποδομές, τη λειτουργία και την εποπτεία των εκπαιδευτικών δομών. 

 Προώθηση της εξωστρέφειας, της διεθνοποίησης και της κινητικότητας σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο συγκεκριμένος τύπος παρεμβάσεων ενδεικτικά περιλαμβάνει  

δράσεις ανάδειξης κέντρων-θυλάκων αριστείας στα ΑΕΙ, δράσεις για τη διεθνοποίηση της 

ανώτατης εκπαίδευσης,  δράσεις για την ενίσχυση της εξωτερικής και εσωτερικής κινητικότητας 

στην ανώτατη εκπαίδευση, μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευτικών, κινητικότητα μαθητευόμενων/ 

καταρτιζόμενων, ενίσχυση ελκυστικότητας ΕΕΚ, διεθνοποίηση/εξωστρέφεια μεταδευτεροβάθμιας 

επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης. 

 Δημιουργία και υποστήριξη μηχανισμών διασύνδεσης εκπαίδευσης και κατάρτισης με την 

αγορά εργασίας. Σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της παρέμβασης, 

ενδεικτικά, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η υποστήριξη μονάδων επιχειρηματικότητας και 

μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας, τα 

γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων, η πρακτική άσκηση των φοιτητών, η ενίσχυση της 

πρόσβασης αποφοίτων στην αγορά εργασίας, η επέκταση υπηρεσιών συμβουλευτικής και 

επαγγελματικού προσανατολισμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Επιπλέον αναφορικά με την ΕΕΚ, περιλαμβάνεται η ενίσχυση και αναβάθμιση της μαθητείας για 

την αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας, η πιστοποίηση συμβούλων σταδιοδρομίας, η 

λειτουργία γραφείων συμβουλευτικής και σταδιοδρομίας στα ΙΕΚ, η υποστήριξη εργοδοτών για 

την παροχή περισσότερων ευκαιριών μάθησης στο χώρο εργασίας και η πρακτική άσκηση 

σπουδαστών. 

 Ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών εκπαίδευσης. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν δράσεις 

επιμόρφωσης σε θέματα διδακτικής/παιδαγωγικής και διοίκησης στην εκπαίδευση. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Σπουδαστές, Μαθητευόμενοι και Πρακτικά Ασκούμενοι της ΕΕΚ 

 Φοιτητές  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Απόφοιτοι ΕΕΚ και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Εκπαιδευτικό Προσωπικό Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, ΕΕΚ και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  
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2.1.3.2 Ειδικός Στόχος 4.στ - Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς 

αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις 

μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της 

διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας για τα 

άτομα με αναπηρίες 

2.1.3.2.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.στ της Προτεραιότητας 3, περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν 

στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης όλων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στην επαγγελματική 

κατάρτιση και στην επιμόρφωση ενηλίκων με έμφαση στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες/ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και προερχόμενων απο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Μέσω της εφαρμογής 

τεκμηριωμένων, ολοκληρωμένων και συνεκτικών πολιτικών, προωθείται η έγκαιρη παρέμβαση, η 

πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η ενίσχυση της συμμετοχής στη δημόσια 

εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς διακρίσεις.  

Η βελτίωση των επιδόσεων με έμφαση σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, των ατόμων με αναπηρία ή 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη και την ισότητα των φύλων, αποτελούν 

προτεραιότητες, καθώς συνδέονται με την εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση και 

αποτελούν το μέσο για την με ίσους όρους ένταξη των ατόμων στην κοινωνική και οικονομική ζωή. 

Επίσης μέσω των βελτιωμένων επιδόσεων, επιττυγχάνεται η μείωση της σχολικής αποτυχίας και της 

διαρροής που οδηγούν στην περιθωριοποίηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια.  

Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί μέσω των παρακάτω ενδεικτικών τύπων δράσεων: 

 Προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση: Στο 

πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπονται ενδεικτικά δράσεις για την προσαρμογή εκπαιδευτικού 

συστήματος στην ενταξιακή  - συμπεριληπτική εκπαίδευση, πρωτοβουλίες υποστήριξης της 

ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τάξεις υποδοχής και Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων 

στις σχολικές μονάδες. Η συγχρηματοδότηση αναγκών σε προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού 

με σκοπό τη συμπεριληπτική εκπαίδευση θα εξεταστεί σε συμφωνία με την ΕΕ και λαμβάνοντας 

υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στη χώρα. 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου προσαρμοσμένου στις ανάγκες μαθητών 

και ατόμων με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων: 

Ο συγκεκριμένος τύπος παρέμβασης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη προσβάσιμου 

εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις μορφές αναπηρίας, την ανάπτυξη οδηγών ένταξης και κριτηρίων 

αξιολόγησης, τη δημιουργία  εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές ΕΚΟ, τη δημιουργία - εκπόνηση 

προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού στην ΕΕΚ και την ανώτατη εκπαίδευση. 

 Εφαρμογή ολοκληρωμένων και συνεκτικών πολιτικών για την προώθηση της έγκαιρης 

παρέμβασης, της πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της ολοκλήρωσης 

των σπουδών όλων των επίπεδων εκπαίδευσης και κατάρτισης: Ο συγκεκριμένος τύπος 

παρέμβασης περιλαμβάνει ενδεικτικά την υποστήριξη συστηματικής φοίτησης και απόκτησης 

βασικών δεξιοτήτων μαθητών Ρομά και ΕΚΟ, τις υποστηρικτικές δράσεις για την ενσωμάτωση 

στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση Ρομά και ΕΚΟ, την κατά περίπτωση υποστήριξη εκμάθησης 

ελληνικής γλώσσας και την ενίσχυση δεξιοτήτων με έμφαση σε παιδιά από μειονεκτούσες και 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης συστηματικής 
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φοίτησης και ολοκλήρωσης των σπουδών στις δομές ΕΕΚ σπουδαστών/μαθητευόμενων/πρακτικά 

ασκούμενων από ΕΚΟ και ΑμΕΑ. Στην ανώτατη εκπαίδευση προβλέπονται ενδεικτικά δράσεις 

ισότιμης πρόσβασης, στήριξης της προσβασιμότητας και λειτουργία δομών υποστήριξης ΑμεΑ σε 

κάθε ΑΕΙ, δράσεις κοινωνικής μέριμνας φοιτητών με έμφαση σε φοιτητές με αναπηρία και 

υποεκπροσωπούμενες ομάδες, δράσεις υποστήριξης ισότητας των φύλων. Επιπλέον 

περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης φοιτητών για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών των 

σπουδαστών και φοιτητών που προέρχονται από ΕΚΟ ή είναι ΑμεΑ, χορήγηση υποτροφιών Γ' 

κύκλου σπουδών, δράσεις ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. στήριξη 

έγκαιρης ολοκλήρωσης σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση. Τέλος, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη 

παρατηρητηρίου ανισοτήτων Α’βάθμιας, Β’βάθμιας, ΕΕΚ και ανώτατης εκπαίδευσης. 

 Ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας και ικανοτήτων 

εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και ακαδημαϊκού προσωπικού για ένα εκπαιδευτικό σύστημα 

χωρίς αποκλεισμούς: Στο πλαίσιο της παρέμβασης περιλαμβάνονται ενδεικτικά η ανάπτυξη 

ικανοτήτων ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού, επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής 

(διαφοροποιημένη διδασκαλία), ειδικής αγωγής και μαθητών ΕΚΟ και στελεχών εκπαίδευσης. 

 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Διεύρυνση εφαρμογής και αναβάθμιση του θεσμού. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑμΕΑ/Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες και ΕΚΟ) 

 Μαθητές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας  

 Σπουδαστές, Μαθητευόμενοι και Πρακτικά Ασκούμενοι της ΕΕΚ (ΑμΕΑ/Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες και ΕΚΟ) 

 Φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑμΕΑ/Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και ΕΚΟ) 

 Εκπαιδευτικό Προσωπικό Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, ΕΕΚ και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
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2.1.3.3 Ειδικός Στόχος 4.ζ - Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων 

ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων 

υπόψη των επιχειρησιακών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των 

αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες στην αγορά εργασία, διευκόλυνση της 

αλλαγής σταδιοδρομίας και προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας 

2.1.3.3.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.ζ της Προτεραιότητας 3, περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν 

στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης του ενήλικου πληθυσμού και στην προώθηση ευκαιρίων μάθησης 

με έμφαση σε ομάδες που χρήζουν εκπαιδευτικής στήριξης. Για τις δράσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη οι 

εξατομικευμένες ανάγκες των ατόμων έτσι ώστε να επιτευχθεί η προσωπική τους ανάπτυξη και να 

βελτιωθούν οι προοπτικές της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας προκειμένου να ανταποκριθούν 

καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.   

Περιλαμβάνεται ακόμα η ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών δια βίου μάθησης, σε 

συνεργασία  και με τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, τους εργοδότες και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να ενισχυθούν  συγκεκριμένες δεξιότητες/ικανότητες του γενικού 

πληθυσμού μέσω της παροχής πρόσβασης σε υπηρεσίες δια βίου καθοδήγησης και υποστήριξης για την 

πιστοποίηση της μάθησης που αποκτάται εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Προβλέπεται επίσης στοχευμένη εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε παραγωγικούς τομείς της 

δημόσιας διοίκησης (εκπαίδευση στο πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.),  Διπλωματική Ακαδημία, Σχολή Δικαστικών Λειτουργών) με στόχο την 

απόκτηση κρίσιμων δεξιοτήτων έτσι ώστε να διευκολυνθοουν οι μεταβάσεις σταδιοδρομίας και να 

προωθηθεί η επαγγελματική κινητικότητα. 

Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί μέσω των παρακάτω ενδεικτικών τύπων δράσεων: 

 Προγράμματα προαγωγής βασικών/οριζόντιων ικανοτήτων (ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες για 

την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση για subject-specific δεξιότητες, επιχειρηματικότητα, κλπ) για 

τον γενικό πληθυσμό. 

 Δράσεις δια βίου μάθησης για άτομα με χαμηλά προσόντα ή και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Στο πλαίσιο της παρέμβασης περιλαμβάνονται ενδεικτικά η ανάπτυξη προγραμμάτων ΔΒΜ για 

την ανάπτυξη και πιστοποίηση δεξιοτήτων των εξελισσόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας, 

προγράμματα εκπαίδευσης και απόκτησης/δεξιοτήτων για μετανάστες και πρόσφυγες, εφαρμογή 

προγραμμάτων ελληνομάθειας για πολίτες τρίτων χωρών και κρατούμενους σε καταστήματα 

κράτησης.  

 Εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης στην ΔΒΜ 

 Δράσεις υποστήριξης της πιστοποίησης στη Διά Βίου Μάθηση.  

 Υποστήριξη για την απόκτηση διδακτικής ακαδημαϊκής εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

κατόχους διδακτορικού.  

 Υποστήριξη ερευνητών για την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων. 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτών ενηλίκων.  

 Υποστήριξη δράσεων προώθησης εταιρικών σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των 

επιχειρήσεων και των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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 Στοχευμένη εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε παραγωγικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης 

(Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - Ε.Σ.Δ.Δ.Α., Διπλωματική Ακαδημία, 

Σχολή Δικαστικών Λειτουργών).  

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Το σύνολο του γενικού πληθυσμού της χώρας 
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2.1.4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 –Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας  

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+* 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+ 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της αστικής κινητικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 στοιχείο β) σημείο viii) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της συνδεσιμότητας ΤΠΕ που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 
*  

 

2.1.5.1. Ειδικός Στόχος 4.α - Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα 

ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, 

ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους 

και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή 

άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής 

οικονομίας 

2.1.5.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Μέσω του Ειδικού Στόχου 4.α θα υλοποιηθούν καινοτόμες δράσεις με στόχο τη βελτίωση της 

πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, 

καθώς και δράσεις που αφορούν στην εισαγωγή της καινοτομίας στις πολιτικές απασχόλησης και 

κατάρτισης. Οι δράσεις θα έχουν ως επίκεντρο τη δημιουργία νέων σχέσεων συνεργασίας μεταξύ 

δημόσιων, ιδιωτικών και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και ανάπτυξη νέων εργαλείων 

και μεθόδων ενίσχυσης της απασχόλησης με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων. Οι δράσεις και ο στόχος 

του ΕΣ 4.α βρίσκονται σε άμεσο συσχετισμό με τους στόχους του Προγράμματος EaSI της ΕΕ. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η δράση: 

Δημιουργία hubs προώθησης των κοινωνικών καινοτομιών: Χρηματοδότηση συμπράξεων φορέων 

κοινωνικής καινοτομίας (Δημόσιο, Ιδιωτικοί φορείς, Πανεπιστήμια) για τη δημιουργία δικτύου 

επιχειρήσεων, δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής καινοτομίας, 

mentoring. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Άνεργοι  
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2.1.5.2. Ειδικός Στόχος 4.ιβ - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων 

των απόρων και των παιδιών 

2.1.5.2.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Μέσω του Ειδικού Στόχου 4.ιβ της Προτεραιότητας 4, θα υλοποιηθούν καινοτόμες δράσεις που 

αφορούν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών. Οι δράσεις θα έχουν ως 

επίκεντρο τη δημιουργία νέων σχέσεων συνεργασίας μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών και οργανισμών της 

κοινωνίας των πολιτών, καθώς και ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων ενίσχυσης της κοινωνικής 

ένταξης με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και μηχανισμών (π.χ. εταιρική κοινωνική ευθύνη). 

