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ΠΡΟΛΟΓΟΣ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η παρούσα εργασία αποτελεί το παραδοτέο της μελέτης εξειδίκευσης δράσεων 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του τουρισμού, στο πλαίσιο των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 2014-2020, σύμφωνα με 

την από 2 Νοεμβρίου 2015 υπογραφείσα σύμβαση του ΙΝΣΕΤΕ και της ΟΜΑΣ Α.Ε. 

Δομή και περιεχόμενα της μελέτης 

Η δομή και τα περιεχόμενα της μελέτης προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τους 

αντίστοιχους συμβατικούς όρους και αναφέρονται στα εξής: 

α) Αναλυτική περιγραφή των τύπων  δράσεων όλων των επενδυτικών 

προτεραιοτήτων για τους συγχρηματοδοτούμενους από το ΕΚΤ Θεματικούς  

Στόχους που περιλαμβάνονται στα 13 ΠΕΠ της περιόδου 2014-2020, ήτοι των 

Θεματικών Στόχων 8 και 9,των Ευρωπαικών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 

Ταμείων (ΕΔΕΤ). 

β) Για κάθε επενδυτική προτεραιότητα γίνεται αναφορά στους δυνητικούς 

δικαιούχους, στις οφελούμενες ομάδες στόχους και στον προυπολογισμό, όπως 

ακριβώς αναφέρονται στα αντίστοιχα ΠΕΠ. 

γ) Για κάθε ΠΕΠ και όσον αφορά στις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ 

επενδυτικές προτεραιότητες, προσδιορίζονται εκείνοι οι τύποι δράσεων και οι 

ομάδες στόχου, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενδιαφέρον του ΣΕΤΕ 

για την αξιοποίηση τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως ένας από τους 

Κοινωνικούς Εταίρους της Χώρας στον Τουριστικό Τομέα. 

Τα παραπάνω αποτελούν περιεχόμενα του πρώτου κεφαλαίου (Ι) της μελέτης, ενώ 

στους Πίνακες Α1-Α13 του παραρτήματος Α, παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα 

παραπάνω, με τον προβλεπόμενο προυπολογισμό κοινοτικής συνδρομής των ΠΕΠ 

σε επίπεδο κατηγορίας παρέμβασης, από τους αντίστοιχους πίνακες των ΠΕΠ. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο (ΙΙ) της μελέτης, αναφέρονται οι «αυτοδεσμεύσεις» που 

υπάρχουν σε κάθε ΠΕΠ, ως προυποθέσεις για την έναρξη ενεργοποίησης των 

δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ (έκδοση προσκλήσεων προς τους 

δυνητικούς δικαιούχους) και στη συνέχεια για την εφαρμογή τους (υλοποίησή 

τους). 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο (ΙΙΙ) της μελέτης, γίνεται συνοπτική περιγραφή των 

επενδυτικών προτεραιοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, ανά 

Θεματικό Στόχο, που αναφέρονται σε δημόσιες ή/ και ιδιωτικές επενδύσεις στον 

τουριστικό τομέα. Με δεδομένο ότι σ’ αυτή τη φάση/ στάδιο εφαρμοφής  των ΠΕΠ 

δεν έχουν εξειδικευθεί τα περιεχόμενα αυτών των δράσεων, δεν είναι δυνατόν να 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» 
 
 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 2 

γίνει μεγαλύτερη ανάλυση στον κορμό της μελέτης ανά ΠΕΠ, αλλά καταγράφονται 

λεπτομερώς στους πίνακες Β1 - Β13 του παραρτήματος  Β. 

Στόχος αυτής της καταγραφής είναι η διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης των 

δράσεων ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού σε κάθε ΠΕΠ με τις αντίστοιχες 

δράσεις του ΕΤΠΑ στον τομέα του τουρισμού. 

 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο (IV) της μελέτης, εξειδικεύονται περαιτέρω οι τύποι 

δράσεων των ΠΕΠ, σε κατηγορίες ενεργειών υποστήριξης και κατάρτισης του 

εργατικού δυναμικού και των επιχειρήσεων σε θέματα/ αντικείμενα τουριστικής 

δραστηριότητας, σύμφωνα και με τις δράσεις ΕΤΠΑ των ΠΕΠ.  

Επιπλέον,  στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται προτάσεις για το είδος των 

δράσεων / παρεμβάσεων που ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αιτηθεί χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο των θεματικών στόχων 8 και 9.  

 

Στα παραρτήματα της παρούσας μελέτης περιλαμβάνονται σειρά πινάκων με 

λεπτομερή στοιχεία τύπων δράσεων και κατηγοριών παρέμβασης ανά ΠΕΠ, με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς σε κοινοτική συνδρομή, οι οποίες δυνητικά θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το ΣΕΤΕ ως δυνητικός δικαιούχος αυτών των 

δράσεων. 

Επιπρόσθετα στο παράρτημα Γ περιλαμβάνεται σχέδιο ερωτηματολογίου προς τις 

Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ για τις ανάγκες παρέμβασης στο ανθρώπινο 

δυναμικό κάθε Περιφέρειας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες δράσεις 

στο αντίστοιχο ΠΕΠ. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δεν διανεμήθηκε στις 

Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ προς συμπλήρωσή του, κατόπιν σχετικής 

συνεργασίας πού είχε η ομάδα μελέτης με τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, με 

δεδομένο ότι σ΄ αυτή τη φάση / στάδιο εξειδίκευσης των ΠΕΠ, οι Διαχειριστικές 

Αρχές δεν μπορούσαν να είχαν συγκεκριμένη άποψη για τις ανάγκες παρεμβάσεων 

στο ανθρώπινο δυναμικό των Περιφερειών, για τον τομέα του τουρισμού. 

 

Ομάδα μελέτης  

 

Η ομάδα εκπόνησης της παρούσας μελέτης αποτελείται από τα εξής μέλη: 

Α) Γιώργος Παυλάκης, οικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος της ΟΜΑΣ ΑΕ, ως 

υπεύθυνος έργου 

Β) Άννα Δαλλαπόρτα, πολιτικός επιστήμων, ως αναπληρώτρια του υπεύθυνου 

έργου και επιστημονικά υπεύθυνη για τη μελέτη 

Γ) Γιώργος Θεοδοσόπουλος, χωροτάκτης, ως μέλος της ομάδας μελέτης 

Δ) Ειρήνη Ελευθερίου, οικονομολόγος, ως μέλος της ομάδας μελέτης. 
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Τα προαναφερόμενα μέλη της ομάδας μελέτης και η ανάδοχος Εταιρεία (ΟΜΑΣ 

Α.Ε) θέλουν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς τον Διευθυντή και τα 

στελέχη του ΙΝΣΕΤΕ για την άψογη συνεργασία τους με την ομάδα μελέτης, καθ΄ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας εργασίας. 

 
 
 
 
Ι. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΈΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 8 ΚΑΙ 9 ΠΟΥ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λεπτομερής αναφορά / καταγραφή, για κάθε ΠΕΠ, ανά 

Άξονα Προτεραιότητας, των επενδυτικών  προτεραιοτήτων και των αντίστοιχων 

ενδεικτικών  δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, για τους Θεματικούς 

Στόχους 8 και 9 των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). 

Η λεπτομερής καταγραφή περιορίζεται σ’ εκείνες τις ενδεικτικές δράσεις του ΕΚΤ, 

οι οποίες, αφ’ ενός αναφέρονται σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή / και σε 

προσαρμοστικότητα εργαζομένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων, αφ’ ετέρου 

αφορούν σε ομάδες εργατικού δυναμικού οι οποίες δύναται να αποτελέσουν 

στελεχιακό δυναμικό επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα ή /  και έμμεσα με 

τουριστικές δραστηριότητες. 

 

1. ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 

–  ΕΚΤ»  περιλαμβάνονται δύο (2)  θεματικοί στόχοι (8  και 9)  του ΕΚΤ,  οι οποίοι 

συμβάλουν στην Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς.  

Βασικές παράμετροι της στρατηγικής του εν λόγω άξονα προτεραιότητας είναι η 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η 

στήριξη της απασχόλησης σε σχέση κυρίως με τις Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις τουρισμού – πολιτισμού, που συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς ο τουρισμός αποτελεί αναδυόμενο κλάδο. 
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1.2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

1.2.1 Θεματικός Στόχος 8 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας 

του ΠΕΠ περιλαμβάνεται μία (1) επενδυτική προτεραιότητα: 

8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και 

ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων». 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, επιδιώκεται η υποστήριξη της 

απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), καθώς και η υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών 

απασχόλησης (ΤΠΑ) σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ειδικοί στόχοι). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η συμπληρωματικότητα στις παρεμβάσεις των ολοκληρωμένων χωρικών 

επενδύσεων α) περιοχών που συγκροτούν δίκτυο πολιτιστικών – φυσικών 

πόρων για την τουριστική τους ανάπτυξη και β) περιοχών που εντάσσονται σε 

σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 

· η αύξηση της απασχόλησης στον τουρισμό – πολιτισμό και στις αστικές περιοχές 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη των 

παραπάνω Ειδικών Στόχων είναι οι εξής: 

· Ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης της απασχόλησης (π.χ.  νέοι ελεύθεροι 

επαγγελματίες), σε τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

· Ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης της απασχόλησης στους τομείς του 

τουρισμού και του πολιτισμού για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο 

δυναμικό των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. 

Ενδεικτικά, θα πραγματοποιηθούν προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων 

απασχολουμένων, νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής της περιφερειακής οικονομίας. Επιμέρους 

ενέργειες αυτών των προγραμμάτων δύναται να αφορούν σε συμβουλευτική, 

κατάρτιση, δικτύωση κλπ. των νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων, 

επιδότηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. 

Επίσης, στο πλαίσιο του δεύτερου τύπου δράσεων, ενδεικτικά, θα 

πραγματοποιηθούν προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της τοπικής 

απασχόλησης, αξιοποιώντας τη δυναμικότητα των τομέων τουρισμού (π.χ. ειδικές 

μορφές τουρισμού) και πολιτισμού (π.χ.δημιουργικές βιομηχανίες), καθώς και 

ενέργειες σε συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση κλπ ανέργων, με στόχο την 
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(επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω των κλάδων τουρισμού και 

πολιτισμού και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ( ΒΑΑ).  

 

Ως κύριες ομάδες Στόχου αναφέρονται οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, κάτοικοι της Περιφέρειας ΑΜΘ 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιύχων αναφέρονται ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,  

ΜΚΟ, φορείς κοινωνικής οικονομίας, αναπτυξιακές συμπράξεις, ενώσεις φορέων 

κλπ.  

 

Ο Προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

3.974.313€. 

 

1.2.2 Θεματικός Στόχος 9 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 περιλαμβάνονται τέσσερις (4) επενδυτικές 

προτεραιότητες: 

· 9i  “ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· 9ii “κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά» 

· 9iv  «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,  βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» 

 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 9i “ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, επιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης 

των μειονεκτούντων ατόμων και περιθωριοποιημένων ομάδων στην αγορά 

εργασίας (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα, από την υλοποίηση των δράσεων της 

συγκεκριμένης επενδυτικής προτεραιότητας είναι η αύξηση του αριθμού των 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» 
 
 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 6 

απασχολούμενων, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων από 

μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαναπροσανατολισμός 

· Δράσεις προώθησης στην απασχόληση 

· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 

· Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 

· Λειτουργία one-stop-shops σε στοχευμένες ευπαθείς ομάδες με διευρυμένες 

υπηρεσίες ενίσχυσης της επαγγελματικής αποκατάστασης 

· Παροχή υπηρεσιών απεξάρτησης – αποτοξίνωσης- αποκατάστασης 

 

Ως κύριες ομάδες Στόχου αναφέρονται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος, περιθωριοποιημένα άτομα και πληθυσμιακές ομάδες που υφίστανται 

πολλαπλό αποκλεισμό όπως οι Ρομά, μετανάστες, άστεγοι, νέοι άνεργοι, 

μακροχρόνια άνεργοι, ΑμεΑ κλπ.  

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,  

Υπουργείο Εργασίας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, ΜΚΟ, οικονομικοί και 

κοινωνικοί εταίροι, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ με συναφείς καταστατικούς σκοπούς, 

αναπτυξιακές συμπράξεις, επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, Γενική Γραμματεία 

Ισότητας των Φύλων. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

10.400.000 ευρώ. 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 9ii “κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii , επιδιώκεται η πρόληψη και 

αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μειονεκτούντων ατόμων και 

περιθωριοποιημένων ομάδων (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η αύξηση της συμμετοχής των 

περιθωριοποιημένων πληθυσμών στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα κέντρα 

ευπαθών ομάδων. 
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 Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του 

παραπάνω Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· ανάπτυξη / αναβάθμιση δομών (π.χ. κέντρα ημέρας, κινητές μονάδες, κέντρα 

ευπαθών ομάδων, γραφεία διαμεσολάβησης, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών, ενισχυτική διδασκαλία κ.α). Οι δράσεις για τους αιτούντες άσυλο / 

διεθνούς προστασίας και μετανάστες προς συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ θα 

καλύπτουν υπηρεσίες που προωθούν την απασχολησιμότητα και την κοινωνική 

ένταξη των ωφελουμένων, όπως συμβουλευτική, νομική υποστήριξη, 

μετάφραση / διερμηνεία και όχι λειτουργικά κόστη. 

· Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

· Ανάπτυξη δικτύου αλληλεγγύης για το συντονισμό και την αξιολόγηση των 

δράσεων των δομών καταπολέμησης της φτώχειας. 

 

Ως κύριες ομάδες Στόχου αναφέρονται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος,  ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,  ΑμεΑ,  Ρομά,  Μετανάστες υπήκοοι 3ων 

χωρών και απάτριδες που διαμένουν μόνιμα στη χώρα.  

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,  

ΜΚΟ, φορείς συλλογικού σκοπού, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. 

 

Ο Προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

12.000.000 ευρώ. 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε λειτουργία δομών και 

παροχή υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα, σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού. 

(Ρομά, μετανάστες, ΑΜΕΑ κλπ.)1 

 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv, επιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης 

ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας. (ειδικός στόχος). 

                                                        
1 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αύξηση της συμμετοχής ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας, 

σωματικής και ψυχικής 

· η καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους από τις δομές αυτές 

· η αύξηση της δραστηριοποίησης των περιθωριοποιημένων πληθυσμών στην 

αναζήτηση εργασίας 

 

Οι ενδεικτικοί τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη 

του παραπάνω Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Δράσεις για την προληπτική ιατρική, αγωγή και προαγωγή της υγείας, 

διαχείριση χρονίων παθήσεων, δράσεις για τη θεραπεία και την έγκαιρη 

παρέμβαση και πρόληψη της εξάρτησης, παρεμβάσεις σε ομάδες του πληθυσμού 

που βρίσκονται σε αποκλεισμό κ.α 

· Βελτίωση πρόληψης έναντι παραγόντων κινδύνου για τη δημόσια υγεία (π.χ. με 

δράσεις αντιμετώπισης δημόσιας υγείας στους τομείς παιδείας, εργασίας, 

μεταναστών, ειδικών ομάδων πληθυσμού, ευπαθών ομάδων πληθυσμού κλπ.) 

· Νέα μοντέλα παροχής υπηρεσιών υγείας – κοινωνικής φροντίδας (ΠΕΔΥ Δήμων) 

 

Ως κύριες ομάδες Στόχου αναφέρονται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ΑμεΑ, ψυχικά ασθενείς. 

  

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,  

Κέντρα Πρόνοιας ΠΑΜΘ, Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, 

Υγειονομικές Περιφέρειες, Υπουργείο Εργασίας και εποπτεύομενοι από αυτό 

φορείς, ΜΚΟ, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ με συναφείς 

καταστατικούς σκοπούς. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

15.625.687 ευρώ. 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από τον 

ΣΕΤΕ προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε παροχή υπηρεσιών 

προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών υγεινονομικής περίθαλψης.2 

 

                                                                                                                                                               
 
2 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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δ) επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9v, επιδιώκεται η ενίσχυση της κοινωνικής 

οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, με προτεραιότητα σε δράσεις 

κοινωνικής οικονομίας που δημιουργούν βιώσιμες θέσεις απασχόλησης (ειδικός 

στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αύξηση του αριθμού των κοινωνικών επιχειρήσεων 

· η αύξηση της απασχόλησης στην κοινωνική οικονομία. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε: 

· Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης στην κοινωνική οικονομία, με την 

υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων για τη δημιουργία και την υποστήριξη της 

λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων κάθε μορφής σε τοπικό επίπεδο. 

 

Ως κύριες ομάδες Στόχου αναφέρονται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μειονεκτούντα άτομα, ΑμεΑ. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,  

ΜΚΟ, φορείς κοινωνικής οικονομίας, αναπτυξιακές συμπράξεις. 

. 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

10.274.517 ευρώ 

 

1.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ EKT ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΑΜΘ  

 

Από τις παραπάνω περιγραφόμενες επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών 

στόχων 8 και 9, ο ΣΕΤΕ φαίνεται δυνητικά να μπορεί να αξιοποιήσει πόρους από τη 

μία επενδυτική προτεραιότητα 8iii του Θεματικού Στόχου 8, καθώς και από τις δύο 

από τις τέσσερις επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους, από τις παρακάτω, 

ανά θεματικό στόχο, επενδυτικές προτεραιότητες: 
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Θεματικός στόχος 8 

8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και 

ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων». 

Θεματικός στόχος 9 

· 9i “ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» 

 

Αναλυτικότερα η αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο των παραπάνω επενδυτικών 

προτεραιοτήτων μπορεί να αφορά στα εξής: 

 Ως προς το θεματικό στόχο 8, υπάρχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

στοχευμένη αναφορά σε θέματα προώθησης της απασχόλησης στον τομέα του 

τουρισμού και πολιτισμού. Έτσι, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει, ως 

δικαιούχος και στους δύο τύπους δράσεων που αναγράφονται στο ΠΕΠ, αλλά 

κυρίως στο δεύτερο τύπο δράσης της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii 

«αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και 

ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», που αφορά 

στις ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης της απασχόλησης ειδικά στους τομείς του 

τουρισμού και του πολιτισμού για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο 

δυναμικό των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. 

Συγκεκριμένα ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους για προγράμματα 

ανάπτυξης δεξιοτήτων των απασχολουμένων, των νέων επιχειρηματιών και 

αυτοαπασχολουμένων στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας, μέσω παροχής 

συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών για ανάδειξη των ιδιαίτερων 

αναγκών και ευκαιριών στον τουριστικό κλάδο στην Περιφέρεια, μέσω κατάρτισης 

και εξειδίκευσης των εργαζομένων του τουριστικού κλάδου, μέσω δικτύωσης των 

τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας, μέσω πληροφόρησης και 

ευαισθητοποίησης.  

Η παροχή των ολοκληρωμένων αυτών παρεμβάσεων για την προώθηση της 

απασχόλησης στον τουριστικό κλάδο της οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια, 

μέσω διάγνωσης αναγκών, στοχευμένης κατάρτισης, δικτύωσης, ενημέρωσης, 

πληροφόρησης κλπ,. θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας από το 

ΣΕΤΕ περιφερειακού μηχανισμού παροχής αντίστοιχων υποστηρικτικών / 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όσους ενδιαφέρονται, άνεργους ή ήδη 
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εργαζόμενους, να υπηρετήσουν επαγγελματικά τον τουριστικό κλάδο της 

οικονομίας στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. 

Για το σκοπό αυτό,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τους πόρους της 

συγκεκριμένης επενδυτικής προτεραιότητας συμπληρωματικά και σε συνέργεια με 

τη χρηματοδότησή του από τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για την 

ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων (2%). 

Με τον τρόπο δε αυτόν, εξασφαλίζεται και συμπληρωματικότητα μεταξύ τομεακών 

και Περιφερειακών προγραμμάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των 

πόρων του ΕΚΤ. 