Ενδεικτικά αναφέρεται η δράση: 

«Πιλοτικές Δράσεις εισαγωγής κοινωνικής καινοτομίας στην εφαρμογή εθνικών και τοπικών 

πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας». 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας (ενήλικες και παιδιά) 

 Άτομα με ειδικές ανάγκες 

 Άτομα με παραβατικό παρελθόν (αποφυλακισμένοι, εξαρτημένοι) 

 Πολίτες Τρίτων Χωρών δικαιούχοι Διεθνούς Αμνηστίας 

 Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. 
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2.1.5. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 – Απασχόληση των Νέων (15-29 ετών) ΕΑΕΚ  

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+* 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+ 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της αστικής κινητικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 στοιχείο β) σημείο viii) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της συνδεσιμότητας ΤΠΕ που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 
* Αν σημειωθεί, μεταβείτε στο τμήμα 2.1.1.2. 

 

Η Ειδική Προτεραιότητα «Απασχόληση Νέων (15-29 ετών) ΕΑΕΚ» περιλαμβάνει δράσεις σύμφωνα 

με τη σύσταση του Συμβουλίου (2020/C 372/01), για «μια γέφυρα προς την απασχόληση – ενίσχυση 

των εγγυήσεων για τη νεολαία». 

Ειδικότερα, οι δράσεις απευθύνονται σε όλους του νέους  Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ) ηλικίας 15-29 ετών και διαρθρώνονται γύρω από τα τέσσερα 

στάδια της χαρτογράφησης, προβολής, προετοιμασίας και προσφοράς. 

Η προσέγγιση του σχεδιασμού των δράσεων γίνεται πιο συμπεριληπτική και δίνει μεγαλύτερη 

έμφαση στις μειονεκτούσες ομάδες των νέων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΑΕΚ αποτελούν 

ετερογενή ομάδα με διαφορετικά σημεία εκκίνησης και ανάγκες. Σε αυτό πλαίσιο 

καθοριστικής σημασίας είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση, συμβουλευτική-καθοδήγηση-παροχή 

εξατομικευμένων συμβουλών και οδηγιών, για την αποτελεσματική παροχή των οποίων καθίσταται 

απαραίτητη η αναβάθμιση των Δημοσιών Υπηρεσιών Απασχόλησης, ώστε να ανταποκριθούν στις 

νέες αυξημένες ανάγκες.  

Εντός του άνω πλαισίου, οι δράσεις κατατάσσονται στους Ειδικούς Στόχους: 

 για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και τη μείωση της 

αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, με έμφαση σε ομάδες που αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση στην αφορά εργασίας και στη βάση της εξατομικευμένης 

προσέγγισης των αναγκών (Ειδικός Στόχος 4.α), 

 στην προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και 

κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική 

εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 

περαιτέρω έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της 

προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες (Ειδικός Στόχος 4.στ), και 

 στην προώθηση της ενεργού ένταξης των νέων, την ροώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της 

απαγόρευσης των διακρίσεων, και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας 

(Ειδικός Ετόχος4.ιβ). 

Οι δράσεις καλύπτουν το σύνολο των Περιφερειών της χώρας. 
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2.1.4.1 Ειδικός Στόχος 4.α - Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα 

ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, 

ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους 

και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή 

άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής 

οικονομίας 
2.1.4.1.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Μέσω του Ειδικού Στόχου 4.α της Ειδικής Προτεραιότητας 5, το Πρόγραμμα στοχεύει στη 

χαρτογράφηση, προβολή, προετοιμασία και προσφορά με στόχο την ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων που 

βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

Περιλαμβάνονται δράσεις εντοπισμού και ενεργοποίησης νέων ΕΑΕΚ, αναβάθμισης των Δημόσιων 

ΥΑ, δράσεις μαθητείας, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, κατάρτισης, επιχειρηματικότητας, 

λαμβάνοντας υπόψη το αναμορφωμένο πλαίσιο και τις μεταρρυθμίσεις για τις ΕΠΑ και την έμφαση 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Σχετικά είδη δράσεων  

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής παρεμβάσεις /τύποι δράσεων: 

 Χαρτογράφηση, προβολή, προετοιμασία: 

- Μηχανισμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τους NEETs 

- Λειτουργία Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) σε 50 ΕΠΑΣ 

και 30 ΙΕΚ ΟΑΕΔ 

- Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τον εντοπισμό, ευαισθητοποίηση για συμμετοχή νέων 18-25 

ετών σε δράσεις Δήμων και της τοπικής κοινωνίας (national roll out). 

 Προσφορά 

- Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων NEETs 

- Προγράμματα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στην ψηφιακή, 

πράσινη και γαλάζια οικονομία και σε τομείς υψηλής αναπτυξιακής αιχμής. 

- Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για νέους ανέργους 18-29 ετών. 

- Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για αποφοίτους επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, Β'βάθμιας και Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις και θέσεις συναφείς με το 

αντικείμενο των σπουδών τους. (Ά ένσημο) 

- Πρακτική άσκηση - Μαθητεία: 

 Εφαρμογή Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας ΙΕΚ 15-29 ετών,  

 Εφαρμογή Μαθητείας (Μεταλυκειακό έτος ΕΠΑΛ) 15-29 ετών, 

 Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. 

- Εξειδικευμένα προγράμματα ένταξης ανέργων νέων έως 24 ετών, ως πληρώματα 

εξυπηρέτησης σε πλοία θαλασσίων ενδομεταφορών. 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

- Νέοι 15-29 ετών, Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ, NEETs) 



 

82 

 

2.1.4.2 Ειδικός Στόχος 4.στ - Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς 

αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις 

μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της 

διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας για τα 

άτομα με αναπηρίες 

2.1.4.2.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Οι δράσεις που εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 4.στ της Ειδικής Προτεραιότητας 5, συμβάλλουν στην 

ένταξη/επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων ηλικίας 15 - 29 ετών Εκτός 

Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης, οι οποίοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

(Στάδιο Προσφοράς).  

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

 Νέοι 15-29 ετών, Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης (ΕΕΑΚ, NEETs), 

προερχόμενοι από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, 

ΑμεΑ, Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας) 
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2.1.4.3 Ειδικός Στόχος 4.ιβ - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων 

των απόρων και των παιδιών 

2.1.4.3.1. Παρεμβάσεις των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.ιβ της Ειδικής Προτεραιότητας 5, περιλαμβάνονται  δράσεις που 

αναφέρονται στο Στάσιο της Προετοιμασίας και στοχεύουν  στην προώθηση της κοινωνικής - 

εργασιακής ένταξης των νέων Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης (ΕΕΑΚ), ηλικίας 15-

29 ετών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των 

απόρων και των παιδιών ηλικίας 15 ετών και άνω.  

Μέσω των δράσεων του Ειδικου στόχου θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις με άξονα την βελτίωση της 

κοινωνικής και εργασιακής ένταξης της ανωτέρω ομάδας στόχου με έμφαση σε ευάλωτες και ευπαθείς 

ομάδες, (νέων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πολιτών τρίτων χωρών δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας), λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική τους ενσωμάτωση συνδέεται με την 

εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών και δικαιοσύνης στην εκπαίδευση την κατάρτιση και την απασχόληση 

ως αποκλειστικό  μέσο για την με ίσους όρους ένταξη των ατόμων στην κοινωνική και οικονομική ζωή. 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως  

 Ολοκληρωμένες Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης – για νέους 

ευπαθών ομάδων πρώην ανήλικους φιλοξενούμενους σε δομές παιδικής προστασίας οι οποίοι 

συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας και διαβιούσαν σε κοινωνικά ιδρύματα καθώς και πρώην 

παραβάτες (15 - 29 ετών) – Εντοπισμός ατόμων ΕΕΕΚ (συμβουλευτική κατάρτιση, επιδότηση 

απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, Στέγαση και κάλυψη βασικών αναγκών). 

 Δράσεις Ενίσχυσης Οικογενειακής Συνοχής - Πρόληψης ιδρυματοποίησης, περιθωριοποίησης για 

παιδιά και νέους και  νέους με αναπηρία. 

 Ολοκληρωμένες δράσεις Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης  ΑμεΑ (κινητικά 

προβλήματα, νοητική υστέρηση, διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος. 

 Πρόγραμμα "PERCORSI - Pathways for education, employment, and integration of young 

migrants" για την ενίσχυση της ένταξης των νέων ηλικίας 18-23 ετών δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας και μεταναστών/ριών, οι οποίοι/ες έφτασαν στην Ελλάδα ως ασυνόδευτοι/ες 

ανήλικοι/ες με σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την προετοιμασία για ένταξη τους 

στην αγορά εργασίαςόχι. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι   

- Νέοι 15-29 ετών, Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης (ΕΕΑΚ, NEETs), 

προερχόμενοι από ευάλωτες κοινωνικές ανάγκες. 
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2.1.6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 – Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση  

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο ιγ) του κανονισμού ΕΚΤ+* 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τη στήριξη των απόρων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο ιβ) του κανονισμού ΕΚΤ+ 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της αστικής κινητικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 στοιχείο β) σημείο viii) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 

 Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά τον ειδικό στόχο της συνδεσιμότητας ΤΠΕ που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού ΕΤΠΑ και του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής 
* Αν σημειωθεί, μεταβείτε στο τμήμα 2.1.1.2. 

 

2.1.1.2. Ειδικός στόχος «Αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων» 

Τύποι στήριξης  

Η στρατηγική για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης εφαρμόζεται κυρίως με την παροχή τροφίμων 

ή/και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, με στοχευμένες και τακτικές διανομές προς απόρους σε επίπεδο 

οικογένειας, λαμβάνοντας υπόψη τη τα μέλη και την ηλικιακή διάρθρωση των μελών αυτής και, 

δίδοντας σημασία στα ανήλικα τέκνα.  Η στήριξη της κοινωνικοποίησης και η εφαρμογή στοχευμένων 

δράσεων κοινωνικής ένταξης σε επίπεδο νοικοκυριού ή ομάδων ωφελούμενων προωθούνται μέσω 

συνοδευτικών δράσεων, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο των κοινωνικών συμπράξεων σε τοπικό 

επίπεδο, άρα είναι ευχερής η διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των δράσεων. 

Αναμένεται στην παρούσα Προτεραιότητα να περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 

υλικών στερήσεων. Ειδικότερα προβλέπονται τα κάτωθι είδη στήριξης: 

 Επισιτιστική Βοήθεια: Περιλαμβάνεται η διανομή τροφίμων σε άτομα που υποφέρουν από υλική 

στέρηση. 

 Βασική Υλική Συνδρομή: Περιλαμβάνεται η διανομή ειδών που στοχεύουν στις βασικές υλικές 

στερήσεις  και που ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες για μια αξιοπρεπή ζωή, όπως είδη ατομικής 

υγιεινής, είδη οικιακού καθαρισμού, ρουχισμός, σχολικά είδη κ.λπ. 

Οι προμήθειες των τροφίμων και των ειδών ΒΥΣ θα γίνεται με συνδυασμό κεντρικών συμβάσεων ή 

συμφωνιών πλαισίων (για μακράς διαρκείας) και αποκεντρωμένων συμβάσεων (για φρέσκα κλπ) με 

αξιοποίηση των «Κοινωνικών Συμπράξεων» που έχουν αναδειχθεί από τη διαβούλευση της 

προηγούμενης ΠΠ. Η επιλογή του τρόπου προμηθειών για κάθε είδος υλικής βοήθειας θα λαμβάνει 

υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος: διατηρησιμότητα, δυνατότητα και κόστος 

μεταφοράς, τοπικές ανάγκες και παραγωγή, φύλαξη / αποθήκευση προμηθειών κλπ. 

 

Οι ανωτέρω κατηγορίες παρεμβάσεων θα συνοδεύονται από μέτρα για την κοινωνική ένταξη των 

ωφελουμένων διαμορφώνοντας ένα πολλαπλό κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας, με στόχο την πολλαπλή 

ενίσχυση της αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας σε όρους κοινωνικής ένταξης Θα δοθεί έμφαση στην 

παροχή συνοδευτικών μέτρων για τα παιδιά και τους νέους που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά στον 

συνολικό πληθυσμό των απόρων: 
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 Συνοδευτικές Δράσεις: Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται δράσεις όπως (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά): Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης σε 

επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα) με έμφαση σε παιδιά και νέους, διατροφικές 

συμβουλές και συμβουλές υγιεινής διατροφής, παραπομπή σε κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ), υλοποίηση 

πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά και νέους,  κοινωνικά 

φροντιστήρια σε παιδιά κ.λπ. 