Όσον αφορά στην επιδότηση για την ίδρυση επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για 

ανέργους, που προβλέπεται στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον 

τομέα του τουρισμού, είναι κρατική ενίσχυση και μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο από 

φορείς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων (π.χ.ΟΑΕΔ). Αυτό φυσικά δεν στερεί από 

το ΣΕΤΕ τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να παίξει ως δικαιούχος για το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων προώθησης της απασχόλησης στον 

τομέα του τουρισμού. 

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, σημαντική κρίνεται η 

δημιουργία και λειτουργία από το ΣΕΤΕ μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχονται 

στον τουριστικό τομέα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.  

Η υποστήριξη δε αυτή θα αφορά τόσο στις ήδη λειτουργούσες τουριστικές 

επιχειρήσεις με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία τους και την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού τους, όσο και στους ανέργους για τις ευκαιρίες 

απασχόλησης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που παρέχονται στον τουριστικό 

τομέα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 9 και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i 

“ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» 

ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει ως δικαιούχος στην υλοποίηση των 

παρακάτω τύπων δράσεων: 

· Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαναπροσανατολισμός 

· Δράσεις προώθησης στην απασχόληση 

· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 

· Λειτουργία one-stop-shops σε στοχευμένες ευπαθείς ομάδες με διευρυμένες 

υπηρεσίες ενίσχυσης της επαγγελματικής αποκατάστασης 

Οι παραπάνω δράσεις εντάσσονται στη λογική της ολοκληρωμένης παρέμβασης, 

που περιλαμβάνουν, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ενέργειες συμβουλευτικής, 
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κατάρτισης, δικτύωσης και ευρύτερα υποστήριξης ειδικά για την ομάδα των 

μακροχρόνια ανέργων, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης και την 

ενεργητική τους ένταξη στον τουριστικό τομέα της οικονομίας. 

Η λειτουργία μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

για τις προσφερόμενες δυνατότητες στον τουριστικό κλάδο, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας καθώς εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες στο 

πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, όσο και τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού 

Στόχου 9.  

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην απασχόληση», ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη λειτουργία 

του σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα μηχανισμού παροχής 

συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με επέκταση και στον τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας. 

Η παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να λειτουργήσει είτε αυτοτελώς, 

είτε συμπληρωματικά με τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης 

και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται 

να λειτουργήσει στην Περιφέρεια. 

Αναφορικά με τις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 δεν 

φαίνεται πιθανή αξιοποίηση από τον ΣΕΤΕ, καθώς αφορούν κυρίως σε προνοιακού 

και υγειονομικού χαρακτήρα δράσεις, αρμοδιότητας κυρίως φορέων της τοπικής 

κοινωνίας.  

 

 

2. ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης 

υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και 9Β 

«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –  ΕΚΤ»  

περιλαμβάνονται δύο (2) θεματικοί στόχοι (8 και 9) του ΕΚΤ, οι οποίοι συμβάλουν 

στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στους τομείς της αυτοαπασχόλησης 

και των μικρών επιχειρήσεων, με αξιοποίηση νέων καινοτόμων ιδεών, καθώς και 

στην αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού κοινωνικά ευπαθών ομάδων.  
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2.2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

2.2.1. Θεματικός στόχος 8 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας 

του ΠΕΠ περιλαμβάνονται δύο (2) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

 

 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, επιδιώκεται η αύξηση του αριθμού των 

νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων (ειδικός 

στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αυτοαπασχόλησης, σε 

τομείς έντασης γνώσης και καινοτομίας 

· η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

· η αύξηση των επενδύσεων 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση και παροχή συμβουλών ίδρυσης μικρών 

επιχειρήσεων, για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών  

· Προγράμματα εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα (π.χ. οργάνωση και 

διοίκηση, εκπόνηση business plan, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, οικονομική 

επιχειρηματικότητα) 

· Παροχή prestart και coaching υποστήριξης νέων επιχειρηματιών 

· Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται άνεργοι, πρώην ελεύθεροι 

επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ΜΜΕ, απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και άλλων σχολών. 
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Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται επιμελητήρια, 

επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις, ΟΤΑ, ΑΕΙ/ΤΕΙ, επαγγελματικές σχολές. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

6.497.270 ευρώ.  

 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές». 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8v, επιδιώκεται η ανάπτυξη νέων γνώσεων 

εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος. 

(ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις 

επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της αγοράς 

· η ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων που θα υποστηρίζουν την 

προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις 

· η βελτίωση της καινοτομικής και οργανωσιακής βάσης των ΜΜΕ και της 

ανταγωνιστικότητάς τους 

· η αύξηση της συνολικής απασχόλησης 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ από ομάδες ειδικών συμβούλων επιχειρήσεων σε 

θέματα όπως διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας, διεθνοποίησης, 

συνεργασίας και δικτύωσης, χρηματοδότησης, μάρκετινγκ κ.α 

· Η (δια βίου) κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων των ΜΜΕ στις νέες 

τεχνολογίες και στις ΤΠΕ 

· Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων 

εργαζομένων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων 

· Η ενημέρωση / εκπαίδευση των επιχειρηματιών για τις αναγκαίες διαρθρωτικές 

και τεχνολογικές προσαρμογές. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, 

υποψήφιοι επιχειρηματίες, εργαζόμενοι σε ερευνητικά / εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
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Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται οι επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας, ενώσεις επιχειρήσεων, ερευνητικές / εκπαιδευτικές μονάδες στο 

σύνολο της ΠΚΜ, Φορείς Δημόσιας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

3.297.269 ευρώ 

 

2.2.2. Θεματικός στόχος 9 

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 9Β «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας –  ΕΚΤ»,  που αφορά στο θεματικό στόχο 9  

περιλαμβάνονται έξι (6) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 9i  «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· .9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά» 

· 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών» 

· 9iv  «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,  βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» 

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» 

 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση 

των δυνατοτήτων απασχόλησης» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, επιδιώκεται η ενίσχυση της πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που 

απειλούνται από φτώχεια κι κοινωνικό αποκλεισμό. (ειδικός στόχος) 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η βελτίωση των συνθηκών ένταξης ευπαθών ατόμων στην αγορά εργασίας 

· η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας 
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· η μείωση του αριιθμού των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού 

· η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Ολοκληρωμένες δράσεις για ευπαθείς ομάδες, οι οποίες μπορούν να 

περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικό 

προσανατολισμό, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ.) 

· Δράσεις προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) για ευπαθείς ομάδες 

· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για 

ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής 

οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση 

· Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί,  ΚΔΑΠ κλπ.)  για άτομα που έχουν την ευθύνη 

φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

· Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 

πολιτών 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται 

όλες οι ευπαθείς ομάδες που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και διαχωρισμό, 

όπως μακροχρόνια και νέοι άνεργοι, ρομά, μετανάστες, ΑΜΕΑ, πρώην εξαρτημένα 

άτομα, αποφυλακισμένοι, άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια, παιδιά, 

δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ, Υπουργεία και 

εποπτευόμενοι φορείς, ΓΓΙΦ, ΚΕΚ, Κοινωνικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ειδικοί 

οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

33.028.000 ευρώ 

 

δ) Επενδυτική προτεραιότητα 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» 
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Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii, επιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην 

τοπική κοινωνική ζωή (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης και η βελτίωση των δεξιοτήτων 

ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες 

· η βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες και 

η προώθηση της ένταξης αυτών στην αγορά εργασίας 

· η ενίσχυση των δομών κοινωνικής αρωγής σε άτομα από περιθωριοποιημένες 

ομάδες και η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής 

· η μεγαλύτερη συμμετοχή των περιθωριοποιημένων ομάδων στον κοινωνικό βίο 

και στις τοπικές υποθέσεις. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων 

· Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων (ρομά, μετανάστες), με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες 

παροχής υπηρεσιών. 

· Λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων) 

· Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και σε ενήλικες μετανάστες 

και ρομά εκτός δομών εκπαίδευσης 

· Προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την ενίσχυση της 

πρόσβασης στην απασχόληση 

· Παροχή συμβουλών και υποστήριξης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό 

και την εύρεση εργασίας, την αυτοαπασχόληση ή την ίδρυση επιχειρήσεων 

· Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων και κοινωνικών συμμαχιών για την 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής ένταξης των 

περιθωριοποιημένων ομάδων 

· Προγράμματα για την κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των ρομά και των 

μεταναστών στις διαδικασίες τοπικής διακυβέρνησης. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται οι Ρομά, μετανάστες λοιπές 

περιθωριοποιημένες κοινότητες, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος 
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Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ /τοπικοί φορείς, 

ΓΓΙΦ, δημόσιοι φορείς, κοινωνικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, οργανισμοί πρόνοιας.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

7.205.980 ευρώ 

 

ε) Επενδυτική προτεραιότητα 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής 

διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών» επιδιώκεται ο περιορισμός των 

διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η δημιουργία συνθηκών που θα περιορίζουν τα εμπόδια και θα προσφέρουν ίσες 

ευκαιρίες στους πολίτες  

· η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο 

· η ίση μεταχείριση στο χώρο της εργασίας και στις κοινωνικές υποθέσεις 

· η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης ατόμων με αντικειμενικές δυσκολίες, 

μέσω της διεύρυνσης των υποδομών φροντίδας ανήμπορων ατόμων και παιδιών 

· η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση 

ή / και αναπηρίες 

· Βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας 

· Κέντρα διημέρευσης ατόμων με αναπηρία 

· Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 

· Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων 

· Κέντρα ένταξης μεταναστών (ΚΕΜ) 

· Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΑΜΕΑ),  

· Ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, αναφέρονται 

μετανάστες, ρομά, ΑΜΕΑ, πρώην φυλακισμένοι, άτομα με εξάρτηση, παιδιά, 

έφηβοι, γυναίκες, δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 
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Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΓΓΙΦ, φορείς δημόσιας και 

τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, οργανισμοί πρόνοιας, 

τοπικοί φορείς.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

24.000.000 ευρώ 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, μετανάστες, κακοποιημένες 

γυναίκες κλπ). 3 

 

στ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv,  επιδιώκεται η προαγωγή της 

πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής 

φροντίδας (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η καθιέρωση δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

· η διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες 

· η προαγωγή της υγείας μέσω της πρόληψης και της αγωγής 

· η αναβάθμιση των δομών υγείας και της κατάρτισης του προσωπικού αυτών 

· η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών φιλοξενίας μεταναστών και 

αιτούντων άσυλο. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω  

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Υποστήριξη λειτουργίας ανοικτών δομών φιλοξενίας για μετανάστες – αιτούντες 

άσυλο – αιτούντες διεθνούς προστασίας 

· Λειτουργία δικτύου δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά 

παντοπωλεία, φαρμακεία κλπ.) 

                                                        
3 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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· Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

· Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές 

/ υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας κι πρόνοιας 

· Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών 

· Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο 

· Καθιέρωση ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικής προστασίας, το οποίο θα 

λειτουργεί ως Ολοκληρωμένο δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής 

φροντίδας, με διασύνδεση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων 

παροχής κοινωνικής προστασίας, δημόσιου, ιδιωτικού, εθελοντικού, 

κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα 

· Προγράμματα επανακατάρτισης στελεχών και επαγγελματιών κοινωνικής 

φροντίδας 

· Διαπολιτισμική μεσολάβηση σε νοσοκομεία 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται 

άποροι, άνεργοι χωρίς ασφάλιση, άστεγοι, ψυχικά ασθενείς, μετανάστες, 

δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος,  

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Δημόσιοι Φορείς,  ΟΤΑ 

/τοπικοί φορείς, ΜΚΟ, ΓΓΙΦ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Οργανισμοί Πρόνοιας, 

Κέντρα Πρόνοιας των Περιφερειών, Μονάδες Υγείας, ΚΗΦΗ, Ιδρύματα. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

47.200.000 ευρώ. 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε παροχή υπηρεσιών 

προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών υγεινονομικής περίθαλψης.  

Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  

 

ζ) Επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9v «προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 
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επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην απασχόληση» επιδιώκεται η αξιοποίηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας για την ένταξη στην αγορά εργασίας ευαίσθητων ομάδων 

πληθυσμού. (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η ενδυνάμωση των κοινωνικών επιχειρήσεων 

· η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε περισσότερους κλάδους και 

η διεύρυνση του φάσματος των παρεχόμενων υπηρεσιών 

· η αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις 

· η δικτύωση και συνεργασία μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων 

· η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Ενημέρωση, κινητοποίηση, υποστήριξη για την ανάπτυξη της κοινωνικής 

οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων / μεταφορά καλών πρακτικών  

· Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

· Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων κοινωνικής 

οικονομίας (clusters) 

·  Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων ΚΟΙΣΠΕ (π.χ. για προώθηση της 

ψυχικής υγείας) 

· Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, αναφέρονται 

άνεργοι, εργαζόμενοι, ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, δικαιούχοι ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται κοινωνικές επιχειρήσεις, 

ΓΓΙΦ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.600.000 ευρώ 

 

η) Επενδυτική προτεραιότητα 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9vi  «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων», επιδιώκεται η υλοποίηση ολοκληρωμένων 
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παρεμβάσεων τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα για ενδογενή τοπική ανάπτυξη 

και άρση των τοπικών ανισοτήτων και αδυναμιών (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η προώθηση της βιώσιμης ολοκληρωμένης τοπικής κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης περιοχών με μειονεκτήματα 

· η επιτάχυνση της σύγκλισης μεταξύ άνισα αναπτυγμένων τύπων 

· η δημογραφική ενδυνάμωση περιοχών με φαινόμενα εγκατάλειψης 

· η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής των πολιτών 

περιοχών με μειονεκτήματα  

 

Ο τύπος των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Στόχου είναι: 

· Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση 

των κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ενεργού ένταξης με 

την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της 

βελτίωσης της απασχολησιμότητας. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται ΟΤΑ, Οργανισμοί Πρόνοιας, άνεργοι, 

ευπαθείς ομάδες, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Φορείς δημόσιας και 

τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, συλλογικοί φορείς. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

6.000.000 ευρώ. 

 

2.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 

Από τις παραπάνω περιγραφόμενες επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών 

στόχων 8 και 9,  ο ΣΕΤΕ φαίνεται δυνητικά να μπορεί να αξιοποιήσει πόρους στο 

πλαίσιο και των δύο επενδυτικών προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 8, καθώς 

και τριών επενδυτικών προτεραιοτήτων από τις έξι του Θεματικού Στόχου 9. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους, από τις παρακάτω, 

ανά θεματικό στόχο, επενδυτικές προτεραιότητες: 

Θεματικός στόχος 8 
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· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

Θεματικός στόχος 9 

· 9i  «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και  

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων». 

Αναλυτικότερα η αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο των παραπάνω επενδυτικών 

προτεραιοτήτων μπορεί να αφορά στα εξής: 

 Ως προς το θεματικό στόχο 8, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει,  ως 

δικαιούχος, στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 

8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και 

ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», που αφορούν 

κυρίως στην ενθάρρυνση και παροχή συμβουλών ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων για 

την υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον τουριστικό κλάδο, καθώς 

και σε δράσεις εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα (οργάνωση και διοίκηση, 

εκπόνηση business plan, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, οικονομική 

επιχειρηματικότητα), coaching υποστήριξης νέων επιχειρηματιών, συμβάλλοντας 

έτσι στη διατήρηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της 

οικονομίας. 

Συγκεκριμένα και σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική δυνατότητα που παρέχεται 

στους κοινωνικούς εταίρους για ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, στο 

πλαίσιο τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014  –  2020  (2%),  ο ΣΕΤΕ θα 

μπορούσε να λειτουργήσει μηχανισμό παροχής υποστηρικτικών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα της οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Με τον τρόπο δε αυτό εξασφαλίζεται και συμπληρωματικότητα μεταξύ τομεακών 

και Περιφερειακών προγραμμάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των 

πόρων του ΕΚΤ. 

 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» 
 
 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 24 

Η άλλη κατηγορία δράσης της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, που αφορά σε 

ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για ανέργους και παροχή 

κινήτρων για ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, είναι κρατική ενίσχυση 

και μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο από φορείς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων 

(π.χ.ΟΑΕΔ). 

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, 

των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές», ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

διεκδικήσει, για λογαριασμό των μελών του ή και ευρύτερα των τουριστικών 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας ,  ρόλο δικαιούχου για τις προβλεπόμενες στο 

πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας δράσεις, που αφορούν γενικά 

στην προσαρμογή στα νέα διαρθρωτικά δεδομένα τόσο των επιχειρηματικών 

στρατηγικών όσο και των εργαζομένων. 

 Ειδικότερα και με δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί τομέα με αναπτυξιακή 

προοπτική και υψηλή προστιθέμενη αξία, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει, με 

την ιδιότητα του δικαιούχου, ως υποστηρικτικός μηχανισμός των μελών του, για 

την προσαρμοστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, την ορθολογική οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

τους, μέσω παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα 

με το σχέδιο αναδιοργάνωσης αυτών, καθώς και την πιστοποίηση των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τουριστικό 

κλάδο, στη βάση αναγνωρισμένων προτύπων.  

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 και για τις δύο ως άνω 

επενδυτικές προτεραιότητες που δυνητικά αφορούν στο ΣΕΤΕ, σημαντική κρίνεται 

η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχονται 

στον τουριστικό τομέα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.  

Η υποστήριξη δε αυτή θα αφορά τόσο στις ήδη λειτουργούσες τουριστικές 

επιχειρήσεις με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία τους και την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού τους, όσο και στους ανέργους για τις ευκαιρίες 

επιχειρείν που παρέχονται στον τουριστικό τομέα στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 9 και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i 

«ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και 

της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης», ο 
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ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει  ως δικαιούχος στην υλοποίηση των παρακάτω 

τύπων δράσεων:  

· ολοκληρωμένες δράσεις για ευπαθείς ομάδες, οι οποίες μπορούν να 

περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικό 

προσανατολισμό, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα 

κλπ.) 

· στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για 

ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής 

οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση 

· Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 

πολιτών. 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε, ως δικαιούχος, να προσφέρει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, ευαισθητοποίησης, 

δημοσιότητας, κατάρτισης σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε τουριστικές 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για την ομάδα των μακροχρόνια ανέργων που 

επιθυμούν να ενεργοποιηθούν επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο. 

Η παροχή των παραπάνω ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών εκ μέρους 

του ΣΕΤΕ θα αφορά μόνο στην ομάδα των μακροχρόνια ανέργων, καθώς οι λοιπές 

ευπαθείς ομάδες απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση για την ένταξη / επανέταξή τους 

στην αγορά εργασίας, και ως εκ τούτου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων 

φορέων με ειδική προς τούτο εμπειρία.  

Η προστιθέμενη αξία εμπλοκής του ΣΕΤΕ στο πλαίσιο της παραπάνω επενδυτικής 

προτεραιότητας αφορά στη δυνατότητα προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης 

από τα μέλη του, σε ετήσια βάση, με περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων και 

δεξιοτήτων για κάθε μία. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα στην κατάρτιση, αφού θα 

είναι απόλυτα στοχευμένη, αλλά και ευνοϊκές προοπτικές απασχολησιμότητας των 

καταρτιζόμενων και πρακτικά ασκούμενων, αφού θα καλύπτουν πραγματικές 

ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Η λειτουργία μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

για τις προσφερόμενες δυνατότητες στον τουριστικό κλάδο, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, όσο 

και τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9.  

Για τη λειτουργία δε του μηχανισμού αυτού, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να διεκδικήσει 

πόρους στο πλαίσιο του αντίστοιχου τύπου δράσεων της εν λόγω επενδυτικής 

προτεραιότητας 9i, που αφορά σε «στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» 
 
 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 26 

ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της 

κοινωνίας των πολιτών».  

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην απασχόληση», ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη λειτουργία 

του σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα μηχανισμού παροχής 

συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με επέκταση και στον τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας. 

Η παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να λειτουργήσει, είτε αυτοτελώς, 

είτε συμπληρωματικά με τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης 

και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται 

να λειτουργήσει στην Περιφέρεια. 

Τέλος, όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9vi «στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων», ο ΣΕΤΕ, ως Κοινωνικός 

Εταίρος,  θα μπορούσε να συμμετάσχει  στο σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής 

ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς  

Αναφορικά με τις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 δεν 

φαίνεται πιθανή αξιοποίηση από τον ΣΕΤΕ, καθώς αφορούν κυρίως σε προνοιακού 

και υγειονομικού χαρακτήρα δράσεις, αρμοδιότητας κυρίως φορέων της τοπικής 

κοινωνίας ή και κεντρικών Υπουργείων.  

 

 

3. ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας 8  «Προώθηση της διατηρήσιμης και 

ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού 

δυναμικού» και 10 «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» περιλαμβάνονται αντίστοιχα δύο (2) θεματικοί 

στόχοι (8 και 9) του ΕΚΤ, μέσω των οποίων επιδιώκεται η δημιουργία επιχειρήσεων 

στους οικονομικούς τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα σύμφωνα με τη Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς και η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, με στόχο την ενεργό ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

στην αγορά εργασίας και τη συμμετοχή τους στον κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας. 
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3.2. ΕΙΔΙΚA ΑΝA ΘΕΜΑΤΙΚO ΣΤOΧΟ 

3.2.1. Θεματικός στόχος 8 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας 

του ΠΕΠ περιλαμβάνεται μία (1) επενδυτική προτεραιότητα:  

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων»  

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, επιδιώκεται η ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς 

προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας (ειδικός 

στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· στήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων στους οικονομικούς τομείς με 

συγκριτικό πλεονέκτημα και δυναμική δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, όπως 

αυτοί προκύπτουν από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας. 

· δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  

· αντιμετώπιση της ανεργίας και αύξηση της συνολικής απασχόλησης 

· αύξηση των επενδύσεων 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Έξυπνη εξειδίκευση και απασχόληση. Δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας 

μέσω ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων για την απασχόληση 

· Δράσεις ενίσχυσης της καινοτομικής και επιχειρηματικής κουλτούρας 

· Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης (επικέντρωση 

σε τομείς όπου η περιφερειακή οικονομία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα) 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των παραπάνω τύπων δράσεων προβλέπονται: 

· Χρηματοδοτικά κίνητρα για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με έμφαση στην 

καινοτομία (επιδοτήσεις, μικροχρηματοδοτήσεις, τοπικά κεφάλαια, ταμεία) 

· Εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη εν δυνάμει 

επιχειρηματιών και υφιστάμενων επιχειρήσεων,  

· Δικτύωση νέων επιχειρήσεων με Ερευνητικά Ινστιτούτα, ΑΕΙ, κοινωνικούς 

εταίρους, συμπεριλαμβανομένων και διακρατικών ενεργειών 

·  Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικής εκκίνησης για ανέργους με 

παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, επιχειρηματικής καθοδήγησης, 

πρακτικής, πιστοποίησης,  
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· Προγράμματα ενίσχυσης τοπικών δικτύων επιχειρηματικότητας στους τομείς της 

διανομής –  έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων-προβολής και προώθησης –  

δημιουργίας θέσεων εργασίας 

· Προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης της αυτοαπασχόλησης για ανέργους σε 

τομείς με συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,  

· Περιφερειακό ταμείο μικροχρηματοδοτήσεων μικροδανείων για την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης των ανέργων με 

χρηματοδοτήσεις κεφαλαίων επένδυσης και κεφαλαίων κίνησης. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται οι άνεργοι, νέοι, απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, 

Επιχειρήσεις, Εργαζόμενοι. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Περιφερειακή και Τοπική 

αυτοδιοίκηση, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Επιστημονικοί Φορείς, ΜΚΟ, 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας, Αστικές Συμπράξεις, δίκτυα τοπικών φορέων, ΟΑΕΔ, 

κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, ΝΠΙΔ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.402.693 ευρώ. 

 

3.2.2 Θεματικός στόχος 9 

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 10 «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)», που αφορά στο θεματικό 

στόχο 9 περιλαμβάνονται τέσσερεις (4) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 9i  «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών» 

· 9iv  «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,  βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα στο περιεχόμενο  του ΠΕΠ περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα: 
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α) Επενδυτική προτεραιότητα 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9i,  επιδιώκεται η ενίσχυση της πρόσβασης 

στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 

(ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αναβάθμιση των προσόντων και η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά 

εργασίας ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό 

· η υποστήριξη της οικογένειας με υπηρεσίες, ώστε να αρθούν πιθανά εμπόδια 

που αφορούν την διατήρηση και τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση 

των ατόμων αυτών. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση σε 

κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας, τα οποία οδηγούν σε 

πιστοποίηση 

· Προσφορά ισχυρών κινήτρων για πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας 

(δράσεις τύπου ΝΘΕ) 

· Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης, μέσω 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων που εκτός της οικονομικής συνδρομής θα 

περιλαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη και δομές επιχειρηματικής 

καθοδήγησης 

· Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί 

/βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ.) για άτομα που έχουν την ευθύνη 

φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην 

αγορά εργασίας 

· Απόκτηση γνώσεων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής καθώς και μαθήματα 

αλφαβητισμού 

· Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 

πολιτών 
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Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται 

άτομα που βιώνουν ή απειλούνται από τη φτώχεια με προτεραιότητα στους 

δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ, 

Κοιν.Σ.επ, Αστικές συμπράξεις, δίκτυα τοπικών φορέων, ΟΑΕΔ, 

κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, ΜΚΟ, ΝΠΙΔ, Γενική Γραμματεία Ισότητας.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

10.727.067 ευρώ 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii επιδιώκεται η καταπολέμηση των 

άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή 

ψυχικής ασθένειας (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η πρόσβαση των ειδικών και ευάλωτων ομάδων στην κοινωνική ζωή και στην 

απασχόληση, χωρίς διακρίσεις 

· η αξιοποίηση των ειδικών ικανοτήτων τους, με τη δημιουργία ευκαιριών 

συμμετοχής στην κοινωνική ζωή και στην απασχόληση.  

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Υποστήριξη ατόμων με αναπηρία που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και 

αποφυγή ιδρυματισμού / μείωση της ακούσιας νοσηλείας 

· Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους, με νοητική 

υστέρηση ή / και αναπηρίες 

· Βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας 

· Κέντρα διημέρευσης ατόμων με αναπηρία 

· Δικτύωση και κοινωνική εκπροσώπηση των ΑΜΕΑ 

· Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 

· Εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική και κατάρτιση για την προώθηση 

στην αγορά εργασίας 

· Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για 

θέματα διακρίσεων και πρόσβασης στην αγορά εργασίας 
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· Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

· Ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης των ατόμων με ψυχική αναπηρία 

(λειτουργία ξενώνων, προστατευμένα διαμερίσματα) / ενίσχυση της 

αυτοεκπροσώπησης των ίδιων των ατόμων με ψυχική αναπηρία / εκπαίδευση 

και υποστήριξη της οικογένειας του ατόμου με ψυχική αναπηρία / ενημέρωση-

ευαισθητοποίηση για τον περιορισμό του στίγματος κλπ. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, αναφέρονται άτομα 

με αναπηρία, άτομα με ψυχικές ασθένειες με προτεραιότητα στους δικαιούχους του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 

Νοσοκομεία, Προνοιακές Δομές, Κοιν.Σ.εΠ., ΜΚΟ, Σύλλογοι, ΟΑΕΔ, 

κοινωνικοοικονομικοί εταίροι.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

659.520 ευρώ 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (κυρίως ΑΜΕΑ και ψυχικά ασθενείς).  

Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  

 

γ) επενδυτική προτεραιότητα 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv, επιδιώκεται η βελτίωση της 

προσβασιμότητας και η συμμετοχή μειονεκτούντων ατόμων στα αγαθά της υγείας 

και της πρόνοιας (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η αντιμετώπιση των εμποδίων πρόσβασης 

των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και 

προστασίας που θα επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή τους στον παραγωγικό και 

κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας. 
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Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Στόχου εντάσσονται σε δύο πεδία: 

· Στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κοινωνικοοικονομικής κρίσης για 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες - health safety net και  

· Στην κοινωνική φροντίδα και προστασία. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται 

ευπαθείς κοινωνικά ομάδες,  πληθυσμός που ζει στα όρια της φτώχειας,  

ανασφάλιστοι, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών με προτεραιότητα στους 

δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ και επιχειρήσεις τους, 

Νοσοκομεία, Δομές ΠΦΥ, ΜΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, φυσικά πρόσωπα, 

κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, εκκλησία, εθελοντικές οργανώσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

5.000.000 ευρώ. 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε παροχή υπηρεσιών 

προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών υγεινονομικής περίθαλψης 4. 

 

δ) επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9v, επιδιώκεται η αύξηση της απασχόλησης 

ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των 

κοινωνικών επιχειρήσεων (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αύξηση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στον 

τομέα της κοινωνικής οικονομίας 

· η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις για 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών της Περιφέρειας. 

                                                        
4 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· οικονομική υποστήριξη για την έναρξη της δραστηριότητας (pre start up και 

start up υποστήριξη, συμβουλευτική, εξειδικευμένη κατάρτιση, πρακτική 

άσκηση νέων κοινωνικών επιχειρηματιών μέσω Erasmus, εκπόνηση 

επιχειρηματικού σχεδίου, επιχορήγηση διαδικασιών ίδρυσης, υπηρεσίες 

coaching – mentoring, υπηρεσίες εξειδικευμένων επιχειρηματικών συμβουλών. 

· Χρηματοδοτικά εργαλεία (επιχορήγηση κεφαλαίου στη βάση δημιουργούμενων 

θέσεων απασχόλησης, επιστρεπτέες επιχορήσεις, διευκόλυνση της πρόσβασης 

σε πιστωτικά προϊόντα  

· Χορήγηση μικροδανείων 

· Δικτύωση κοινωνικών επιχειρήσεων 

· Δημιουργία και υλοποίηση τοπικών οικονομικών συμφωνιών για την ενίσχυση 

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

· Ενέργειες ευαισθητοποίησης περί την κοινωνική οικονομία και 

επιχειρηματικότητα. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται άνεργοι, ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες, κοινωνικές επιχειρήσεις, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.  

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται κοινωνικές επιχειρήσεις, 

ΝΠΔΔ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Κοινωνικοοικονομικοί 

εταίροι, ΝΠΙΔ. 

. 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

660.480 ευρώ 

 

 

3.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Από τις παραπάνω περιγραφόμενες επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών 

στόχων 8 και 9,  ο ΣΕΤΕ φαίνεται δυνητικά να μπορεί να αξιοποιήσει πόρους στο 

πλαίσιο της μίας επενδυτικής προτεραιότητας του Θεματικού Στόχου 8, καθώς και 

δύο επενδυτικών προτεραιοτήτων από τις τέσσερις του Θεματικού Στόχου 9. 
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Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους, από τις παρακάτω, 

ανά θεματικό στόχο, επενδυτικές προτεραιότητες: 

Θεματικός στόχος 8 

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων»  

Θεματικός στόχος 9 

· 9i  «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 8, και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 

8iii, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να διεκδικήσει, για λογαριασμό των μελών του, αλλά και 

ευρύτερα των επιχειρήσεων που πρόκειται να ξεκινήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον τουριστικό κλάδο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ρόλο 

δικαιούχου για τις προβλεπόμενες στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής 

προτεραιότητας δράσεις, που αφορούν ειδικά στην υποστήριξη και συμβουλευτική 

καθοδήγηση των υποψηφίων επιχειρηματιών. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας προβλέπεται η 

παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων, με στόχο τη δημιουργία 

απασχόλησης, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκπαίδευση, κατάρτιση, πρακτική 

άσκηση, πιστοποίηση προσόντων, συμβουλευτική υποστήριξη εν δυνάμει 

επιχειρηματιών, δικτύωση των νέων δημιουργούμενων επιχειρήσεων και 

γενικότερη καθοδήγηση για θέματα οργάνωσης, διοίκησης, χρηματοδότησης κλπ. 

μιας επιχείρησης. 

Για την άσκηση, του σύμφωνα με τα παραπάνω ρόλου του, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε 

να χρηματοδοτηθεί για τη δημιουργία μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών / 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στις τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, παρέχοντας ευρύ πλέγμα αντίστοιχων υπηρεσιών, όπως εκπόνηση 

επιχειρηματικών σχεδίων, διαγνωστικών μελετών για την καταλληλότητα 

οργάνωσης της επιχείρησης, εκπαίδευσης των επιχειρηματιών αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να ενημερωθούν και 

προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχείρησης κλπ. 

Η χρηματοδότηση του εν λόγω υποστηρικτικού μηχανισμού μπορεί να 

εξασφαλιστεί στο πλαίσιο τόσο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i  «ενεργητική 

ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και της 
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δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης», όπου 

ένας από τους τύπους δράσεων αφορά σε «στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της 

διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών 

εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών», όσο και στο πλαίσιο αντίστοιχης 

χρηματοδότησης που προβλέπεται ακριβώς για τον ίδιο σκοπό για λογαριασμό των 

κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 

2020. 

Με τον τρόπο δε αυτό εξασφαλίζεται και συμπληρωματικότητα μεταξύ τομεακών 

και Περιφερειακών προγραμμάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των 

πόρων του ΕΚΤ. 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 9 και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i 

«ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και 

της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης», ο 

ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει ως δικαιούχος στην υλοποίηση των δράσεων 

ενεργού ένταξης στην αγορά εργασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, με αναφορά ειδικά στους μακροχρόνια άνεργους. 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να παράσχει, ως δικαιούχος, τις παρακάτω 

κατηγορίες επιμέρους ενεργειών: 

· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση στον 

τουριστικό κλάδο της περιφερειακής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε 

πιστοποίηση.  Προς την κατεύθυνση αυτή,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμβάλει 

ουσιαστικά στην παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης εκ μέρους των τουριστικών 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην περιγραφή των 

απαιτούμενων για την κάλυψή τους προσόντων.  

· Συμβουλευτική υποστήριξη και επιχειρηματική καθοδήγηση, καθώς και δράσεις 

ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, με σκοπό την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης. Προς την κατεύθυνση αυτή, 

σημαντική κρίνεται η λειτουργία του μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών, 

υποστηρικτικών υπηρεσιών που αναφέρθηκε παραπάνω στο πλαίσιο της 

επενδυτικής προτεραιότητας 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων»  

· Εξειδικευμένα μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαχειριστικής 

ικανότητας και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και 

της κοινωνίας των πολιτών 
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Για την παροχή των παραπάνω ενεργειών, σημαντική κρίνεται η λειτουργία του 

μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως 

αναφέρθηκε στο πλαίσιο της παραπάνω επενδυτικής προτεραιότητας 8iii. 

Η λειτουργία επομένως του εν λόγω μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών / 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες στο πλαίσιο του 

Θεματικού Στόχου 8, όσο και τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9.  

Η αναφορά δε στην επενδυτική προτεραιότητα 9i του τύπου δράσης « στοχευμένα 

μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της 

συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών», όπως 

παρουσιάζεται παραπάνω, επιτρέπει τη χρηματοδότηση της λειτουργίας ενός 

τέτοιου μηχανισμού.  

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην απασχόληση», ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη λειτουργία 

του σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα μηχανισμού παροχής 

συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με επέκταση και στον τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας. 

Η παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να λειτουργήσει είτε αυτοτελώς, 

είτε συμπληρωματικά με τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης 

και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται 

να λειτουργήσει στην Περιφέρεια. 

 

Αναφορικά με τις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 δεν 

φαίνεται πιθανή αξιοποίηση από τον ΣΕΤΕ, καθώς αφορούν κυρίως σε προνοιακού 

και υγειονομικού χαρακτήρα δράσεις, αρμοδιότητας κυρίως φορέων της τοπικής 

κοινωνίας ή και κεντρικών Υπουργείων.  

 

 

4. ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση διακρίσεων» περιλαμβάνονται δύο (2) 

θεματικοί στόχοι (8 και 9) του ΕΚΤ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνολικά τις ανάγκες 

του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας, είτε αυτές αφορούν σε θέματα της 
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αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης, είτε αφορούν στην εφαρμογή στρατηγικών για τη μείωση της 

φτώχειας, με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα 

από την αγορά εργασίας.  

 

4.2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

4.2.1. Θεματικός στόχος 8 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας 

του ΠΕΠ, περιλαμβάνονται δύο (2) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 8i «πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία των μη ενεργών οικονομικά 

ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς 

εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 

της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» 

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

 

Πιο αναλυτικά, ανά επενδυτική προτεραιότητα στο ΠΕΠ, προβλέπονται τα 

παρακάτω: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 8i «πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία 

των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων 

των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού». 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8i, επιδιώκεται η αύξηση της συμμετοχής 

στην αγορά εργασίας ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι να υποστηριχθούν οι άνεργοι πτυχιούχοι της 

Περιφέρειας στην προσπάθειά τους στην εύρεση εργασίας, μειώνοντας έτσι την 

ανεργία στη συγκεκριμένη ομάδα και περιορίζοντας το φαινόμενο της διαρροής 

του επιστημονικού δυναμικού της Περιφέρειας. 

 

 

Ο τύπος δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων 

πτυχιούχων. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα είναι να 

δραστηριοποιείται σε τομέα της οικονομίας, ο οποίος εντάσσεται στην 

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται άνεργοι με υψηλά τυπικά προσόντα 

(πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, 

κάτοχοι διδακτορικών τίτλων). 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τομέα. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

2.000.000 ευρώ.  

 

Ο ΣΕΤΕ δεν μπορεί να αξιοποιήσει πόρους στο πλαίσιο της παρούσας επενδυτικής 

προτεραιότητας, καθώς ο προβλεπόμενος να υλοποιηθεί τύπος δράσης 

(επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων) είναι κρατική 

ενίσχυση και μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο από φορείς διαχείρισης κρατικών 

ενισχύσεων (π.χ.ΟΑΕΔ).5 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές». 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8v, επιδιώκεται η ενίσχυση της ικανότητας 

εργαζομένων και επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους στο περιβάλλον της 

έξυπνης εξειδίκευσης. (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα καθώς και 

η ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονομίας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Στόχου είναι οι εξής: 

Υποστήριξη εργαζομένων και επιχειρηματικών για την προσαρμογή τους στο 

περιβάλλον που δημιουργείται από την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3. 

Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις: 

                                                        
5 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης. 
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· Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των επιχειρηματιών που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής οικονομίας, 

μέσω δράσεων κατάρτισης, επιμόρφωσης, συμβουλευτικής κλπ. 

· Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις σε 

τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής οικονομίας, κυρίως μέσω δράσεων 

κατάρτισης / επιμόρφωσης. 

· Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις για διαμόρφωση 

επιχειρηματικών πλάνων, marketing plan κλπ. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, επιχειρηματίες, επιχειρήσεις. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται οι επιχειρηματίες, οι 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας, τα Επιμελητήρια. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

550.556 ευρώ 

 

 

4.2.2. Θεματικός στόχος 9  

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων», που αφορά στο θεματικό στόχο 

9 περιλαμβάνονται έξι (6) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 9i  «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά» 

· 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών» 

· 9iv  «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,  βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» 

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» 
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Πιο αναλυτικά, ανά επενδυτική προτεραιότητα στο ΠΕΠ, προβλέπονται τα 

παρακάτω: 

α) επενδυτική προτεραιότητα 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» επιδιώκεται η αύξηση της συμμετοχής 

στην αγορά εργασίας ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (ειδικός 

στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην 

απασχόληση, μέσα από την ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης 

για: 

· ευπαθή άτομα (ευάλωτες και ειδικές κοινωνικές ομάδες)  οι οποίοι θα 

συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης 

· άτομα που έχουν τη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας (κυρίως γυναίκες). 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ομάδων του πληθυσμού 

που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. 

Οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος τύπου 

δράσεων ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

· Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης – επιμόρφωσης, 

mentoring, τύπου «κοινωνικού voucher» ευπαθών ομάδων για την αναβάθμιση 

προσόντων και δεξιοτήτων τους. 

· Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και φιλοξενίας τέκνων (όπως βρεφονηπιακοί 

και ΚΔΑΠ). 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται οι 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες γυναίκες, 

αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με εξαρτώμενα μέλη, άτομα με 

αναπηρία, δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κλπ. 
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Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Περιφέρεια Ηπείρου, 

Δήμοι, Υπουργείο Εργασίας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, Υπουργείο 

Παιδείας και εποπτευόμενοι φορείς, Αναπτυξιακές Εταιρείες καθώς και οι Αστικές 

μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

11.200.000 ευρώ 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii, επιδιώκεται η αύξηση της συμμετοχής 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων σε ενέργειες κοινωνικής και οικονομικής 

ενσωμάτωσης (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία ευκαιριών για την οικονομική 

και κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά και των μεταναστών που ζουν στην 

Περιφέρεια Ηπείρου και η μείωση του κινδύνου του κοινωνικού τους αποκλεισμού. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι δράσεις υποστήριξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων για την 

κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωσή τους. Ειδικότερα περιλαμβάνονται δράσεις 

όπως: 

· Δράσεις για τους Ρομά, οι οποίες θα προέλθουν από τη διαμόρφωση ειδικού 

επιχειρησιακού σχεδίου, όπου θα αποτυπώνεται η στρατηγική της Περιφέρειας 

Ηπείρου για την ένταξη των Ρομά. 

· Παροχή υπηρεσιών για την ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών 

και μέσω των ανοικτών κέντρων που πιθανόν δημιουργηθούν για αιτούντες 

άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανηλίκων, υποστήριξη 

/ προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων και κοινωνική ένταξη μεταναστών υπηκόων 

τρίτων χωρών και απάτριδων, που διαμένουν μόνιμα στη χώρα. (ενδεικτικά 

συμβουλευτική, νομική υποστήριξη, μετάφραση / διερμηνεία) 

· Κέντρα Κοινότητας / one stop shop, τα οποία προσφέρουν μια ευρεία γκάμα 

υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. 

Ειδικότερα μέσω της ανάπτυξης παρεμβάσεων μπορεί να οργανωθεί η κοινότητα 

για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της απασχόλησης, 

της υγείας, της εκπαίδευσης της προώθησης της προσωπικής και κοινωνικής 

ευημερίας και γενικότερα της δημιουργίας έργων αρωγής και συμπαράστασης. 
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Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται περιθωριοποιημένες κοινότητες 

(Ρομά, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, ασυνόδευτοι ανήλικοι κλπ.) 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται η Περιφέρεια Ηπείρου, 

Δήμοι, Υπουργείο Παιδείας και εποπτευόμενοι φορείς, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του πολίτη, Αναπτυξιακές Εταιρείες καθώς και οι Αστικές μη 

Κερδοσκοπικές Εταιρείες.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.110.379 ευρώ 

 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii, επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών 

κοινωνικής φροντίδας στην Περιφέρεια για άτομα που υφίστανται διακρίσεις 

(ειδικός στόχος). 

 

Ως αναμενόμενα αποτέλεσμα αναφέρεται, η καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού ατόμων που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής διάκριση και η παροχή 

των ευκαιριών ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν ενδεικτικά στα εξής: 

· Λειτουργία δομών υποστήριξης και κοινωνικής φροντίδας για ΑμεΑ (όπως ΚΔΑΠ 

για ΑμεΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας, στέγες 

υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) για ΑμεΑ με στόχο την προώθησή τους στην 

απασχόληση κλπ. 

· Υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων που υφίστανται διακρίσεις όπως γυναίκες, 

θύματα κακοποίησης, κακοποιημένα παιδιά κλπ. 

· Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, αναφέρονται 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως γυναίκες, παιδιά, ΑμεΑ κ.α. Σε κάθε περίπτωση 

η ομάδας στόχος θα προσδιορισθεί με την ολοκλήρωση της Περιφερειακής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. 
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Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται αναφέρονται η Περιφέρεια 

Ηπείρου, Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), Υπουργείο Παιδείας. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

4.240.000 ευρώ 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, κακοποιημένες γυναίκες 

κλπ).6 

 

Επενδυτική προτεραιότητα 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv, επιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης 

ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η κάλυψη αναγκών ενίσχυσης των 

κοινωνικών υπηρεσιών με τη δημιουργία ενός δικτύου παρεμβάσεων για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας, μέσα από την ενίσχυση δομών δικτύου κοινωνικής 

παρέμβασης για τη φτώχεια καθώς και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ευπαθών 

ομάδων όπως ηλικιωμένων, ΑμεΑ κλπ. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω  

Ειδικού Στόχου είναι: 

· Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού, στη βάση μοναδιαίου κόστους 

· Δημιουργία δικτύου μονάδων οικογενειακής ιατρικής (Family Health Units) 

· Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές και αναδιοργάνωση 

των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ, μέσω της απόκτησης γνώσεων και ενίσχυσης 

των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

                                                        
6 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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· Συντονισμός της παροχής υπηρεσιών υγείας μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της 

νοσοκομειακής φροντίδας υγείας, μέσω της απόκτησης γνώσεων και 

ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

· Λειτουργία δομών κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους (κέντρα ημερήσιας 

φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα Alzheimer κλπ.) 

· Εθνικό δίκτυο κοινωνικής παρέμβασης για τη φτώχεια (όπως κοινωνικά 

παντοπωλεία, μαγειρεία, λειτουργία ξενώνα αστέγων κλπ.) 

· Λειτουργία δομών πρόληψης εξαρτημένων ατόμων 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται οι ευπαθείς ομάδες, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα ΑμεΑ,  οι ηλικιωμένοι,  τα άτομα που ζουν στα όρια της 

φτώχειας, οι ψυχικά ασθενείς, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος, εξαρτημένα άτομα κ.α. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται η Περιφέρεια Ηπείρου, 

Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, το Υπουργείο 

Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς του. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

12.126.769 ευρώ. 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε παροχή υπηρεσιών 

προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών υγεινονομικής περίθαλψης. 7 

 

δ) Επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9v,  επιδιώκεται η διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών ομάδων πληθυσμού, μέσω της προώθησης 

της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας (ειδικός στόχος). 

 

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα αναφέρεται, η δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων 

και καινοτομικών προϊόντων, με στόχο την απασχόληση των ευπαθών ομάδων 

                                                        
7 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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(είτε μέσω της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή με την κάλυψη θέσεων 

απασχόλησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις). 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου αφορούν στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας σε Περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των 

παραπάνω τύπων δράσεων περιλαμβάνονται: 

· Η ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (start ups κοινωνικών 

επιχειρήσεων) 

· Κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ). Ανάπτυξη νέων 

και λειτουργία υφιστάμενων. 

· Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και κατάρτιση 

στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων 

· Περιφερειακός μηχανισμός υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου,  ανάλογα με τον τύπο δράσης,  αναφέρονται οι 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου (όπως γυναίκες, 

άνεργοι, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ψυχικά ασθενείς, 

οικονομικά ασθενείς πολίτες κλπ.).  Σε κάθε περίπτωση η ομάδα στόχος θα 

προσδιορισθεί με την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την 

Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται η Περιφέρεια Ηπείρου, 

Δήμοι, Πληθυσμός Περιφέρειας, Υπουργείο Υγείας, Κιονωνικοί Συνεταιριμοί 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), ΜΚΟ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.120.000 ευρώ 

 

ε)  Επενδυτική προτεραιότητα 9vi  «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9vi, επιδιώκεται η διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού (ειδικός 

στόχος). 

 

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα αναφέρεται, η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση 

των τοπικών παραγόντων με αξιοποίηση της τοπικής δυναμικής περιοχών με 
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αναπτυξιακά προβλήματα, για την υποβοήθηση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

για έξοδό τους από τη φτώχεια. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της 

απασχόλησης. 

Στο πλαίσιο αυτού του τύπου δράσης, προβλέπεται η ανάπτυξη τοπικών 

αναπτυξιακών προγραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 

της απασχόλησης ευπαθών ομάδων. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται οι ευπαθείς ομάδες όπως γυναίκες, 

άνεργοι, οικονομικά ασθενείς πολίτες, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος κ.α. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Περιφέρεια Ηπείρου, 

Δήμοι, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.200.000 ευρώ. 

 

 

4.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ  

 

Από τις παραπάνω περιγραφόμενες επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών 

στόχων 8 και 9,  ο ΣΕΤΕ φαίνεται δυνητικά να μπορεί να αξιοποιήσει πόρους στο 

πλαίσιο της μίας επενδυτικής προτεραιότητας του Θεματικού Στόχου 8, καθώς και 

τριών επενδυτικών προτεραιοτήτων από τις έξι του Θεματικού Στόχου 9. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους, από τις παρακάτω, 

ανά θεματικό στόχο, επενδυτικές προτεραιότητες: 

Θεματικός στόχος 8 

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

Θεματικός στόχος 9 

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 
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·  9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και  

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων». 

 

Αναλυτικότερα η αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο των παραπάνω επενδυτικών 

προτεραιοτήτων μπορεί να αφορά στα εξής: 

Ως προς το θεματικό στόχο 8, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει,  ως 

δικαιούχος, στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 

8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές. 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αναλάβει, ως δικαιούχος την υποστήριξη των 

εργαζομένων και των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια 

Ηπείρου, με σκοπό την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής 

οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου και γενικότερα τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει μηχανισμό παροχής 

υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο για τους ενδιαφερόμενους να 

ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα της οικονομίας 

στην Περιφέρεια Ηπείρου, όσο και για τους επιχειρηματίες που ήδη 

δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο και επιθυμούν να επαναδιαμορφώσουν 

και επικαιροποιήσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο. 

Συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αναπτύξει προγράμματα ανάπτυξης 

δεξιοτήτων των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της 

οικονομίας, καθώς και των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας, προσαρμοσμένων στα σύγχρονα οικονομικά δεδομένα και τις 

αναπτυξιακές ανάγκες.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, χρήσιμη κρίνεται η λειτουργία από τον ΣΕΤΕ στην 

Περιφέρεια Ηπείρου, όπως έχει προταθεί άλλωστε και στις λοιπές Περιφέρειες, 

μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας, 

μέσω ενεργειών κατάρτισης των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα αλλά και των 

επιχειρηματιών του κλάδου, καθώς και μέσω παροχής συμβουλών για την 

ανάπτυξη και επικαιροποίηση των επιχειρηματικών πλάνων των τουριστικών 

επιχειρήσεων.  
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Η χρηματοδότηση για τη λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού θα μπορούσε να γίνει 

συμπληρωματικά με τους προβλεπόμενους σε τομεακά προγράμματα πόρους για 

την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων. 

Με τον τρόπο δε αυτό εξασφαλίζεται και συμπληρωματικότητα μεταξύ τομεακών 

και Περιφερειακών προγραμμάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των 

πόρων του ΕΚΤ. 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 9 και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i 

«ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και 

της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης», ο 

ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει  ως δικαιούχος στην υλοποίηση του πρώτου 

τύπου δράσεων που αφορούν στην ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων 

επαγγελματικής κατάρτισης – επιμόρφωσης, σε συνδυασμό με mentoring και 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ειδικά για την κατηγορία των μακροχρόνια 

ανέργων.  

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε, ως δικαιούχος, να προσφέρει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, ευαισθητοποίησης, 

δημοσιότητας, κατάρτισης σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε τουριστικές 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για την ομάδα των μακροχρόνια ανέργων που 

επιθυμούν να ενεργοποιηθούν επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο. 

Η παροχή των παραπάνω ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών εκ μέρους 

του ΣΕΤΕ θα αφορά μόνο στην ομάδα των μακροχρόνια ανέργων, καθώς οι λοιπές 

ευπαθείς ομάδες απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση για την ένταξη / επανέταξή τους 

στην αγορά εργασίας, και ως εκ τούτου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων 

φορέων με ειδική προς τούτο εμπειρία.  

Η λειτουργία μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

για τις προσφερόμενες δυνατότητες στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας 

Ηπείρου όπως αναφέρθηκε παραπάνω,  εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες στο πλαίσιο 

του Θεματικού Στόχου 8, όσο και τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 

9.  

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην απασχόληση», ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη λειτουργία 

του σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα μηχανισμού παροχής 

συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με επέκταση και στον τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας. 
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Η παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να λειτουργήσει είτε αυτοτελώς, 

είτε συμπληρωματικά με τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης 

και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται 

να λειτουργήσει στην Περιφέρεια. 

Τέλος, όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9vi «στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων», ο ΣΕΤΕ, ως Κοινωνικός 

Εταίρος,  θα μπορούσε να συμμετάσχει  στο σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής 

ανάπτυξης,  σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς,  με επίκεντρο της τοπικής 

ανάπτυξης τον τουρισμό.  

Αναφορικά με τις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 δεν 

φαίνεται πιθανή αξιοποίησή τους από τον ΣΕΤΕ,  καθώς αφορούν κυρίως σε 

προνοιακού και υγειονομικού χαρακτήρα δράσεις, αρμοδιότητας κυρίως φορέων 

της τοπικής κοινωνίας ή και κεντρικών Υπουργείων.  

 

 

5. ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
5.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» περιλαμβάνονται δύο 

(2)  θεματικοί στόχοι (8  και 9)  του ΕΚΤ,  μέσω των οποίων επιδιώκεται και 

εξυπηρετείται η στρατηγική του Προγράμματος για την κοινωνική συνοχή της 

Περιφέρειας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω στοχευμένων και 

συνδυασμένων δράσεων, προς την κατεύθυνση: 

-της καταπολέμησης της φτώχειας και πρόληψης και καταπολέμησης του 

κοινωνικού αποκλεισμού,  

-δημιουργίας ευκαιριών αυτοαπασχόλησης καθώς και διατήρηση ή / και αύξηση 

των θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας,  υποστηρίζοντας την 

προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων, εργαζομένων και εργοδοτών. 

 

5.2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

5.2.1. Θεματικός στόχος 8 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας 

του ΠΕΠ περιλαμβάνονται δύο (2) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  
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· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

Πιο αναλυτικά, ανά επενδυτική προτεραιότητα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα 

και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων», επιδιώκεται η αύξηση της απασχόλησης 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, με στόχευση σε καινοτόμες 

επιχειρήσεις (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αύξηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης με στόχευση στις 

καινοτόμες δραστηριότητες, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με την 

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ή και στις ολοκληρωμένες 

χωρικές παρεμβάσεις 

· η καταπολέμηση της ανεργίας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων 

για ίδρυση επιχειρήσεων (π.χ.οργάνωση και διοίκηση, εκπόνηση business plan 

των επιχειρήσεων που θέλουν να ιδρύσουν, μάρκετινγκ, τρόποι 

χρηματοδότησης κλπ.).Η ενέργεια αυτή συνδέεται άμεσα με την επόμενη και 

αποτελεί προαπαιτούμενο για την ενίσχυση έναρξης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, ενώ παράλληλα δεν δύναται να είναι αυτοτελής 

· Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για ανέργους 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται οι οικονομικά μη ενεργοί, άνεργοι, 

μακροχρόνια άνεργοι. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται οι Τοπικοί φορείς, ΟΑΕΔ, 

ΚΕΚ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.705.000 ευρώ.  
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β) Επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές». 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8v, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός και 

βελτίωση της λειτουργίας των ΜΜΕ με διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. 

(ειδικός στόχος). 

 

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα αναφέρεται, η βελτίωση της οργάνωσης των ΜΜΕ 

σε επίπεδο Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη και την Περιφερειακή Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Στόχου είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωσή τους και 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ενδεικτικά θα 

πραγματοποιηθούν: 

· Διαγνωστική μελέτη της επιχείρησης, ως προς την καταλληλότητα οργάνωσης 

και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους 

· Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση των παραπάνω διαδικασιών 

· Προγράμματα κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε 

εξειδικευμένα αντικείμενα, προκειμένου να αποκτήσουν τα κατάλληλα 

προσόντα και δεξιότητες, όπως προβλέπονται στο σχέδιο αναδιοργάνωσης των 

επιχειρήσεων  

· Ενημέρωση / εκπαίδευση των επιχειρηματιών για τις αναγκαίες διαρθρωτικές 

και τεχνολογικές προσαρμογές. 

· Επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται επιχειρήσεις της Περιφέρειας. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται οι επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας, ΚΕΚ, Τοπικοί Φορείς. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

2.555.000 ευρώ 

 

5.2.2. Θεματικός στόχος 9  
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Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», που αφορά στο 

θεματικό στόχο 9 περιλαμβάνονται έξι (6) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· .9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά» 

· 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών» 

· 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» 

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων» 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, επιδιώκεται η ενίσχυση της συμμετοχής 

στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ατόμων (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αύξηση της απασχολησιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, και κυρίως 

των γυναικών προκειμένου να τους δοθούν οι ευκαιρίες για αναζήτηση θέσης 

απασχόλησης. 

· η μείωση του αριθμού των οικονομικά μη ενεργών ατόμων που ανήκουν σε 

κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, έτσι ώστε να αμβλυνθεί ο κίνδυνος μόνιμης εξόδου 

από την αγορά εργασίας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 
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· Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού 

προσανατολισμού, προώθησης στην απασχόληση και δημοσιότητας. 

· Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας για κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες 

· Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / 

βρεφονηπιακοί σταθμοί,  ΚΔΑΠ κλπ.)  για άτομα που έχουν την ευθύνη 

φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

· Εξειδικευμένα μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαχειριστικής 

ικανότητας και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και 

της κοινωνίας των πολιτών 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται οι 

οικονομικά μη ενεργοί, μακροχρόνια άνεργοι, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, άνεργοι 

νέοι και γυναίκες και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, άτομα που έχουν την ευθύνη 

φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια ή / και κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Τοπικοί φορείς, ΟΑΕΔ, 

ΚΕΚ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Νομικά πρόσωπα.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

17.740.000 ευρώ 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii, επιδιώκεται η βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων 

(ειδικός στόχος) 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η ενδυνάμωση της κοινωνικής ένταξης,  με αποτέλεσμα την άμβλυνση του 

κινδύνου δημιουργίας θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού 

· η δημιουργία ευκαιριών αναζήτησης εργασίας και απασχόλησης σε άτομα 

περιθωριοποιημένων ομάδων πληθυσμού 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω  

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 
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· Δράσεις για την προώθηση στην απασχόληση,  στο πλαίσιο των οποίων 

περιλαμβάνονται συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση / απόκτηση 

εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας, προώθηση στην απασχόληση. 

· Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων 

υποστήριξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων 

· Λειτουργία one  stop  shop  /  κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων με 

διευρυμένες υπηρεσίες 

· Λειτουργία θερινών δραστηριοτήτων κατάρτισης 

· Λειτουργία ανοιχτών κέντρων ένταξης μεταναστών (ΚΕΜ).  

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται Ρομά, άλλα περιθωριοποιημένα 

άτομα, μετανάστες – υπήκοοι τρίτων χωρών, απάτριδες και πρόσωπα 

απροσδιόριστης εθνικότητας, μέλη των οικογενειών τους, αιτούντες διεθνούς 

προστασίας, ασυνόδευτοι ανήλικοι. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΜΚΟ, Τοπικοί Φορείς, ΚΕΚ, 

Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ. 

  

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

5.240.000 ευρώ 

 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii, επιδιώκεται η ενδυνάμωση και 

βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων 

(ειδικός στόχος). 