Για τις ανωτέρω δράσεις λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία από την υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβάσεων 

στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι  

 Άπορα άτομα και οικογένειες απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές / 

πολυμελείς οικογένειες),  

 Άστεγοι,  

 Μετανάστες και πρόσφυγες διαμένοντες νόμιμα στην Ελλάδα, 

 Μειονότητες, 

 Άτομα με αναπηρία. 

 Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

 

Περιγραφή των εθνικών ή περιφερειακών καθεστώτων στήριξης  

 

Κριτήρια για την επιλογή των πράξεων
1
  

 

                                                 
1 Μόνο για προγράμματα που περιορίζονται στον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο ιγ) του 

κανονισμού ΕΚΤ+. 
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2.2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ   

2.2.1. Προτεραιότητα 7 - Τεχνική Βοήθεια  
 

2.2.1.1. Παρέμβαση των Ταμείων 

Σχετικά είδη δράσεων  

Η παροχή Τεχνικής Βοήθειας θα συνεισφέρει στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη του 

σχεδιασμού, της υλοποίησης, της διαχείρισης, της παρακολούθησης, της δημοσιότητας, του ελέγχου και 

της αξιολόγησης των έργων και συνολικά του Προγράμματος. Οι παρεμβάσεις τεχνικής βοήθειας 

στοχεύουν στην ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών της Διαχειριστικής Αρχής, του 

συστήματος διοίκησης, των δικαιούχων και λοιπών εμπλεκομένων στην εφαρμογή του Προγράμματος. 

Ενδεικτικές δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι οι εξής: 

 Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση 

και έλεγχο των έργων του Προγράμματος. 

 Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΥΔ  του Προγράμματος  

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2021-2027». 

 Υποστήριξη δικαιούχων, για την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, 

θα υλοποιηθούν μεμονωμένες παρεμβάσεις για τον εντοπισμό των αναγκών των δικαιούχων με 

στόχο την ενίσχυση της διαχειριστικής τους επάρκειας για την υλοποίησή τους. 

 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, τεχνικοί σύμβουλοι που αφορούν σε ενέργειες ωρίμανσης, 

εξειδίκευσης, σχεδιασμού, διαχείρισης της εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

παρεμβάσεων του Προγράμματος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της υλοποίησης και την 

αποτελεσματική εφαρμογή του. 

 Εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος και των αξιολογήσεων που προβλέπονται 

από τον ΚΚΔ. 

 Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΔ της ΕΥΔ  του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2021-2027» και των εμπλεκόμενων φορέων και δικαιούχων, 

μέσω τηλεκπαίδευσης, επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας, 

εκδηλώσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας, κλπ. 

 Ενέργειες σχεδιασμού, εξειδίκευσης και εφαρμογής στρατηγικών επικοινωνίας και κατάρτισης 

επικοινωνιακών σχεδίων δράσης, πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας και διάχυσης καλών 

πρακτικών των επιμέρους παρεμβάσεων, αλλά και της στρατηγικής και των πολιτικών του 

Προγράμματος, οι οποίες απευθύνονται σε φορείς πολιτικής, σε δυνητικούς δικαιούχους και στην 

κοινή γνώμη, σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος. 

 Ενέργειες σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων της ΠΠ 2014-2020 τα οποία διαχειρίζεται η 

ΕΥΔ της ΕΥΔ  του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2021-2027». 

 Ενέργειες σχετικά με την προετοιμασία της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι  

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Απ&Εκ 2021-2027 

 Δικαιούχοι Προγράμματος (δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, κ.α.) 
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3. ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) σημεία i)-iii)· άρθρο 112 παράγραφοι 1-3, άρθρο 14· άρθρο 26 του ΚΚΔ 

 

Επισυνάπτεται αρχείο excel για τους Πίνακες 3.5 και 3.6 του Κεφαλαίου. 
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4. ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟΙ ΟΡΟΙ (αναμένεται ενημέρωση από την ΕΑΣ) 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο θ) 

Πίνακας 1: Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι 

Αναγκαίοι 

πρόσφοροι όροι 
Ταμείο 

Ειδικός στόχος 

(άνευ αντικειμένου 

για το ΕΤΘΑΥ) 

Πλήρωση αναγκαίου 

πρόσφορου όρου 
Κριτήρια Πλήρωση κριτηρίων 

Παραπομπή σε σχετικά 

έγγραφα 
Αιτιολόγηση 

   Ναι/Όχι Κριτήριο 1 Ν/Ο [500] [1 000] 

    Κριτήριο 2 Ν/Ο   
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5. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΕΣ    
Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο ια)· άρθρο 71, άρθρο 84 του ΚΚΔ 

Πίνακας 1: Αρμόδιες για το πρόγραμμα αρχές   

Αρμόδιες για το πρόγραμμα αρχές Επωνυμία του φορέα [500] Όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας [200] Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου [200] 

Διαχειριστική αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» - 

ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Ανδριανή Μανώλη andrmano@mou.gr 

Ελεγκτική αρχή Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου - 

ΕΔΕΛ 

  

Φορέας που λαμβάνει πληρωμές από 

την Επιτροπή 

-   

Κατά περίπτωση, ο φορέας ή φορείς 

που λαμβάνουν πληρωμές από την 

Επιτροπή σε περίπτωση τεχνικής 

βοήθειας κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 

36 παράγραφος 5 

-   

Λογιστική διαδικασία στην περίπτωση 

που η εν λόγω διαδικασία έχει 

ανατεθεί σε φορέα πλην της 

διαχειριστικής αρχής 

Αρχή Πιστοποίησης   
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Κατανομή των επιστρεφόμενων ποσών για τεχνική βοήθεια κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 36 παράγραφος 5, εάν έχουν προσδιοριστεί 

περισσότεροι του ενός φορείς για τη λήψη πληρωμών από την Επιτροπή 

Παραπομπή: Άρθρο 22 παράγραφος 3 του ΚΚΔ 

 

Πίνακας 2: Το μέρος των ποσοστών που καθορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 5 στοιχείο β), το οποίο θα επιστρέφεται στους φορείς που 

λαμβάνουν πληρωμές από την Επιτροπή σε περίπτωση τεχνικής βοήθειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 5 (σε ποσοστιαίες 

μονάδες) 

Φορέας 1 Ποσοστιαίες 

μονάδες 

Φορέας 2
*
 Ποσοστιαίες 

μονάδες 

*
 Αριθμός φορέων που προσδιορίζεται από κράτος μέλος. 
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6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ  
 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας σχεδιασμού του Προγράμματος, υιοθετήθηκαν οι αρχές της 

διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών
1
, καθώς και οι 

αρχές της συμμετοχικότητας, αξιοποιήθηκαν τα πορίσματα και τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων 

που διενήργησε η ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ και άλλοι διεθνείς και εγχώριοι φορείς τόσο στην ανάλυση 

της υφιστάμενης κατάστασης και των αναπτυξιακών αναγκών των τομέων της απασχόλησης και της 

εκπαίδευσης όσο και στον σχεδιασμό των κατάλληλων παρεμβάσεων/δράσεων. 

Με βάση την 1η εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (06/06/2019), η ΕΥΔ ΕΠ 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ συγκρότησε την Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος (ΟΣΠ) για την Απασχόληση 

κα την Εκπαίδευση 2021-2027, συμπεριλαμβάνοντας το όσο δυνατό περισσότερους εκπροσώπους των 

βασικών τομέων που εκπροσωπεί, συνεργαζόμενων αλλά και εν δυνάμει συσχετιζόμενους.  

Στη συνέχεια, και αμέσως μετά την σύσταση και συγκρότησης της ΟΣΠ, η ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

κάλεσε τα μέλη της, να υποβάλουν τις προτάσεις στρατηγικής των Φορέων που εκπροσωπούν 

προκειμένου να ξεκινήσει η κατάρτιση του Προγράμματος. Η ΕΥΔ, έθεσε το πλαίσιο σχεδιασμού του 

Προγράμματος, σύμφωνα με τις συστάσεις, και το οποίο βασίζεται στον εντοπισμό των πραγματικών 

αναγκών της Ελληνικής οικονομίας, στη διαμόρφωση από τα Υπουργεία των σχετικών πολιτικών για 

την κάλυψη των αναγκών αυτών και στη συνέχεια την αντιστοίχιση των πολιτικών με τους Ειδικούς 

Στόχους που έχουν τεθεί από το ΕΚΤ+ για την ΠΠ 2021-2027 και τα προτεινόμενα από την ΕΕ πεδία 

παρέμβασης κάθε Ειδικού Στόχου.  

Καθ' όλη τη διάρκεια κατάρτισης του Προγράμματος, η διαβούλευση με επιτελικούς φορείς και 

βασικούς δικαιούχους αποτελεί σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού.  

Επιπλέον, στις 29/01/2021 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Συνοπτικό Κείμενο Προγράμματος 

(Concept Paper), που συνέταξε η ΟΣΠ, μέσω ανάρτησης του στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ,  

και του ΕΣΠΑ και μέσω αποστολής του προκειμένου να επικοινωνηθεί στο μεγαλύτερο δυνατό 

αριθμό φορέων, ΜΚΟ, αναπτυξιακούς φορείς, περιβαλλοντικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπροσώπους του επιχειρηματικού τομέα, συνδέσμους – ενώσεις φορέων, 

ερευνητικούς φορείς, όπως παρατίθεται στη συνέχεια.  

Στη διαβούλευση αυτή ανταποκρίθηκαν 13 φορείς με σχόλια και παρατηρήσεις ως προς τις ανάγκες 

που καλείται να καλύψει το Πρόγραμμα, τη σωστή στόχευση σε ομάδες στόχου και φορείς καθώς και 

με προτάσεις για τη χρηματοδότηση επιπλέον παρεμβάσεων. Οι προτάσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη 

τόσο κατά την κατάρτιση του Προγράμματος, όσο και κατά τη διαδικασία διάκρισης των δράσεων 

μεταξύ των Τομεακών και των Περιφερειακών Προγραμμάτων. Αποτέλεσαν τέλος, τη βάση της 

ευρείας συζήτησης ως προς τους στόχους και τις πολιτικές που καλείται να υλοποιήσει το 

Πρόγραμμα. 

Επιπλέον και παράλληλα με την άτυπη διαπραγμάτευση με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 

ΕΥΔ σκοπεύει να θέσει το παρόν προσχέδιο Προγράμματος προς δημόσια διαβούλευση, προκειμένου 

να λάβει και τη γνώμη των φορέων της Ελληνικής κοινωνίας (ακολουθεί κατάλογος φορέων που 

καλούνται στη διαβούλευση του Συνοπτικού Κειμένου Προγράμματος, του 1
ου

 σχεδίου του 

Προγράμματος 2021-2027 καθώς και των επόμενων εκδόσεών του). 

 

                                                 
1  Ο όρος κοινωνία των πολιτών αφορά τους πέντε θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, τόσο στους 

φορείς καθώς και στα ερευνητικά και επιστημονικά ινστιτούτα αυτών) αλλά και σε όλους τους φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών, όπως την ΕΣΑμεΑ. Η ενεργός συμμετοχή παραπέμπει τόσο στη διαβούλευση (με θεσμοθετημένο ή μη ρόλο) κατά το 
σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση παρεμβάσεων μέσα από το ρόλο του δικαιούχου ή / και του συμπράττοντα φορέα (Ομάδα Στόχου 

Πολιτικής (ΟΣΠ) 4, "Αιτιολόγηση της επιλογής Στόχων Πολιτικής με τεκμηρίωση" 
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Εκτός του αρχικού σταδίου σχεδιασμού του Προγράμματος, η συμμετοχή των θεσμικών και 

κοινωνικών εταίρων αναμένεται να παραμείνει ενεργή και σημαντική και κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του Προγράμματος. 

Υπουργεία 

Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου  

Υπουργείο Εσωτερικών 

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

 

Εποπτευόμενοι Φορείς Δημοσίου 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)  

Εθνικό Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 

Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)  

 

Συλλογικά Όργανα 

Σύνοδο Πρυτάνεων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)  

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (ΑΕΙ ΠΟΣΔΕΠ) 

Ομοσπονδία Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) 

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) 

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) 

Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΕΜΚΟΕ)  

 

Κοινωνικοί Εταίροι: 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) 

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) 

- Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.ΕΠ. - Γ.Σ.Ε.Ε.) 

- Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε. – Γ.Σ.Ε.Ε.) 

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) 

- Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε. - Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) 

- Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ – Ε.Σ.Ε.Ε.) 

- Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε – Ε.Σ.Ε.Ε.) 