 

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα αναφέρεται, η βελτίωση της απασχολησιμότητας 

των γυναικών και ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων και ως εκ τούτου η 

άμβλυνση του κινδύνου δημιουργίας θυλάκων φτώχεια και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους, με νοητική 

υστέρηση ή / και αναπηρίες 

· Βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας 
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· Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας 

· εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, αναφέρονται άτομα 

που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών με αναπηρία σε νοικοκυριά που 

απειλούνται από φτώχεια ή / και κοινωνικό αποκλεισμό, άτομα ευπαθών ομάδων, 

περιθωριοποιημένα άτομα, άτομα ευπαθών ομάδων, άτομα με αναπηρία. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Τοπικοί Φορείς,ΟΤΑ, 

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Υπουργείο Παιδείας.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

6.100.000 ευρώ 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (κυρίως ΑΜΕΑ)8 

 

δ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv, επιδιώκεται βελτίωση της παροχής και 

πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε ειδικές πληθυσμιακές 

ομάδες (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία συνθηκών κοινωνικής και 

εργασιακής ένταξης, η προαγωγή της υγείας μέσω της πρόληψης και της αγωγής, 

η βελτίωση της ποιότητας ζωής κοινωνικά ευπαθών ομάδων.  

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Στόχου είναι οι εξής: 

· Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 

· Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών 

                                                        
8 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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· Δίκτυο προστασίας υγείας του πληθυσμού (health safety net) 

· Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών 

· Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται 

ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, μετανάστες. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Τοπικοί Φορείς,  ΜΚΟ,  

Υπηρεσίες της Περιφέρειας, Κέντρα Πρόνοιας της Περιφέρειας, ΟΤΑ, Υπηρεσίες 

Υπουργείου Υγείας. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

11.900.000 ευρώ. 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε παροχή υπηρεσιών 

προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών υγεινονομικής περίθαλψης.9 

 

ε) Επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9v, επιδιώκεται η αύξηση της απασχόλησης 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η εργασιακή ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, με ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας 

· η ενδυνάμωση και αύξηση των κοινωνικών επιχειρήσεων 

· η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και διεύρυνση του φάσματος 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου αφορούν ένα πλέγμα δράσεων ενίσχυσης της Κοινωνικής 

                                                                                                                                                               
 
9 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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Οικονομίας των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας και της κοινωνικής 

καινοτομίας 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η υλοποίηση σειράς ενεργειών που συνιστούν μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση των ωφελουμένων, ώστε να αξιοποιήσουν τη 

δυνατότητα που τους παρέχεται στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας για 

απασχόληση. 

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται τα εξής: 

· Η λειτουργία του περιφερειακού μηχανισμού υποστήριξης της ανάπτυξης και 

προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) και 

ευρύτερα πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας Η συγκεκριμένη δράση 

αφορά στην παροχή υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) για τους 

κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις με υπηρεσίες όπως 

πληροφόρηση, συμβουλευτική, υποστήριξη και κινητοποίηση για τη σύσταση 

Κοιν.Σ.Επ, την παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας, τη δικτύωση σε τοπικό 

επίπεδο και τη δημιουργία συστάδων (clusters) κοινωνικών επιχειρήσεων. 

· Η ενίσχυση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (start ups κοινωνικών 

επιχειρήσεων). Περιλαμβάνει πρόσβαση σε χρηματοδότηση κοινωνικών 

επιχειρήσεων για την εφαρμογή της καινοτόμας ιδέας και του business plan που 

θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και τη 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου,  ανάλογα με τον τύπο δράσης,  αναφέρονται οι 

οικονομικά μη ενεργοί, άνεργοι, ειδικές κοινωνικές ομάδες.  

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Αναπτυξιακές Συμπράξεις 

βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011, ΟΑΕΔ, Δήμοι και Υπηρεσίες τους, 

Περιφέρεια. 

. 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

3.760.000 ευρώ 

 

στ) Επενδυτική προτεραιότητα 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9vi, επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής και της απασχολησιμότητας σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης. (ειδικός στόχος) 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» 
 
 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 58 

· η πρόληψη ή / και αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης. 

· η δημιουργία συνθηκών δημιουργίας απασχόλησης και εισοδήματος σε 

περιοχές χαμηλής ανάπτυξης, για μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

και ενδυνάμωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Στόχου είναι δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σε 

επιλεγμένες μικροπεριοχές της Περιφέρειας, με στόχο την καταπολέμηση της 

φτώχειας και την κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων (δικτύωση, 

συμβουλευτική, srart ups κλπ.).  

Οι δράσεις θα εξειδικευθούν στο πλαίσιο σχεδιασμού αντίστοιχων προγραμμάτων 

με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται τοπικές κοινότητες (κάτοικοι) 

περιοχών χαμηλής ανάπτυξης της Περιφέρειας που ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Τοπικοί Φορείς. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

7.000.000 ευρώ. 

 

 

5.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Από τις παραπάνω περιγραφόμενες επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών 

στόχων 8 και 9,  ο ΣΕΤΕ φαίνεται δυνητικά να μπορεί να αξιοποιήσει πόρους στο 

πλαίσιο της μίας επενδυτικής προτεραιότητας του Θεματικού Στόχου 8, καθώς και 

τριών επενδυτικών προτεραιοτήτων από τις έξι του Θεματικού Στόχου 9. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους, από τις παρακάτω, 

ανά θεματικό στόχο, επενδυτικές προτεραιότητες: 

Θεματικός στόχος 8 

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

Θεματικός στόχος 9 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» 
 
 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 59 

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

·  9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και  

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων» 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 8, και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 

8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές»,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να διεκδικήσει,  για λογαριασμό των μελών του 

αλλά ευρύτερα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας στον τουριστικό κλάδο, ρόλο δικαιούχου για τις προβλεπόμενες στο 

πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας δράσεις, που αφορούν γενικά 

στην προσαρμογή των επιχειρηματικών στρατηγικών αλλά και των εργαζομένων 

στα νέα διαρθρωτικά δεδομένα, καθώς και στη βελτίωση της οργάνωσης των ΜΜΕ 

στο επίπεδο της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη και την Περιφερειακή 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.  

Συγκεκριμένα και με δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί τομέα με αναπτυξιακή 

προοπτική και υψηλή προστιθέμενη αξία και εντάσσεται στην περιφερειακή 

στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει, με την 

ιδιότητα του δικαιούχου, ως υποστηρικτικός μηχανισμός των μελών του, για την 

αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής οικονομικής 

δραστηριότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.  

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αναπτύξει σχέδια διαγνωστικών μελετών των 

τουριστικών επιχειρήσεων ως προς την καταλληλότητα οργάνωσης και διαχείρισης 

του ανθρώπινου δυναμικού τους, προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των 

επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της οικονομίας, και 

ενημέρωσής τους για τις αναγκαίες διαρθρωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές, 

καθώς και προγράμματα κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών 

επιχειρήσεων σε εξειδικευμένα αντικείμενα, προκειμένου να αποκτήσουν τα 

κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, όπως προβλέπονται στο σχέδιο 

αναδιοργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Για την άσκηση του σύμφωνα με τα παραπάνω ρόλου του, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

χρηματοδοτηθεί για τη δημιουργία μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών / 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στις τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, παρέχοντας ευρύ πλέγμα αντίστοιχων υπηρεσιών, όπως εκπόνηση 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» 
 
 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 60 

επιχειρηματικών σχεδίων, διαγνωστικών μελετών για την καταλληλότητα 

οργάνωσης της επιχείρησης, εκπαίδευσης των επιχειρηματιών αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να ενημερωθούν και 

προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχείρησης κλπ. 

Η χρηματοδότηση του εν λόγω υποστηρικτικού μηχανισμού μπορεί να 

εξασφαλιστεί στο πλαίσιο τόσο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i  «ενεργητική 

ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης», όπου 

ένας από τους τύπους δράσεων αφορά σε «Εξειδικευμένα μέτρα που στοχεύουν 

στην ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής 

των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών», όσο και στο πλαίσιο 

αντίστοιχης χρηματοδότησης που προβλέπεται ακριβώς για τον ίδιο σκοπό για 

λογαριασμό των κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο τομεακών προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Με τον τρόπο δε αυτό εξασφαλίζεται και συμπληρωματικότητα μεταξύ τομεακών 

και Περιφερειακών προγραμμάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των 

πόρων του ΕΚΤ. 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 8iii «αύξηση της απασχόλησης, 

συμπελαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης με στόχευση σε καινοτόμες 

επιχειρήσεις», ναι μεν περιλαμβάνει δράσεις για συμβουλευτική υποστήριξη 

ανέργων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για ίδρυση επιχειρήσεων, οι 

οποίες εντάσσονται απόλυτα στο ρόλο του ΣΕΤΕ για παροχή υποστηρικτικών / 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πλην όμως (σύμφωνα 

με το πρόγραμμα) οι δράσεις αυτές αποτελούν προαπαιτούμενο για την ενίσχυση 

έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεν δύναται να είναι αυτοτελείς. 

Επειδή δε η χορήγηση ενίσχυσης για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 

αποτελεί κρατική ενίσχυση, ο ΣΕΤΕ δεν μπορεί να επωφεληθεί χρηματοδοτικά στο 

πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας. Εξεταστέα βέβαια είναι η 

περίπτωση,  που ο φορέας κρατικών ενισχύσεων αναθέτει σε τρίτο (ΣΕΤΕ)  την 

παροχή των υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε μέσω 

διαγωνιστικής διαδικασίας, είτε μέσω ορισμού του ΣΕΤΕ ως συνδικαιούχου για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία δράσης. 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 9 και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i 

«ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και 

της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης», ο 

ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει  ως δικαιούχος στην υλοποίηση των δράσεων 
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ενεργούς ένταξης στην αγορά εργασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, με αναφορά ειδικά στους μακροχρόνια άνεργους. 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να παράσχει ως δικαιούχος τις παρακάτω 

κατηγορίες επιμέρους ενεργειών: 

· Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού 

προσανατολισμού, προώθησης στην απασχόληση και δημοσιότητας. 

· Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας για κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες (συγκεκριμένα για μακροχρόνια άνεργους) 

· Εξειδικευμένα μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαχειριστικής 

ικανότητας και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και 

της κοινωνίας των πολιτών 

 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε, ως δικαιούχος, να προσφέρει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, ευαισθητοποίησης, 

δημοσιότητας, κατάρτισης σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε τουριστικές 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για την ομάδα των μακροχρόνια ανέργων που 

επιθυμούν να ενεργοποιηθούν επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο. 

Η παροχή των παραπάνω ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών εκ μέρους 

του ΣΕΤΕ θα αφορά μόνο στην ομάδα των μακροχρόνια ανέργων, καθώς οι λοιπές 

ευπαθείς ομάδες απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση για την ένταξη / επανέταξή τους 

στην αγορά εργασίας, και ως εκ τούτου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων 

φορέων με ειδική προς τούτο εμπειρία.  

Η προστιθέμενη αξία εμπλοκής του ΣΕΤΕ στο πλαίσιο της παραπάνω επενδυτικής 

προτεραιότητας αφορά στη δυνατότητα προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης 

από τα μέλη του, σε ετήσια βάση, με περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων και 

δεξιοτήτων για κάθε μία. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα στην κατάρτιση, αφού θα 

είναι απόλυτα στοχευμένη, αλλά και ευνοϊκές προοπτικές απασχολησιμότητας των 

καταρτιζόμενων και πρακτικά ασκούμενων, αφού θα καλύπτουν πραγματικές 

ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Η λειτουργία μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

για τις προσφερόμενες δυνατότητες στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες στο πλαίσιο 

του Θεματικού Στόχου 8, όσο και τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 

9.  

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» 
 
 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 62 

επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην απασχόληση», ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη λειτουργία 

του σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα μηχανισμού παροχής 

συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με επέκταση και στον τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας. 

Η παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να λειτουργήσει είτε αυτοτελώς, 

είτε συμπληρωματικά με τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης 

και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται 

να λειτουργήσει στην Περιφέρεια. 

Τέλος, όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9vi «στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων», ο ΣΕΤΕ, ως κοινωνικός 

εταίρος,  θα μπορούσε να συμμετάσχει  στο σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής 

ανάπτυξης,  σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς,  με επίκεντρο της τοπικής 

ανάπτυξης τον τουρισμό.  

Αναφορικά με τις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 δεν 

φαίνεται πιθανή αξιοποίηση από τον ΣΕΤΕ, καθώς αφορούν κυρίως σε προνοιακού 

και υγειονομικού χαρακτήρα δράσεις, αρμοδιότητας κυρίως φορέων της τοπικής 

κοινωνίας ή και κεντρικών Υπουργείων.  

 

 

6. ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης 

υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και 10 

«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –  ΕΚΤ»  

περιλαμβάνονται δύο (2) θεματικοί στόχοι (8 και 9) του ΕΚΤ, οι οποίοι συμβάλουν 

στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στο 

πλαίσιο της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και στην 

αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού κοινωνικά ευπαθών ομάδων.  

 

6.2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

6.2.1. Θεματικός στόχος 8 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας 

του ΠΕΠ περιλαμβάνονται δύο (2) επενδυτικές προτεραιότητες:  
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· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα προβλέπονται τα κόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, επιδιώκεται η προώθηση της 

αυτοαπασχόησης και της επιχειρηματικότητας (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η υποστήριξη της στρατηγικής της RIS3  

· η αύξηση της συνολικής απασχόλησης 

· η διασφάλιση βιώσιμων θέσεων εργασίας 

· η τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αυτοαπασχόλησης σε 

τομείς έντασης γνώσης και καινοτομίας 

· η αύξηση των επενδύσεων και η αντιμετώπιση της ύφεσης 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Η δημιουργία δομών για την ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση και παροχή 

συμβουλών ίδρυσης επιχειρήσεων ή έναρξης επαγγέλματος 

· Η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα (π.χ. 

οργάνωση και διοίκηση, εκπόνηση business plan, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, 

οικονομική επιχειρηματικότητα) 

· Η παροχή prestart και coaching υποστήριξης νέων επιχειρηματιών 

· Η διενέργεια διαγωνισμών για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες 

· Η βράβευση και διάδοση καλών επιχειρηματικών πρακτικών 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται άνεργοι, πρώην ελεύθεροι 

επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ΜΜΕ, απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και άλλων σχολών, οι 

γυναίκες κ.α. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται επιμελητήρια, 

επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις, ΟΤΑ, ΑΕΙ/ΤΕΙ, επαγγελματικές σχολές, 

ΜΚΟ κ.α. 
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Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

618.332 ευρώ.  

 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές». 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8v, επιδιώκεται η προσαρμογή των 

εργαζομένων και των ΜΜΕ στο νέο περιβάλλον (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η υποστήριξη της στρατηγικής RIS3  

· η αύξηση της συνολικής απασχόλησης 

· η βελτίωση της καινοτομικής και οργανωσιακής βάσης των ΜΜΕ και της 

ανταγωνιστικότητας τους 

· η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής 

· η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και η θωράκιση 

των θέσεων εργασίας 

· η αύξηση των επενδύσεων και των εισοδημάτων 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ από ομάδες ειδικών συμβούλων επιχειρήσεων σε 

θέματα όπως διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας, διεθνοποίηση, 

συνεργασία και δικτύωση, χρηματοδότηση, μάρκετινγκ κ.α 

· Η (δια βίου) κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων των ΜΜΕ στις νέες 

τεχνολογίες και στις ΤΠΕ 

· Η διασύνδεση των ερευνητικών μονάδων της περιοχής (ΕΒΕΤΑΜ / ΤΕΙ) με τις 

ΜΜΕ, για τη διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων και για τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

· Η ενημέρωση / εκπαίδευση των επιχειρηματιών για τις αναγκαίες διαρθρωτικές 

και τεχνολογικές προσαρμογές. 

· Η δημιουργία περιφερειακού μηχανισμού καταγραφής των αναγκών της 

αγοράς εργασίας σε δράσεις κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και έρευνας 
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Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες ΜΜΕ, οι 

εργαζόμενοι στην ΕΤΑΚ στις επιχειρήσεις ή σε ερευνητικά / εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

καθώς και υποψήφιοι επιχειρηματίες. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται οι επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας, ενώσεις επιχειρήσεων, ερευνητικές / εκπαιδευτικές μονάδες στο 

σύνολο της ΠΣΤΕ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

930.000 ευρώ 

 

6.2.2. Θεματικός στόχος 9  

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 10 «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας –  ΕΚΤ»,  που αφορά στο θεματικό στόχο 9  

περιλαμβάνονται έξι (6) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά» 

· 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών» 

· 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» 

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων» 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» 
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Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9i επιδιώκεται η αύξηση συμμετοχής στην 

αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η μείωση του αριθμού των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού και ιδιαίτερα των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος 

· η πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών, ειδικ΄νω 

και λοιπών ομάδων πληθυσμού  

· η αύξηση της απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα 

στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

· η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες, οι οποίες μπορούν 

να περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring, 

επαγγελματικό προσανατολισμό, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, 

δημοσιότητα κλπ.) 

· Δράσεις προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) για ευπαθείς ομάδες 

· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για 

ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής 

οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση 

· Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί,  ΚΔΑΠ κλπ.)  για άτομα που έχουν την ευθύνη 

φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

· Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 

πολιτών. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται τα 

οικονομικά μη ενεργά άτομα, μακροχρόνια και νέοι άνεργοι, κοινωνικά ευπαθείς 

ομάδες, άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 

απειλούνται από φτώχεια ή και κοινωνικό αποκλεισμό, η κοινωνία των πολιτών 

κ.α. Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα 9i απευθύνεται κυρίως στους δικαιούχους 

του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και στις ομάδες Στόχου που θα 
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υποδειχθούν μέσα από την Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και 

την καταπολέμηση της φτώχειας. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ, ΚΕΚ, Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ειδικοί οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας κ.α. στο σύνολο της 

ΠΣΤΕ.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

4.451.150 ευρώ 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii, επιδιώκεται η ενδυνάμωση της 

λειτουργίας και των δράσεων των δομών κοινωνικής ενσωμάτωσης 

περιθωριοποιημένων ομάδων με έμφαση στους ρομά και στους μετανάστες (ειδικός 

στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων από περιθωριοποιημένες κοινότητες 

και ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους 

· η αναβάθμιση ή δημιουργία νέων δομών και υποδομών κοινωνικής στήριξης 

και πρόνοιας 

· η πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων 

· η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων 

· Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με 

διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες. 

· Λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων) 

· Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και σε ενήλικες μετανάστες, 

ρομά κ.α. εκτός δομών εκπαίδευσης 

· Προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων  

· Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων και κοινωνικών συμμαχιών για την 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής ένταξης και ενεργού 
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συμμετοχής στις διαδικασίες τοπικής διακυβέρνησης των περιθωριοποιημένων 

ομάδων 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται οι Ρομά, μετανάστες άστεγοι  

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ, οργανισμοί πρόνοιας, 

ΜΚΟ, ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες, κοινωνικές επιχειρήσεις, ειδικά κέντρα κ.α. 

στο σύνολο της ΠΣΤΕ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

518.268 ευρώ 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (Ρομά, μετανάστες, άστεγοι) 10 

 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii, επιδιώκεται η βελτίωση της λειτουργίας 

δομών που προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ειδικά των γυναικών (ειδικός 

στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο 

· η δημιουργία συνθηκών ισότιμης πρόσβασης στον κοινωνικοοικονομικό βίο  

· η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ΑΜΕΑ, των γυναικών και άλλων 

ατόμων που φροντίζουν παιδιά ή ανήμπορα άτομα μέσω της δημιουργίας νέων 

υποδομών φροντίδα 

· η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική 

υστέρηση ή / και αναπηρίες 

                                                        
10 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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· Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

· Βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας 

· Κέντρα διημέρευσης ατόμων με αναπηρία 

· Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 

· Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, αναφέρονται τα 

ΑΜΕΑ, οι γυναίκες και τα παιδιά με ανάγκες εκπαιδευτικής υποστήριξης, ενώ για 

την καταπολέμηση των διακρίσεων οι μετανάστες, οι ρομά, τα ΑΜΕΑ, οι πρώην 

φυλακισμένοι, τα άτομα με εξάρτηση, θρησκευτικές μειονότητες κ.α. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται οι ΟΤΑ και οι κοινωνικές 

δομές όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης,  η ΓΓΙΦ,  κοινωνικές 

επιχειρήσεις, ΜΚΟ, οργανισμοί πρόνοιας, ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες στο 

σύνολο της ΠΣΤΕ.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.391.103 ευρώ 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, μετανάστες, κακοποιημένες 

γυναίκες κλπ). 11 

 

δ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv, επιδιώκεται η αναβάθμιση και 

διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, με 

έμφαση στην φροντίδα και στην υγεία (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

                                                        
11 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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· η προώθηση δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

· η βελτίωση των όρων πρόσβασης ατόμων (από ευπαθείς ομάδες) σε υπηρεσίες 

υγείας και σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες 

· η ενίσχυση του συστήματος ιατρικής πρόληψης 

· η διατήρηση της υγείας των πολιτών σε ικανοποιητικό επίπεδο 

· η μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας και η αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού στη βάση μοναδιαίου κόστους 

· Ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας 

μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης και του Υπουργού Υγείας 

· Δημιουργία δικτύου μονάδων οικογενειακής ιατρικής (family health units)  

· Ενδυνάμωση των κέντρων υγείας στις αγροτικές περιοχές και αναδιοργάνωση 

των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ 

· Υποστήριξη λειτουργίας κέντρων φιλοξενίας (για μετανάστες – αιτούντες 

άσυλο) 

· Λειτουργία εθνικού δικτύου δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά 

παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία κλπ.) 

· Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

· Δίκτυο προστασίας υγείας του πληθυσμού  

· Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε 

δομές / υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας  

· Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών 

· Περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας υγείας με λειτουργία τοπικών σταθμών 

φροντίδας και περίθαλψης 

· λΛειτουργία τράπεζας τροφίμων στην ΠΣΤΕ 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται 

άποροι, άνεργοι χωρίς ασφάλιση, άστεγοι, ψυχικά ασθενείς, μετανάστες, 

ηλικιωμένοι, γιατροί, κοινωνικοί φορείς, παιδιά κ.α.  

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ,  ΜΚΟ,  Κέντρα 

Πρόνοιας της Περιφέρειας, κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί πρόνοιας, μονάδες 

υγείας, ΚΗΦΗ, Ιδρύματα κ.α. 
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Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

4.563.938 ευρώ. 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε παροχή υπηρεσιών 

προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών υγεινονομικής περίθαλψης.12 

 

ε) Επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9v, επιδιώκεται η βελτίωση της λειτουργίας 

και συνεργασίας υφισταμένων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων 

(ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η δημιουργία νέων και η υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων 

· η αύξηση των κοινωνικών επενδύσεων και της απασχόλησης 

· η βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών 

· η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Ενημέρωση, κινητοποίηση, για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας  

· Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων 

· Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

· Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, όλων 

των μορφών που προβλέπονται από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής 

οικονομίας και εγγράφονται στο μητρώο κοινωνικής οικονομίας 

· Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού στήριξης των ΚΟΙΝΣΕΠ και των φορέων 

της κοινωνικής οικονομίας  

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, αναφέρονται 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού), στους 

οποίους συμπεριλαμβάνονται άνεργοι, εργαζόμενοι, γυναίκες, εθελοντές, 

ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού κ.α. 
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Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται κοινωνικές επιχειρήσεις 

και οι συμπράξεις αυτών, καθώς και φορείς της κοινωνικής οικονομίας. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.527.402 ευρώ 

 

στ) Επενδυτική προτεραιότητα 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9vi,  επιδιώκεται η προαγωγή της 

ολοκληρωμένης τοπικής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. (ειδικός στόχος) 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η επιτάχυνση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσω ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων 

· η αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης, καθώς η ανάπτυξη των 

κοινωνικών δομών 

· η συγκράτηση του πληθυσμού σε περιοχές με φαινόμενα ερήμωσης 

· η κοινωνική ένταξη και συνοχή 

· η βελτίωση της ποιότητας ζωής περιοχών με μειονεκτήματα 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου αναφέρονται σε ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε 

μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών, με σκοπό την 

προώθηση της ενεργού ένταξης με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και 

της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται ΟΤΑ, Οργανισμοί Πρόνοιας, άνεργοι, 

ευπαθείς ομάδες,  

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Συμπράξεις (με τη μορφή 

ΟΤΔ), μεταξύ ΟΤΑ, ΜΚΟ, ιδιωτικού τομέα. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

4.561.276 ευρώ. 

 

 

                                                                                                                                                               
12 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης. 
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6.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

Από τις παραπάνω περιγραφόμενες επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών 

στόχων 8 και 9,  ο ΣΕΤΕ φαίνεται δυνητικά να μπορεί να αξιοποιήσει πόρους στο 

πλαίσιο και των δύο επενδυτικών προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 8, καθώς 

και τριών επενδυτικών προτεραιοτήτων από τις έξι του Θεματικού Στόχου 9. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους, από τις παρακάτω, 

ανά θεματικό στόχο, επενδυτικές προτεραιότητες: 

Θεματικός στόχος 8 

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

 

Θεματικός στόχος 9 

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

·  9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και  

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων» 

Αναλυτικότερα η αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο των παραπάνω επενδυτικών 

προτεραιοτήτων μπορεί να αφορά στα εξής: 

Ως προς το θεματικό στόχο 8, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει ,  ως 

δικαιούχος, στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 

8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και 

ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», που αφορούν 

κυρίως στους παρακάτω τύπους δράσεων: 

· Στη δημιουργία δομής για την ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση και παροχή 

συμβουλών ίδρυσης επιχειρήσεων ή έναρξης επαγγέλματος στον τουριστικό 

τομέα, που αποτελεί τομέα έντασης γνώσης και καινοτομίας. 

· Στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα (π.χ. 

οργάνωση και διοίκηση, εκπόνηση business plan, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, 

οικονομική επιχειρηματικότητα) 
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· Στη διενέργεια διαγωνισμών για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες του 

τουριστικού κλάδου 

· Στη βράβευση και διάδοση καλών επιχειρηματικών πρακτικών του τουριστικού 

τομέα της περιφερειακής οικονομίας. 

 

Συγκεκριμένα και σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική δυνατότητα που παρέχεται 

στους κοινωνικούς εταίρους για ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, στο 

πλαίσιο τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014  –  2020  (2%),  ο ΣΕΤΕ θα 

μπορούσε να λειτουργήσει μηχανισμό παροχής υποστηρικτικών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα της οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας.Με τον τρόπο δε αυτό εξασφαλίζεται και συμπληρωματικότητα μεταξύ 

τομεακών και Περιφερειακών προγραμμάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα 

των πόρων του ΕΚΤ. 

 

Η άλλη κατηγορία δράσης της επενδυτικής προτεραιότητας,  που αφορά σε 

ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για ανέργους και παροχή 

pre start για ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, είναι κρατική ενίσχυση 

και μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο από φορείς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων 

(π.χ.ΟΑΕΔ). 

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, 

των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές», ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

διεκδικήσει, για λογαριασμό των μελών του, αλλά και ευρύτερα των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο της ΠΣΤΕ, ρόλο δικαιούχου για τις 

προβλεπόμενες στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας δράσεις, που 

αφορούν γενικά στην προσαρμογή στα νέα διαρθρωτικά δεδομένα τόσο των 

επιχειρηματικών στρατηγικών όσο και των εργαζομένων. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να υλοποιήσει ως δικαιούχος τους 

παρακάτω τύπους δράσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω επενδυτική 

προτεραιότητα (8v): 

· Παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων 

επιχειρηματικών ιδεών στον τουριστικό κλάδο, 

·  Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων στις 

τουριστικές επιχειρήσεις στις νέες τεχνολογίες και στις ΤΠΕ 

·  Ενημέρωση / εκπαίδευση των επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου για τις 

αναγκαίες διαρθρωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές, συμβάλλοντας έτσι στη 
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διατήρηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της 

οικονομίας. 

· Καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας ως προς τις απαιτούμενες δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων των εργαζομένων στην τουριστική περιφερειακή οικονομία. Για την 

υλοποίηση της δράσης αυτής, ουσιαστική κρίνεται η λειτουργία του σύμφωνα 

με τα παραπάνω προτεινόμενου μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

· Γενικότερα, και με δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους αναπτυξιακούς κλάδους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο 

ΣΕΤΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει, με την ιδιότητα του δικαιούχου, ως 

υποστηρικτικός μηχανισμός των μελών του, για την προσαρμοστικότητα των 

τουριστικών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την ορθολογική 

οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, μέσω παροχής 

συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης αυτών, καθώς και την πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων 

και επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, στη 

βάση αναγνωρισμένων προτύπων.  

 

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 και για τις δύο ως άνω 

επενδυτικές προτεραιότητες που δυνητικά αφορούν στο ΣΕΤΕ, σημαντική κρίνεται 

η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχονται 

στον τουριστικό τομέα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.  

Η υποστήριξη δε αυτή θα αφορά τόσο στις ήδη λειτουργούσες τουριστικές 

επιχειρήσεις με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία τους και την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού τους, όσο και στους ανέργους για τις ευκαιρίες 

επιχειρείν που παρέχονται στον τουριστικό τομέα στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 9 και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i 

«ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και 

της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης», ο 

ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει ως δικαιούχος στην υλοποίηση των παρακάτω 

τύπων δράσεων:  
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· Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες, οι οποίες μπορούν 

να περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring, 

επαγγελματικό προσανατολισμό, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα 

κλπ.) 

· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για 

ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής 

οικονομίας, και ειδικότερα στον τουριστικό κλάδο, τα οποία οδηγούν σε 

πιστοποίηση 

· Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 

πολιτών. 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε, ως δικαιούχος, να προσφέρει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, ευαισθητοποίησης, 

δημοσιότητας, κατάρτισης σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε τουριστικές 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για την ομάδα των μακροχρόνια ανέργων που 

επιθυμούν να ενεργοποιηθούν επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο. 

Η παροχή των παραπάνω ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών εκ μέρους 

του ΣΕΤΕ θα αφορά μόνο στην ομάδα των μακροχρόνια ανέργων, καθώς οι λοιπές 

ευπαθείς ομάδες απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση για την ένταξη / επανέταξή τους 

στην αγορά εργασίας, και ως εκ τούτου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων 

φορέων με ειδική προς τούτο εμπειρία.  

Η προστιθέμενη αξία εμπλοκής του ΣΕΤΕ στο πλαίσιο της παραπάνω επενδυτικής 

προτεραιότητας αφορά στη δυνατότητα προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης 

από τα μέλη του, καθώς και ευρύτερα τις τουριστικές επιχειρήσεις της ΠΣΤΕ, σε 

ετήσια βάση, με περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων και δεξιοτήτων για κάθε 

μία. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα στην κατάρτιση, αφού θα 

είναι απόλυτα στοχευμένη, αλλά και ευνοϊκές προοπτικές απασχολησιμότητας των 

καταρτιζόμενων και πρακτικά ασκούμενων, αφού θα καλύπτουν πραγματικές 

ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Η λειτουργία μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

για τις προσφερόμενες δυνατότητες στον τουριστικό κλάδο, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, όσο 

και τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9.  

Για τη λειτουργία δε του μηχανισμού αυτού, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να διεκδικήσει 

πόρους στο πλαίσιο του αντίστοιχου τύπου δράσεων της εν λόγω επενδυτικής 

προτεραιότητας 9i, που αφορά σε «στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής 
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ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της 

κοινωνίας των πολιτών».  

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην απασχόληση», ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη λειτουργία 

του σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα μηχανισμού παροχής 

συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με επέκταση και στον τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας. 

Η παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να λειτουργήσει είτε αυτοτελώς, 

είτε συμπληρωματικά με τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης 

και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται 

να λειτουργήσει στην Περιφέρεια. 

Τέλος, όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9vi «στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων», ο ΣΕΤΕ, ως κοινωνικός 

εταίρος, θα μπορούσε να συμμετάσχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής 

ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς  

Αναφορικά με τις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 (9ii, 

9iii και 9iv) δεν φαίνεται πιθανή αξιοποίηση από τον ΣΕΤΕ, καθώς αφορούν κυρίως 

σε προνοιακού και υγειονομικού χαρακτήρα δράσεις, αρμοδιότητας κυρίως φορέων 

της τοπικής κοινωνίας ή και κεντρικών Υπουργείων.  

 

 

7. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας 8 «Προώθηση της Ανάπτυξης των 

Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς 

της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» και 9 «Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – 

Διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής» περιλαμβάνονται αντίστοιχα δύο (2) 

θεματικοί στόχοι (8 και 9) του ΕΚΤ. Οι συγκεκριμένοι ΑΠ με τους αντίστοιχους 

θεματικούς στόχους, συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στον 

προσαρμοστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στα νέα δεδομένα, αλλά 

και στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικά 

ευπαθών ομάδων. 
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7.2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

7.2.1. Θεματικός στόχος 8 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας 

του ΠΕΠ περιλαμβάνονται δύο (2) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα προβλέπονται τα κόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii,  επιδιώκεται η βελτίωση της 

απασχόλησης μέσω της ίδρυσης επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ειδικός στόχος). 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, κυρίως σε εταιρικό επίπεδο ή και προώθηση 

της αυτοαπασχόλησης νέων επιστημόνων υψηλών προσόντων, ιδίως στους 

τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

· η ανάπτυξη φυτωρίων επιχειρηματικών ιδεών και εκκόλαψης επιχειρήσεων,  

· η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  ως αποτέλεσμα της ζήτησης από τη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και  

· η συμβολή στην αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών της Περιφέρειας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Δράσεις φιλοξενίας και αρχικής στήριξης σε «φυτώρια ιδεών και επιχειρήσεων» 

· Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των νέων επιχειρηματιών (σχολεία 

επιχειρηματικότητας) 

· Επενδυτική στήριξη για την έναρξη αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων  

· Δημιουργία επιχειρήσεων 

· Υποστήριξη κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας των επιχειρήσεων  

Πιο συγκεκριμένα, προωθείται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε εταιρικό ή ατομικό 

επίπεδο στους τομείς της Περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Οι 

ενισχύσεις μπορεί να λάβουν μορφές άμεσης ενίσχυσης, έμμεσης στήριξης και 

μικροχρηματοδοτήσεων. Υπό προϋποθέσεις θα προωθηθούν «κοινά σχέδια 
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απασχόλησης και νεοφυούς επιχειρηματικότητας με λειτουργικό ή χωρικό 

προσανατολισμό.  

 

Ως κύριες ομάδες Στόχου αναφέρονται οι νέοι επιχειρηματίες (άνω των 30 ετών), 

οι νεοιδρυόμενες ΜΜΕ. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΥΠΑΑν, Περιφέρεια 

Αττικής, Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, Ενδιάμεσοι Φορείς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, 

Ταμεία, Δήμοι, clusters κλπ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

9.590.704 ευρώ.  

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές». 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8v, επιδιώκεται η εφαρμογή σχεδίων 

αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό και συλλογικό επίπεδο και προσαρμογή 

επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές» (ειδικός στόχος). 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων στις νέες 

αναπτυξιακές απαιτήσεις ιδίως στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

· η διάγνωση αναγκών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της 

Περιφέρειας Αττικής, σε τομεακό / χωρικό επίπεδο 

· η ανάπτυξη μηχανισμών και εργαλείων στήριξης της καινοτομίας και βελτίωσης 

της παραγωγικότητας των υφιστάμενων ΜΜΕ μέσω εφαρμογής 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης υφιστάμενων ΜΜΕ 

· η διεύρυνση της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων 

με βάση διεθνή πρότυπα 

· η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης και 

προσαρμογής των ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

· η συμβολή στην αναζωογόννηση υποβαθμισμένων περιοχών. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Στόχου είναι οι εξής: 
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· Ολοκληρωμένα σχέδια αναδιάρθρωσης (ΟΣΑ) των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται ή στοχεύουν να επεκτείνουν τις λειτουργίες τους στους 

τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

· Συστήματα και εργαλεία προώθησης της προσαρμοστικότητας των 

επιχειρήσεων και βελτίωσης των δεξιοτήτων και των προσόντων των 

εργαζομένων και γενικότερα αξιοποίησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού των επιχειρήσεων  

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η υποστήριξη των ΜΜΕ με έμφαση στη λειτουργική 

και στρατηγική αναδιάρθρωση, με στόχευση κυρίως σε συστήματα και εργαλεία 

αξιοποίησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. 

Η επιλογή του επιπέδου αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων θα γίνεται μέσω 

εργαλείων αυτοαξιολόγησης και «διευκολυντών» υψηλού επιπέδου. Οι 

στρατηγικές προσαρμογής των επιχειρήσεων προωθούνται μέσω «ομάδων 

αναδιάρθρωσης», στις οποίες συμμετέχουν εργοδότες, εργαζόμενοι και εξωτερικοί 

εμπειρογνώμονες 

Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων σχεδίων αναδιάρθρωσης περιλαμβάνονται 

δράσεις όπως η αξιολόγηση του προσωπικού,  η εφαρμογή προγραμμάτων 

αναβάθμισης και πιστοποίησης προσόντων, καθώς και η προσέλκυση νέων 

ανέργων από την αγορά, ανάλογα με τα επιχειρησιακά μοντέλα αναδιάρθρωσης 

που θα επιλεγούν.  

Οι επαγγελματικοί / συλλογικοί φορείς θα εμπλακούν στη διαδικασία αυτή, τόσο 

μέσω της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, όσο και μέσω της 

παροχής τεχνογνωσίας, διάδοσης των αποτελεσμάτων, αριστείας κλπ.  

 

Ως κύριες ομάδες Στόχου αναφέρονται οι ΜΜΕ της Περιφέρειας (υφιστάμενες), οι 

εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΥΠΑΑν, Περιφέρεια 

Αττικής, Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, Ενδιάμεσοι Φορείς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, 

Ταμεία, Δήμοι, clusters κλπ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

7.846.939 ευρώ 

 

 

7.2.2. Θεματικός στόχος 9  

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 περιλαμβάνονται πέντε (5) επενδυτικές 

προτεραιότητες:  
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· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· .9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά» 

· 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών» 

· 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση». 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα προβλέπονται τα ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, επιδιώκεται η ενίσχυση της πρόσβασης 

στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς 

εργασίας,  με έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε 

νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό» (ειδικός 

στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που βιώνουν ή 

κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

· η βελτίωση και αύξηση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου δράσεων 

προετοιμασίας για προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων 

· η διατήρηση και βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων με 

ευθύνες φροντίδας κυρίως γυναικών, μακροχρόνια ανέργων, δικαιύχων του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κλπ. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω  

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 
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· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για 

ειδικές ομάδες σε τομείς αιχμής της περιφερειακής /  τοπικής οικονομίας,  τα 

οποία οδηγούν σε πιστοποίηση 

· Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για τις «ειδικές» ομάδες του 

πληθυσμού της Περιφέρειας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται πλέγμα δράσεων 

προετοιμασίας για προώθηση στην απασχόληση (π.χ. συμβουλευτική, 

mentoring, επαγγελματικός προσανατολισμός, κατάρτιση, προώθηση στην 

απασχόληση, «σχολεία» επιχειρηματικότητας, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα 

κλπ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σε ευπαθείς ομάδες (ψυχικά ασθενείς, 

άτομα από ιδρύματα, απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι κλπ. Που πραγματικά 

έχουν ανάγκη και άλλων συνοδευτικών παρεμβάσεων πριν την προώθηση στην 

απασχόληση. 