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 

- Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝ-Σ.Ε.Τ.Ε) 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) 

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΕΕΒΕΕ) 

 

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020: 

ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

ΕΥΔ ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

ΕΥΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

ΕΥΔ Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» 

ΕΥΔ Προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα» 

ΔΑ ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

ΔΑ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
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ΔΑ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

ΔΑ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

ΔΑ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 

ΔΑ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 

ΔΑ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

ΔΑ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

ΔΑ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΔΑ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής 

ΔΑ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ΔΑ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

ΔΑ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

ΔΑ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 

ΔΑ Προγραμμάτων Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

 

Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ Υπουργείων: 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέας Απασχόλησης & 

Κοινωνικής Οικονομίας 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Τομέας Υποδομών και Μεταφορών 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών  

Επιτελική Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

 

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής: 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέας Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας,  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων στους 

Τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων Πόρων 

 

Τεχνική Γραμματεία Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – ΣΔΑΜ 

 

Συντονιστικά Όργανα: 

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης,  

Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων 

Γενική Γραμματεία Συντονισμού,  

Ελληνική Αρχή Διαφάνεια,  

Επιτροπή Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ 

Μονάδα Οργάνωση Διαχείρισης (ΜΟΔ) Α.Ε. 
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7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ   

Η επικοινωνία και προβολή του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση 2021-2027» αποτελεί τη γενική στρατηγική προσέγγιση. Η διαδικασία υλοποίησης 

θα αναλύεται στα Ετήσια Σχέδια τα οποία θα εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

1. Κύριος επικοινωνιακός στόχος 

Κύριος στόχος είναι η προβολή του ρόλου του Προγράμματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 

βελτίωση των τομέων απασχόλησης, εκπαίδευσης, διά βίου μάθησης, κοινωνικής ένταξης, καθώς και 

παροχής επισιτιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης της υλικής στέρησης, δράσεων θεσμικής 

ενδυνάμωσης μηχανισμών και των κοινωνικών εταίρων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

 

2. Ειδικοί επικοινωνιακοί στόχοι  

 Διασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας ως προς τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος 

και αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εμπιστοσύνης στις ευκαιρίες που παρέχει η ΕΕ 

 Άμεση και έγκυρη ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων, οργανώσεων, εταίρων και άλλων 

πιθανών ενδιαφερομένων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει το πρόγραμμα και τις 

διαδικασίες πρόσβασης σε αυτή 

 Ενίσχυση αναγνωρισιμότητας, κατανόησης και θετικής στάσης για το ρόλο και τη συμβολή της 

ΕΕ στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από τη χρηματοδότηση των 

παρεμβάσεων του Προγράμματος στην εργασία, εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και της ισότιμης 

πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά 

 Υποστήριξη των δικαιούχων κατά την υλοποίηση των έργων ως προς την επικοινωνία και 

προβολή των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των πράξεων που υλοποιούν 

 Διάδοση και προβολή των καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων του ΕΠ ώστε να 

αναδειχθεί το άμεσο και έμμεσο όφελος για τον πολίτη 

 Προώθηση της διά βίου μάθησης, ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού καθώς και των εργαζομένων σε δεξιότητες αιχμής που συνδέονται με την πράσινη 

και ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας. 

 

3. Κοινά- στόχοι 

Τα κοινά στόχοι, με βάση τους στόχους του προγράμματος, διαμορφώνονται ως εξής: 

 Ευρύ κοινό: Πολίτες σε εθνικό- περιφερειακό επίπεδο που περιλαμβάνει και ειδικές 

δημογραφικές ομάδες, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, άλλες συγκεκριμένες ομάδες/κοινότητες, 

θεματικά σχετικές με το Πρόγραμμα 

 Δυνητικοί δικαιούχοι: Δυνητικά επιλέξιμοι δικαιούχοι του Προγράμματος 

 Δικαιούχοι: Άμεσοι δικαιούχοι ή κατηγορίες δικαιούχων 

 Εθνικές/ευρωπαϊκές διοικητικές αρχές και φορείς: Ευρωπαϊκά Όργανα και Οργανισμοί, 

Υπουργεία, Περιφέρειες κλπ 

 Οργανισμοί- Φορείς διάχυσης ενημέρωσης: ΜΜΕ, δίκτυα πληροφόρησης, διαμορφωτές κοινής 

γνώμης κ.α. 

 Άτομα που αναζητούν εργασία, νέοι αλλά και μακροχρόνια άνεργοι 

 Νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, κυρίως νέοι κάτω των 29 

ετών 

 Γυναίκες (καθώς παρατηρείται χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών) 
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 Άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων 

των απόρων και των παιδιών, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και των υπηκόων τρίτων 

χωρών 

 Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι 

 Μαθητές όλων των βαθμίδων και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 

 Άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΑμεΑ) 

 

4. Μέσα επικοινωνίας 

 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) 

 Διαμόρφωση της ιστοσελίδας με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και τη δημιουργία 

σχέσης με το κοινό για τη διάδοση της πληροφορίας 

 Εκδηλώσεις με συμμετοχή κοινού 

 Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας (έντυπες ή/και ψηφιακές) και οπτικοακουστικές 

παραγωγές 

 Η επιλογή των μέσων ενημέρωσης θα λαμβάνει υπόψη το εθνικό/περιφερειακό πλαίσιο. 

 

5. Προϋπολογισμός  

Ο προϋπολογισμός για την επικοινωνία, ο οποίος ανέρχεται έως το 1% του προϋπολογισμού του 

Προγράμματος, θα διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες επικοινωνίας. Με την περιγραφή των δράσεων 

θα παρέχεται ενδεικτικός οικονομικός προγραμματισμός ανά δραστηριότητα/μέσο ανά έτος. 

 

6. Παρακολούθηση και αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση της επικοινωνίας προδιαγράφεται ήδη από το στάδιο σχεδιασμού των επιμέρους 

επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων/εργαλείων, παρακολουθείται κατά την υλοποίηση και 

αποτιμάται μετά την ολοκλήρωση τους. Εφόσον καθοριστούν οι στόχοι της εκάστοτε επικοινωνιακής 

ενέργειας, η αξιολόγηση θα υλοποιείται αξιοποιώντας δείκτες υλοποίησης (outputs), αποτελέσματος 

(result), επιπτώσεων (impact). Ενδεικτικά:  

Δείκτες υλοποίησης: Αριθμός καταχωρίσεων, συχνότητα προβολών σποτ, αριθμός συμμετεχόντων 

ανά εκδήλωση/συνέδριο/σεμινάριο, ακόλουθοι/impressions/views για τα social media, impressions 

διαδικτυακής διαφήμισης, επισκεψιμότητα ιστοσελίδας, αριθμός ερωτημάτων helpdesk, αριθμός 

συμμετεχόντων σε προσκλήσεις. 

Δείκτες αποτελέσματος: Ποσοστό αναγνωρισιμότητας, audience recall καμπάνιας/ενέργειας, βαθμός 

ικανοποίησης/ χρησιμότητας από event, engagement στα social media (shares, likes, clickthroughs, 

comments, αναφορές hashtags), conversions ιστοσελίδας (downloads, εγγραφές, bouncing rate, 

διάρκεια σύνδεσης) και βαθμός ικανοποίησης χρηστών. 