· Προώθηση στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) μέσω της προώθησης της 

επιχειρηματικότητας και δημιουργίας επιχειρήσεων σε εταιρικό ή ατομικό 

επίπεδο, με αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων (microloans, start-ups 

κλπ.). Αξιοποίηση «οριζόντιων εργαλείων» με τον Α.Π. 8 (ΕΠ 8iii). 

· Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, βρεφικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ.)  για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας 

παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

 

Ως κύριες ομάδες Στόχου, αναφέρονται οι άνεργοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, 

οικονομικά μη ενεργά άτομα και ευάλωτες ομάδες, με έμφαση στους δικαιούχους 

του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.  

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Υπουργείο Εργασίας, 

Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, τοπικές συμπράξεις, ΜΚΟ. 

  

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

74.172.469 ευρώ 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii, επιδιώκεται η βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων 

μέσω της ενίσχυσης των βασικών κοινωνικών τους δεξιοτήτων (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 
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· η βελτίωση των όρων πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικά αγαθά 

και υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας  

· η βελτίωση των δομών και διεύρυνση των υπηρεσιών στήριξης μελών ομάδων 

που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, με άμεσο στόχο την 

αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και έμμεσο 

αποτέλεσμα την αναβάθμιση των περιοχών στις οποίες αυτοί διαβιούν (με βάση 

«χάρτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού») 

· η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, απάτριδες κλπ. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Δράσεις ενεργοποίησης μελών που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες 

του πληθυσμού (π.χ.Ρομά) καθώς και ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

κοινωνικής και πολιτισμικής ενσωμάτωσης (που ανήκουν σε ειδικές ομάδες 

όπως μετανάστες, πρόσφυγες κλπ.) 

· Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων, όπου 

απαιτείται  

· Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με 

διευρυμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων μεταξύ των 

άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών και όπου απαιτείται χώρων υγιεινής (δημόσια 

λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων), ξενώνες ύπνου (για παροχή 

προσωρινής φιλοξενίας και ανακούφιση «των αστέγων στο δρόμο».που 

αφορούν αποκλειστικά σε υπηρεσίες διανυκτέρευσης, υγιεινής και μερικής 

σίτισης) και κινητές μονάδες. 

· Ανοιχτά κέντρα ημέρας για άστεγους (παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 

στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, κυρίως για κάλυψη χρόνιων 

αστέγων 

· Παρέμβαση στο δρόμο (street work) 

· Δημιουργία απασχόλησης από τις ίδιες τις ομάδες Στόχου στις αντίστοιχες 

δομές 

· Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για άνεργους μετανάστες – παλιννοστούντες 

– πρόσφυγες και λοιπούς ανέργους προερχόμενους από λοιπές ευπαθείς 

ομάδες 

· Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης εστιασμένο στις περιοχές που διαμένουν 

Ρομά και με αντικείμενο την αποκατάσταση των περιοχών στις οποίες γίνεται η 

συγκεκριμένη διαλογή, καύση κλπ. των υλικών που συλλέγουν, την κοινωνική 

τους ένταξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με τη μεταφορά των 
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δραστηριοτήτων τους από την παραοικονομία στην τυπική οικονομία, τη 

διασύνδεση με φορείς εκμετάλλευσης των προϊόντων τους κλπ.  

 

Ως κύριες ομάδες Στόχου αναφέρονται οι ειδικές ομάδες του πληθυσμού της 

Περιφέρειας και ιδίως αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας και 

ασυνόδευτα τέκνα, μετανάστες, υπήκοοι 3ων χωρών και απάτριδες, λοιπές ομάδες 

του πληθυσμού της Περιφέρειας και ιδίως νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, 

άστεγοι, άτομα προερχόμενα από περιθωριοποιημένες κοινότητες, Ρομά κλπ. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Υπουργείο Εργασίας, 

Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, τοπικές συμπράξεις, ΜΚΟ, ΟΑΕΔ 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

21.192.134 ευρώ 

 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii, επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των ευάλωτων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ) και των λοιπών ομάδων του 

πληθυσμού της Περιφέρειας (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η βελτίωση των όρων πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων σε υπηρεσίες 

εκπαίδευσης, κοινωνικής φροντίδας και ψυχικής υγείας και στην αγορά 

εργασίας  

· η βελτίωση των ειδικών δομών και συμβουλευτικών ή άλλων κέντρων με 

άμεσο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

έμμεσο αποτέλεσμα την αναβάθμιση των περιοχών στις οποίες διαβιούν ή 

υποστηρίζονται οι ευάλωτες ομάδες (με βάση «χάρτες φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού»). 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική 

υστέρηση ή / και αναπηρίες 

· Βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας 
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· Κέντρα διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΣΥΔ ΑΜΕΑ, θεραπευτήριο χρονίων 

παθήσεων 

· Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 

· Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων 

· Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και υποστήριξη της μεταφοράς τους προς τα 

ειδικά σχολεία. 

 

Ως κύριες ομάδες Στόχου, αναφέρονται: 

· ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας και ιδίως άτομα με 

αναπηρίες, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί κλπ. και  

· λοιπές ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας, με έμφαση τους 

δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ανασφάλιστοι κλπ. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Υπουργείο Εργασίας, 

Γενική Γραμματεία Ισότητας, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, τοπικές συμπράξεις, ΜΚΟ.  

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

42.384.268 ευρώ 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΑΜΕΑ)13 

 

δ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv,  επιδιώκεται η προαγωγή της 

πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας 

και υγείας. (ειδικός στόχος) 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η βελτίωση της πρόσβασης των ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού 

της Περιφέρειας σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης, καθώς και η προώθηση της απασχολησιμότητας (βελτίωση των 

όρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας) των ωφελουμένων 

                                                        
13 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης. 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» 
 
 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 86 

· η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των δομών πρόνοιας 

και κοινωνικής φροντίδας και η αναβάθμιση των περιοχών στις οποίες διαβιούν 

οι ευπαθείς ομάδες (με βάση «χάρτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού») 

· η προώθηση της αποϊδρυματοποίησης παιδιών 

· η αναβάθμιση υπηρεσιών σε ανοιχτά κέντρα 1ης υποδοχής 

· η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού της Περιφέρειας και ιδιαίτερα των ανασφάλιστων 

· η βελτίωση των δομών υποστηριζόμενης διαβίωσης, (με βάση «χάρτες 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού») 

· η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω αναβάθμισης των ικανοτήτων 

των φορέων και του προσωπικού που απασχολούνται σε δομές,  υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στην Αττική.  

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Ανάπτυξη περιφερειακού δικτύου κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της 

φτώχειας (κέντρα διαμεσολάβησης, κοινωνικά παντοπωλεία, υπνωτήρια, 

κοινωνικά φαρμακεία και ιατρεία, τράπεζες χρόνου κλπ.) και παροχής 

συνοδευτικών υπηρεσιών ενδυνάμωσης για το σύνολο των ευπαθών ομάδων 

του πληθυσμού της Περιφέρειας. έμφαση θα δοθεί στην εκπόνηση κώδικα 

αρχών και λειτουργίας του εν λόγω δικτύου 

· Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

· Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε 

δομές / υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

· Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών  

· Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

και ασυνόδευτων ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτής δράσης θα χρηματοδοτηθούν 

αυστηρά ενέργειες υποστήριξης που προωθούν την απασχολησιμότητα και 

κοινωνική ένταξη, όπως ενδεικτικά συμβουλευτική, νομική υποστήριξη, 

μετάφραση / διερμηνεία, όχι όμως λειτουργικά κόστη 

· Ανάπτυξη δικτύου προστασίας υγείας του πληθυσμού στην Αττική (health 

safety net) 

· Προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε νοσοκομεία της Αττικής  

· Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, μέσω πρωτοβάθμιας φροντίδας και 

ιατρικών εξετάσεων των πολιτών της Περιφέρειας και ιδίως εκείνων που δεν 

έχουν ασφαλιστική κάλυψη (λόγω μακροχρόνιας ανεργίας) και διαβιούν λόγω 

χαμηλού εισοδήματος κάτω των ορίων της φτώχειας 
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· Εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων προαγωγής υγείας και 

προσυμπτωματικοί έλεγχοι σε ευπαθείς ομάδες 

· Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης 

· Δημιουργία ικανοτήτων (capacity building) στα στελέχη πεδίου που παρέχουν 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικές υπηρεσίες σε τοπική 

κλίμακα. 

 

Ως κύριες ομάδες Στόχου, αναφέρονται ανασφάλιστοι, ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού με έμφαση στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 

αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτα τέκνα, 

μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών και απάτριδες, στελέχη δομών / πεδίου. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Υπουργείο Υγείας, 

Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ, Υπηρεσίες και φορείς του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, 

Κοινωνία των Πολιτών, ΟΤΑ και Διεθνείς Οργανισμοί. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

52.980.335 ευρώ 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε παροχή υπηρεσιών 

προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.14 

 

ε) Επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9v, επιδιώκεται η ενίσχυση ίδρυσης και 

λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευπαθών ομάδων μέσω της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

                                                        
14 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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· η ανάδειξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως μέσου για τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας 

· η ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Ενίσχυση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (τύπου start up), όπως 

προβλέπονται από το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο 

· Ανάπτυξη θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων, για μια σειρά ενεργειών / 

υπηρεσιών όπως δικτύωση, προβολή, υποστήριξη κλπ. των κοινωνικών 

επιχειρήσεων 

· Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων κοινωνικής 

οικονομίας (clusters) 

· Ανάπτυξη «Περιφερειακού Μηχανισμού Κοινωνικής Οικονομίας», μέσω του 

οποίου θα μπορεί να επιτευχθεί η διάγνωση αναγκών σε τομείς ανάπτυξης της 

κοινωνικής οικονομίας και η υποστήριξη υφιστάμενων ή νέων κοινωνικών 

επιχειρήσεων (ειδικότερα των παραγωγικών) σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

· Δικτύωση κοινωνικών φορέων, κοινωνικών επιχειρήσεων και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης για την προαγωγή, προώθηση και δρομολόγηση πρωτοβουλιών 

ανάπτυξης «αναγνωρίσιμων πόλων» Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια 

Αττικής και τη δημιουργία πιλοτικών ομάδων για τη ζύμωση, την ωρίμανση και 

την προετοιμασία μιας κοινωνικής επιχείρησης. 

· Διάγνωση αναγκών και ενίσχυση των ικανοτήτων επαγγελματικής ένταξης 

ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

· Αξιοποίηση πρότυπων εργαλείων, εφαρμογών και συστημάτων κοινωνικής 

φροντίδας και κοινωνικής ένταξης (e-inclusion), παροχή νέου τύπου 

υπηρεσιών και ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων κοινωνικής καινοτομίας. 

· Συστήματα, εργαλεία και παρεμβάσεις ενίσχυσης και υποστήριξης της 

δημιουργίας νέων και αναδιάρθρωσης της λειτουργίας των υφιστάμενων 

ΚΟΙΣΠΕ. 

· Υποστήριξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τύπου ΒΙΟΜΕ. 

 

Ως κύριες ομάδες Στόχου, αναφέρονται το σύνολο των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού (ευάλωτες, ειδικές και λοιπές ομάδες της Περιφέρειας, με έμφαση 

στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος) συμπεριλαμβανομένων 

και των ανέργων. 
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Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται η Περιφέρεια Αττικής, 

Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσεις. 

. 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

21.192.134 ευρώ 

 

 

7.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

Από τις παραπάνω περιγραφόμενες επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών 

στόχων 8 και 9,  ο ΣΕΤΕ φαίνεται δυνητικά να μπορεί να αξιοποιήσει πόρους στο 

πλαίσιο και των δύο επενδυτικών προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 8, καθώς 

και δύο επενδυτικών προτεραιοτήτων από τις πέντε του Θεματικού Στόχου 9. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους, από τις παρακάτω, 

ανά θεματικό στόχο, επενδυτικές προτεραιότητες: 

Θεματικός στόχος 8 

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

Θεματικός στόχος 9 

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

·  9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση». 

  

Αναλυτικότερα η αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο των παραπάνω επενδυτικών 

προτεραιοτήτων μπορεί να αφορά στα εξής: 

 Ως προς το θεματικό στόχο 8, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει,  ως 

δικαιούχος, για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής 

προτεραιότητας 8iii, που αφορούν κυρίως σε βελτίωση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των νέων επιχειρηματιών, καθώς και γενικότερα σε συμβουλευτική 

υποστήριξη εν δυνάμει επιχειρηματιών για ίδρυση επιχειρήσεων στον τουριστικό 

τομέα της οικονομίας. 
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Συγκεκριμένα και σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική δυνατότητα που παρέχεται 

στους κοινωνικούς εταίρους για ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, στο 

πλαίσιο τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014  –  2020  (2%),  ο ΣΕΤΕ θα 

μπορούσε να λειτουργήσει μηχανισμό παροχής υποστηρικτικών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα της οικονομίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Με τον τρόπο δε αυτό εξασφαλίζεται και συμπληρωματικότητα μεταξύ τομεακών 

και Περιφερειακών προγραμμάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των 

πόρων του ΕΚΤ. 

 

Οι δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii,  που αφορούν σε ενίσχυση της 

ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για ανέργους, είναι κρατική ενίσχυση και 

μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο από φορείς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων 

(π.χ.ΟΑΕΔ). 

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 8v,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως υποστηρικτικός μηχανισμός, που με την ιδιότητα του δικαιούχου 

θα παρείχε στα μέλη του υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των 

ολοκληρωμένων σχεδίων αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. 

Λαμβανομένου υπόψη ότι στο πλαίσιο της παρούσας επενδυτικής προτεραιότητας, 

προβλέπεται η εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αναδιάρθρωσης (ΟΣΑ)» των 

επιχειρήσεων, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αναπτύξει συστήματα και εργαλεία 

προώθησης της προσαρμοστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων και βελτίωσης 

των δεξιοτήτων και των προσόντων των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα. 

Σχετικές δράσεις είναι η αξιολόγηση του προσωπικού, η εφαρμογή προγραμμάτων 

αναβάθμισης και πιστοποίησης προσόντων καθώς και η προσέλκυση νέων ανέργων 

από την αγορά, ανάλογα με το επιχειρησιακό μοντέλο αναδιάρθρωσης που θα 

επιλεγεί. 

Άλλωστε, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα προβλέπεται η εμπλοκή των 

επαγγελματικών / συλλογικών φορέων, μέσω της παροχής τεχνογνωσίας, 

διάδοσης των αποτελεσμάτων, αριστείας κλπ.  

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 και για τις δύο ως άνω 

επενδυτικές προτεραιότητες που δυνητικά αφορούν στο ΣΕΤΕ, σημαντική κρίνεται 

η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχονται 

στον τουριστικό τομέα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.  
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Η υποστήριξη δε αυτή θα αφορά τόσο στις ήδη λειτουργούσες τουριστικές 

επιχειρήσεις με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία τους και την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού τους, όσο και στους ανέργους για τις ευκαιρίες 

επιχειρείν που παρέχονται στον τουριστικό τομέα. 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 9 και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, 

ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει ως δικαιούχος στην υλοποίηση δράσεων που 

αφορούν σε στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική 

άσκηση για ειδικές ομάδες (μακροχρόνια άνεργους)  στον τουριστικό τομέα της 

οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση. 

Η ουσιαστική εμπλοκή του ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αφορά στην προσφορά θέσεων 

πρακτικής άσκησης από τα μέλη του,  σε ετήσια βάση,  με περιγραφή των 

απαιτούμενων προσόντων και δεξιοτήτων για κάθε μία. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα στην κατάρτιση, αφού θα 

είναι απόλυτα στοχευμένη, αλλά και ευνοϊκές προοπτικές απασχολησιμότητας των 

καταρτιζόμενων και πρακτικά ασκούμενων, αφού θα καλύπτουν πραγματικές 

ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Η λειτουργία μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

για τις προσφερόμενες δυνατότητες στον τουριστικό κλάδο, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, όσο 

και τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9.  

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9v,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

αξιοποιήσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα 

μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με επέκταση 

και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

Η παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να λειτουργήσει είτε αυτοτελώς, 

είτε συμπληρωματικά με τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης 

και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται 

να λειτουργήσει στην Περιφέρεια. 

Αναφορικά με τις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 δεν 

φαίνεται πιθανή αξιοποίηση από τον ΣΕΤΕ, καθώς αφορούν κυρίως σε προνοιακού 

και υγειονομικού χαρακτήρα δράσεις, αρμοδιότητας κυρίως φορέων της τοπικής 

κοινωνίας και Κεντρικών Υπουργείων.  
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8. ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

8.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 5  «Κοινωνική ένταξη,  ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων» 

περιλαμβάνονται δύο (2)  θεματικοί στόχοι (8  και 9)  του ΕΚΤ,  μέσω των οποίων 

αντιμετωπίζονται συνολικά οι ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, μέσω στοχευμένων και συνδυασμένων δράσεων, προς την 

κατεύθυνση: 

· της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης και τόνωσης της επιχειρηματικότητας  

· ανάσχεσης των συμπτωμάτων της κρίσης και αντιμετώπισης φαινομένων 

κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού από την αγορά εργασίας. 

 

8.2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

8.2.1. Θεματικός στόχος 8 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας 

του ΠΕΠ περιλαμβάνονται τρεις (3) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 8i «πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία των μη ενεργών οικονομικά 

ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς 

εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 

της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» 

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 8i «πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία 

των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων 

των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8i, επιδιώκεται η αύξηση των ευκαιριών 

πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση και της απασχόλησής τους στους 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» 
 
 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 93 

τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης και η ανάσχεση της εκροής νέων αποφοίτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφέρεια (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 

· η μείωση του ποσοστού ανεργίας κυρίως σε ομάδες με υψηλά ποσοστά 

ανεργίας, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες, οι άνεργοι με χαμηλά 

τυπικά προσόντα και τα νοικοκυριά με κανέναν εργαζόμενο 

· η συγκράτηση νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια 

· η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η εξειδίκευση ατόμων σε ανεργία με έμφαση 

στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού  Στόχου είναι οι εξής: 

· Ενεργητικές πολιτικές προώθησης των ανέργων στην απασχόληση στους τομείς 

Περιφερειακής εξειδίκευσης (αγροδιατροφή, γαστρονομία, θεματικός 

τουρισμός, θαλάσσια οικονομία και δημιουργική οικονομία καθώς και τομείς 

που άπτονται του περιβάλλοντος) 

· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης ανέργων στους τομείς της Περιφερειακής 

εξειδίκευσης 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται άνεργοι 26 – 66 ετών, μακροχρόνια 

άνεργοι, νέοι άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΑΕΔ,  ΕΥΕ ΕΚΤ,  ΟΤΑ και 

εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ, Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ΜΜΕ της Περιφέρειας, 

ΑΕΙ/ΤΕΙ  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

948.400 ευρώ.  

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, επιδιώκεται η δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης – αυτοαπασχόλησης στους τομείς της περιφερειακής εξειδίκευσης 

(ειδικός στόχος). 
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Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα αναφέρεται η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης – 

αυτοαπασχόλησης, μέσω της προώθησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στους 

τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου αναφέρονται σε δράσεις στήριξης νέων επιχειρηματιών και 

αυτοαπασχολουμένων στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης. Οι δράσεις θα 

αφορούν ενδεικτικά παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και mentoring για τη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, καθώς και παροχή κεφαλαίου εκκίνησης (start up) 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται οι νέοι επιχειρηματίες, οι άνεργοι. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται οι ΟΑΕΔ, ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

356.000 ευρώ.  