Δείκτες επιπτώσεων: Θετική άποψη για το Πρόγραμμα και την συμβολή της ΕΕ, διάδοση θετικού 

μηνύματος για το πρόγραμμα ή την ΕΕ λόγω της επικοινωνιακής ενέργειας, βαθμός εμπιστοσύνης 

στις εθνικές/ευρωπαϊκές αρχές. 
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ΠΗΓΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  

Η κατάρτιση του παρόντος Τομεακού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Εκπαίδευση 2021-

2027 (προσωρινός τίτλος), βασίστηκε στα ακόλουθα εθνικά και Ευρωπαϊκά στρατηγικά κείμενα 

πολιτικής: 

Κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 

1. το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την ΠΠ 2021-2027, 

2. το Σχέδιο Κανονισμού Κοινών Διατάξεων 2021-2027, Μάιος 2021, 

3. το Σχέδιο Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+) για την ΠΠ 2021-2027, 

Μάιος 2021, 

4. τις Αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, 

5. το έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής «Έκθεση χώρας – Ελλάδα 2020», το 

οποίο συνοδεύει το έγγραφο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020: Αξιολόγηση της προόδου σχετικά με 

τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών 

ανισορροπιών, και αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων βάσει του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1176/2011», 

6. το Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής «Έκθεση χώρας - Ελλάδα 2019 - 

Περιλαμβανομένης εμπεριστατωμένης επισκόπησης σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση 

των μακροοικονομικών ανισορροπιών» το οποίο συνοδεύει το έγγραφο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

2019 - Ειδικές για τη χώρα Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα το 

Παράρτημα Δ: Επενδυτική Καθοδήγηση σχετικά με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής 

για την περίοδο 2021-2027 για την Ελλάδα,   

7. τις συστάσεις του Συμβουλίου για το «Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2020» και τη 

γνώμη του Συμβουλίου στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020, [COM(2020) 508 final],  

8. την Πρωτοβουλία «Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τις δεξιότητες» (New Skills Agenda for 

Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

9. το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων 2020 (European Skills Agenda for Sustainable 

Competitiveness, Social fairness and Resilience), European Commission, November 2020 

10. Council Recommendation on A Bridge to Jobs – Reinforcing the Youth Guarantee and 

replacing the Council Recommendation of 22 April 2013 on Establishing a Youth Guarantee, 

Council (2020/C 372/01/ 30/10/2020), 

11. τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα και την ένταξη στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση με σκοπό την προαγωγή της εκπαιδευτικής επιτυχίας για όλους (2021/C 

221/02/10-06-2021), 

12. Proposal for a Council Recommendation establishing European Child Guarantee, European 

Commission, (COM(2021)/137/24-03-2021). 

 

Εθνικά Κείμενα Πολιτικής 

1. Το υπό διαπραγμάτευση εθνικό σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) για την 

Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027), καθώς και το Συνοδευτικού αυτού 

Κείμενο για το Στόχο Πολιτικής 4, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Απρίλιος 202, 

2. το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (Έκθεση Πισσαρίδη), Νοέμβριος 2020,  

3. το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -New Generation EU – Ελλάδα 2.0, 

Υπουργείο Οικονομικών, Απρίλιος 2021, 
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4. την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας (υπό 

διαβούλευση), Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων – Γενική Γραμματεία 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μάιος 2021, 

5. την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιούνιος 2018, 

6. τη Στρατηγική για την Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, τη Διά Βίου Μάθηση & 

Νεολαίας, 1
η
 έκδοση, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία 

ΕΕΚΔΒΜ&Ν, Μάιος 2021, 

7. τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

Προσχέδιο 2.0, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Μάιος 2021, 

8. την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, 

Μάιος 2021, 

9. το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δημόσιας Υγείας 2021-2025, Υπουργείο Υγείας, Γενική Γραμματεία 

Δημόσιας Υγείας, Μάρτιος 2021, 

10. το Στρατηγικό Σχέδιο αντιμετώπισης της Υλικής Στέρησης 2021-2027, Κείμενο Εργασίας, 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Μάιος 2021, 

11. το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για άτομα με Αναπηρία 

12. την υπό διαπραγμάτευση Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των Πολιτών Τρίτων Χωρών, 

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου,  

13. το υφιστάμενο Πλάισιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης 

(ΕΠΑ), καθώς και το υπό διαμόρφωση Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των 

Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης 

14. το υφιστάμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Εγγύησης για τη Νεολαία, Υπουργείο Εργασίας &  

Κοινωνικών Υποθέσεων 

15. την υπό διαμόρφωση Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

16. το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 

17. το Σχέδιο Δράσης με μέτρα προετοιμασίας και διαχείρισης της αλλαγής και αναδιάρθρωσης 

(2016) 

 

 

Μελέτες και Έγγραφα Εργασίας: 

18. Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 – Regional Policy for Greece Post - 2020», 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 2020, 

19. την Επιτελική Σύνοψη των Εκροών του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς 

Εργασίας, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρτιος 2021, 

20. τις Ευρωπαϊκές Αρχές & Πολιτικές για την Αναπηρία, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – 

Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Μάιος 2021, 

21. την Επιτελική Σύνοψη του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, ΕΙΕΑΔ, 

Απρίλιος 2021, 

22. τα ευρήματα των αξιολογήσεων που έχουν διενεργηθεί από την ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, και 

άλλους διεθνείς και εγχώριους φορείς, 

23. την 1
η
 Εγκύκλιο για το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, Υπουργείο Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & 

Αξιολόγησης, Ιούνιος 2019. 
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24. τη 2
η
 Εγκύκλιο για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027 και τα 

Παραρτήματα αυτής, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική 

Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης, Νοέμβριος 2020, 

25. τις Κατευθύνσεις για την προετοιμασία υποβολής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, 

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία 

Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης, Ιούνιος 2021, 

26. τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (www.statistics.gr) 

27. τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των διαβουλεύσεων με τις συνεργαζόμενες Υπηρεσίες, 

Αρχές και φορείς πολιτικής. 

 

Τις προτάσεις πολιτικής και δράσεων προς ένταξη στο Πρόγραμμα των αρμόδιων καθώς και 

των σχετιζόμενων Υπουργείων: 

28. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (26/05/2021 και 18/06/2021) 

29. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (01/04/2021 και 04/06/2021) 

30. Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (31/05/2021) 

31. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (9/06/2021) 

32. Υπουργείο Πολιτισμού (20/05/2021) 

33. Υπουργείο Τουρισμού (11/06/2021) 

34. Υπουργείο Υγείας (11/06/2021) 

35. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12/03/2021) 

36. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (13/04/2021) 

37. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού, ΤΕΒΑ (12/03/2021 και 25/05/2021) 

38. Κοινωνικοί Εταίροι (ΕΣΑμεΑ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ), Μάρτιος 2021   

39. Ελληνική Αστυνομία 

40. Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

 

 