 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές». 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8v, επιδιώκεται η ενίσχυση της ικανότητας 

προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζομένων και διατήρηση θέσεων εργασίας 

· η προσαρμογή επιχειρήσεων στις αλλαγές και η διασφάλιση της βιωσιμότητάς 

τους. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι δράσεις υποστήριξης της προσαρμογής των επιχειρήσεων και 

των εργαζομένων στις απαιτήσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης Οι δράσεις θα στοχεύουν στην ολοκληρωμένη και πολύπλευρη 

υποστήριξη της διαδικασίας προσαρμογής των επιχειρήσεων στις αλλαγές που 

απαιτούνται ιδίως για την προώθηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης  
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Ενδεικτικά οι δράσεις περιλαμβάνουν παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για 

επαγγελματική ανάπτυξη / αναπροσανατολισμό στις ΜΜΕ και ενίσχυση των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων  

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται ΜΜΕ της Περιφέρειας, εργαζόμενοι 

με χαμηλές δεξιότητες. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΕΥΕ ΕΚΤ Υπουργείο 

Εργασίας. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

636.351 ευρώ 

 

8.2.2. Θεματικός στόχος 9  

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 5  «Κοινωνική ένταξη,  ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», που 

αφορά στο θεματικό στόχο 9 περιλαμβάνονται έξι (6) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· .9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά» 

· 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών» 

· 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» 

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων». 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» 
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Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, επιδιώκεται η προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευπαθών και λοιπών ομάδων του 

πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

(ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που βιώνουν ή 

κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως μακροχρόνια 

ανέργων, ΑΜΕΑ και μεταναστών 

· η διατήρηση και βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων με 

ευθύνες φροντίδας, κυρίως γυναικών χαμηλού εισοδήματος, αρχηγών 

μονογονεϊκών οικογενειών κλπ. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της 

απασχολησιμότητας των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. 

· Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας τέκνων 

Οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος τύπου 

δράσεων ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

· ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού (βάσει των 

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και σε κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα), 

αναπροσανατολισμού, συμβουλευτικής, κατάρτισης / επιμόρφωσης, mentoring, 

τύπου κοινωνικού voucher, ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και απασχόλησης. 

· στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για 

ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής 

οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε τίτλους πιστοποίησης 

· προγράμματα προώθησης στην αγορά εργασίας των ειδικών ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων  

· ενέργειες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και δημοσιότητας  

· προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης, ενθάρρυνσης και αναβάθμισης των 

δεξιοτήτων των ομάδων Στόχου για την ένταξη στην αγορά εργασίας 

· προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε δραστηριότητες και κλάδους 

αιχμής της περιφερειακής /  τοπικής οικονομίας και πιστοποίησης 

επαγγελματικών προσόντων 

· παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί,  ΚΔΑΠ κλπ.)  για άτομα που έχουν την ευθύνη 
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φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται οι 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, (δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 

μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες γυναίκες, άτομα με αναπηρίες, μετανάστες, 

κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και 

νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα κλπ.) 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ και τα νομικά τους 

πρόσωπα, ΕΕΤΑΑ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Αστικές μη 

Κερδοσκοπικές Εταιρείες, ΟΑΕΔ.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

5.442.139 ευρώ 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii, επιδιώκεται η ενεργητική ένταξη 

κοινοτήτων ρομά που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού 

(ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η βελτίωση των όρων πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, καθώς 

και στην αγορά εργασίας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι δράσεις υποστήριξης κοινοτήτων Ρομά για την κοινωνική και 

οικονομική ένταξή τους. Ειδικότερα περιλαμβάνονται δράσεις όπως: 

· Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων που 

προσφέρουν μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση 

και την κοινωνική ένταξη.  

· Παροχή υπηρεσιών υγείας / κοινωνικής φροντίδας ατόμων που ανήκουν σε 

περιθωριοποιημένες κοινότητες 

· Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων συμβουλευτικής, προκατάρτισης / 

επιμόρφωσης, δράσεων προώθησης απασχόλησης/ αυτοαπασχόλησης Ρομά. 

· Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της κοινωνίας για θέματα διακρίσεων  
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Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται άτομα και κοινότητες Ρομά της 

Περιφέρειας και δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ και νομικά τους 

πρόσωπα, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.600.000 ευρώ. 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (Ρομά).15 

 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii, επιδιώκεται η καταπολέμηση των κάθε 

είδους άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας 

και λόγω φύλου. (ειδικός στόχος) 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η βελτίωση των όρων πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες 

φροντίδας και στην αγορά εργασίας 

· η εμψύχωση και πολλαπλή στήριξη γυναικών – θυμάτων βίας 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω  

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 

και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας 

· Ολοκληρωμένες δράσεις προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση 

της βίας 

Ενδεικτικά, ανάλογα με την ομάδα στόχο, περιλαμβάνονται οι εξής ενέργειες: 

· Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες φροντίδας (βρεφονηπιακοί 

σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας για παιδιά με αναπηρία, κέντρα 

δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με αναπηρία, κέντρα διημέρευσης – 

ημερήσιας φροντίδας, κοινωνικές επιχειρήσεις φροντίδας) 

                                                        
15 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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· Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

· Δικτύωση και κοινωνική εκπροσώπηση των ΑμεΑ 

· Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 

· Εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική και κατάρτιση για την 

προώθηση στην αγορά εργασίας  

·  Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για 

θέματα διακρίσεων και πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

· Λειτουργία συμβουλευτικών κέντρων γυναικών  

· Στήριξη λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 

· Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της κοινωνίας σε θέματα πρόληψης και 

αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με την ομάδα στόχο, αναφέρονται άτομα 

και φορείς εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία και δικαιούχοι του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος, γυναίκες – θύματα ενδοοικογενειακής και άλλης βίας και 

μέλη των οικογενειών τους. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ και νομικά τους 

πρόσωπα, Αστικές μη κερδοσκοπικές Εταιρείες, Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων (ΓΓΙΦ).  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

4.200.000 ευρώ 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, κακοποιημένες γυναίκες 

κλπ). 16 

 

δ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας» 

 

                                                        
16 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv, επιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης 

ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από 

φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (1ος 

ειδικός στόχος), καθώς και η ενίσχυση της πρόσβασης σε βασικό αγαθά και 

υπηρεσίες κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από φτώχεια (2ος ειδικός στόχος ). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η εξασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για άτομα τα 

οποία είναι μέλη ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού, καθώς και για άτομα 

τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση 

· η αντιμετώπιση φαινομένων ελλιπούς πρόσβασης σε βασικά αγαθά (σίτιση,  

φαρμακευτική περίθαλψη κλπ) ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη των 

παραπάνω Ειδικών Στόχων είναι οι εξής: 

1. Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε δομές υγείας, 

κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας για πληττόμενες και ευάλωτες ομάδες 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

· δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού στη βάση μοναδιαίου κόστους 

· ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας 

μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης και του Υπουργού Υγείας 

· δημιουργία δικτύου μονάδων οικογενειακής ιατρικής  

· ενδυνάμωση των κέντρων υγείας στις αγροτικές περιοχές και αναδιοργάνωση 

των μονάδων υγείας του ΠΕΔΕΥ 

· ενίσχυση του δικτύου των δομών ψυχικής υγείας  

2. Στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της πρόσβασης ομάδων που πλήττονται 

από φτώχεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίε 

Ενδεικτική δράση αποτελεί η ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών δομών άμεσης 

αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία κλπ.). 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται οι 

δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, τα άτομα που ζουν στα όρια της 

φτώχειας, άτομα που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων, ηλικιωμένοι που χρήζουν 

φροντίδας, άτομα με ψυχική ασθένεια, μετανάστες.  
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Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ και νομικά τους 

πρόσωπα,  Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς,  Αστικές μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ). 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

7.200.000 ευρώ. 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε παροχή υπηρεσιών 

προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών υγεινονομικής περίθαλψης 17 

 

ε) Επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9v, επιδιώκεται η αύξηση της απασχόλησης 

ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού που απειλούνται ή πλήττονται από 

φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό μέσω της κοινωνικής οικονομίας (ειδικός 

στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η δημιουργία συνθηκών βελτίωσης της απασχολησιμότητας ευπαθών ομάδων 

πληθυσμού, μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

· η κοινωνική και οικονομική ένταξη ατόμων με ψυχικά προβλήματα  

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προώθησης της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς φροντίδας και περιβαλλοντικών και 

πολιτιστικών πόρων. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των παραπάνω τύπων δράσεων περιλαμβάνονται: 

· παροχή ενισχύσεων για την υλοποίηση του αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου 

(χρηματοδότηση start ups) κοινωνικών επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση 

στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και 

της κλιματικής αλλαγής. 

                                                        
17 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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· Ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων κοινωνικών συνεταιρισμών 

περιορισμένης ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) 

· λειτουργία του περιφερειακού μηχανισμού υποστήριξης της ανάπτυξης και 

προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και κάθε μορφής 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου,  ανάλογα με τον τύπο δράσης,  αναφέρονται οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της 

Περιφέρειας (με ιδιαίτερη έμφαση σε νέους και γυναίκες), δικαιούχοι ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος), καθώς και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 

Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, Αστικές μη κερδοσκοπικές 

εταιρείες, 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

3.200.000 ευρώ 

 

στ) Επενδυτική προτεραιότητα 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9vi, επιδιώκεται η διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού των 

μικρών νησιών και γενικά των απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας (ειδικός 

στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών και λοιπών ομάδων 

πληθυσμού των μικρών νησιών και απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας, 

που αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών βελτίωσης της 

απασχολησιμότητας ευπαθών ομάδων πληθυσμού των μικρών νησιών και 

απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας, μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και 

απασχόλησης. 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι εξής δράσεις: 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» 
 
 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 103 

· Υποστήριξη για το σχεδιασμό τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και 

την επιχειρηματικότητα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων  

· Συμβουλευτική, κατάρτιση / επιμόρφωση, μέντορινγκ, δημοσιότητα και 

ευαισθητοποίηση, δικτύωση, προώθηση στην απασχόληση, αυτοαπασχόληση 

κλπ. 

· Ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής 

των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

πληθυσμού των μικρών νησιών της Περιφέρειας. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ και νομικά τους 

πρόσωπα, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Κοινωνικοί Εταίροι. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.944.000 ευρώ. 

 

 

8.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

 

Από τις παραπάνω περιγραφόμενες επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών 

στόχων 8 και 9, ο ΣΕΤΕ φαίνεται, δυνητικά, να μπορεί να αξιοποιήσει πόρους στο 

πλαίσιο και των τριών επενδυτικών προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 8, 

καθώς και τριών επενδυτικών προτεραιοτήτων από τις έξι του Θεματικού Στόχου 9. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους, από τις παρακάτω, 

ανά θεματικό στόχο, επενδυτικές προτεραιότητες: 

Θεματικός στόχος 8 

· 8i «πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία των μη ενεργών οικονομικά 

ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς 

εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 

της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» 

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

Θεματικός στόχος 9 
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· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

·  9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και  

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων» 

 

Αναλυτικότερα η αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο των παραπάνω επενδυτικών 

προτεραιοτήτων μπορεί να αφορά στα εξής: 

Ως προς το θεματικό στόχο 8, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει,  ως 

δικαιούχος, στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 

8i, που αφορά ειδικότερα στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού, με έμφαση στους άνεργους πτυχιούχους, μέσω προγραμμάτων 

κατάρτισης. 

Η εξειδίκευση του ΣΕΤΕ στον τουριστικό τομέα επιτρέπει τη στοχευμένη κατάρτιση 

ανέργων σε επιμέρους πεδία του τουριστικού προϊόντος της συγκεκριμένης 

Περιφέρειας, καθώς διαθέτει τεχνογωσία ως προς εκπαιδευτικό περιεχόμενο των 

προγραμμάτων, αλλά και ως προς τα ιδιαίτερα απαιτούμενα προσόντα των 

ανέργων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να καταρτισθούν, ανάλογα με τις 

απαιτήσεις των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

ΣΕΤΕ μπορεί να ενεργοποιήσει τα μέλη του για την παροχή θέσεων πρακτικής 

άσκησης ανάλογων με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων 

κατάρτισης ή / και το αντίστροφο.  

 

Επίσης, ο ΣΕΤΕ μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του δικαιούχου στο πλαίσιο της 

επενδυτικής προτεραιότητας 8iii και συγκεκριμένα για τον τύπο της δράσης που 

αφορά στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και mentoring των νέων εν 

δυνάμει επιχειρηματιών, συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία και ενδυνάμωση του 

επιχειρηματικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που δραστηριοποιείται 

στον τουριστικό τομέα της οικονομίας της συγκεκριμένης Περιφέρειας. 

Συγκεκριμένα και σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική δυνατότητα που παρέχεται 

στους κοινωνικούς εταίρους για ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, στο 

πλαίσιο τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014  –  2020  (2%),  ο ΣΕΤΕ θα 

μπορούσε να λειτουργήσει μηχανισμό παροχής υποστηρικτικών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν επιχειρηματική 
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δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα της οικονομίας στην Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων. 

Με τον τρόπο δε αυτό εξασφαλίζεται και συμπληρωματικότητα μεταξύ τομεακών 

και Περιφερειακών προγραμμάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των 

πόρων του ΕΚΤ. 

 

Οι άλλες κατηγορίες δράσης των επενδυτικών προτεραιοτήτων 8i και 8iii είναι 

κρατικές ενισχύσεις και ως εκ τούτου μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο από φορείς 

χορήγησης κρατικών ενισχύσεων (π.χ.ΟΑΕΔ). 

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, 

των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές», ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

διεκδικήσει, για λογαριασμό των μελών του αλλά και των λοιπών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, ρόλο 

δικαιούχου για τις προβλεπόμενες στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής 

προτεραιότητας δράσεις, που αφορούν γενικά στην προσαρμογή στις απαιτήσεις 

της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

 Ειδικότερα και με δεδομένο ότι ο τουρισμός εντάσσεται στην στρατηγική έξυπνης 

εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

λειτουργήσει, με την ιδιότητα του δικαιούχου, ως υποστηρικτικός μηχανισμός των 

μελών του, για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής 

οικονομικής δραστηριότητας στην εν λόγω Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα 

μπορούσε να αναπτύξει προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των επιχειρηματιών 

που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της οικονομίας, καθώς και των 

εργαζομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, μέσω παροχής 

συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, διαμόρφωσης επιχειρηματικών 

πλάνων ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης αυτών, καθώς και την πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, στη βάση 

αναγνωρισμένων προτύπων.  

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 και για τις τρεις ως άνω 

επενδυτικές προτεραιότητες που δυνητικά αφορούν στο ΣΕΤΕ, σημαντική κρίνεται 

η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχονται 

στον τουριστικό τομέα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.  

Η υποστήριξη δε αυτή θα αφορά τόσο στις ήδη λειτουργούσες τουριστικές 

επιχειρήσεις με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία τους και την αναβάθμιση 
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του ανθρώπινου δυναμικού τους, όσο και στους ανέργους για τις ευκαιρίες 

επιχειρείν που παρέχονται στον τουριστικό τομέα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 9 και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i,  

ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει ως δικαιούχος στην υλοποίηση των δράσεων 

ενεργού ένταξης στην αγορά εργασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, με αναφορά ειδικά στους μακροχρόνια άνεργους. 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να παράσχει ως δικαιούχος τις παρακάτω 

κατηγορίες επιμέρους ενεργειών: 

· Δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού στον τουριστικό κλάδο, που 

διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 

συμβουλευτικής,  κατάρτισης /  επιμόρφωσης,  mentoring  στην ομάδα των 

μακροχρόνια ανέργων, με σκοπό την εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη. 

· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για 

ευπαθείς ομάδες (μακροχρόνια άνεργους) στον τουριστικό κλάδο, που αποτελεί 

κλάδο αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία 

οδηγούν σε πιστοποίηση 

· Ενέργειες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και δημοσιότητας για τις ευκαιρίες 

απασχολησιμότητας που δημιουργεί ο τουριστικός κλάδος. 

 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε, ως δικαιούχος, να προσφέρει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, ευαισθητοποίησης, 

δημοσιότητας, κατάρτισης σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε τουριστικές 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για την ομάδα των μακροχρόνια ανέργων που 

επιθυμούν να ενεργοποιηθούν επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο. 

Η παροχή των παραπάνω ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών εκ μέρους 

του ΣΕΤΕ θα αφορά μόνο στην ομάδα των μακροχρόνια ανέργων, καθώς οι λοιπές 

ευπαθείς ομάδες απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση για την ένταξη / επανέταξή τους 

στην αγορά εργασίας, και ως εκ τούτου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων 

φορέων με ειδική προς τούτο εμπειρία.  

Η προστιθέμενη αξία εμπλοκής του ΣΕΤΕ στο πλαίσιο της παραπάνω επενδυτικής 

προτεραιότητας αφορά στη δυνατότητα προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης 

από τα μέλη του, σε ετήσια βάση, με περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων και 

δεξιοτήτων για κάθε μία. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα στην κατάρτιση, αφού θα 

είναι απόλυτα στοχευμένη, αλλά και ευνοϊκές προοπτικές απασχολησιμότητας των 

καταρτιζόμενων και πρακτικά ασκούμενων, αφού θα καλύπτουν πραγματικές 

ανάγκες των επιχειρήσεων. 
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Η λειτουργία μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

για τις προσφερόμενες δυνατότητες στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες στο 

πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, όσο και τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού 

Στόχου 9.  

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9v,  η οποία αναφέρεται σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη λειτουργία του 

σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, με επέκταση και στον τομέα της κοινωνικής 

οικονομίας. 

Η παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να λειτουργήσει είτε αυτοτελώς, 

είτε συμπληρωματικά με τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης 

και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται 

να λειτουργήσει στην Περιφέρεια. 

Τέλος, όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9vi, ο ΣΕΤΕ, ως κοινωνικός 

εταίρος, θα μπορούσε να συμμετάσχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής 

ανάπτυξης,  σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς,  με επίκεντρο της τοπικής 

ανάπτυξης τον τουρισμό. Άλλωστε στο πλαίσιο της παρούσας επενδυτικής 

προτεραιότητας προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης των κοινωνικών 

εταίρων με σκοπό την ενίσχυση της διαχειριστικής τους ικανότητας και της 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής τους, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητα 

συμμετοχής του ΣΕΤΕ στο σχεδιασμό τοπικών σχεδίων δράσης με αναπτυξιακό 

προσανατολισμό. 

 

Αναφορικά με τις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 δεν 

φαίνεται πιθανή αξιοποίηση από τον ΣΕΤΕ, καθώς είναι στοχευμένες σε ειδικές 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (Ρομά, άτομα με αναπηρία κλπ.) και αφορούν 

κυρίως σε προνοιακού και υγειονομικού χαρακτήρα δράσεις, αρμοδιότητας 

εξειδικευμένων προς τούτο φορέων της τοπικής κοινωνίας ή και κεντρικών 

Υπουργείων. 
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9. ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

9.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των 

Διακρίσεων» περιλαμβάνονται δύο (2) θεματικοί στόχοι (8 και 9) του ΕΚΤ. Αυτοί οι 

θεματικοί στόχοι αντιμετωπίζουν συνολικά τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού 

της Περιφέρειας, είτε αυτές αφορούν σε θέματα της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο 

της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, είτε αφορούν στην 

εφαρμογή στρατηγικών για τη μείωση της φτώχειας, με στόχο την ενεργητική 

ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας.  

 

9.2 ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

9.2.1 Θεματικός στόχος 8 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας 

του ΠΕΠ περιλαμβάνονται τρεις (3) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 8i «πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία των μη ενεργών οικονομικά 

ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς 

εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 

της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» 

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 8i «πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία 

των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων 

των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8i, επιδιώκεται η αύξηση των ευκαιριών 

πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων της Περιφέρειας, με έμφαση σε αυτούς με 

υψηλά τυπικά προσόντα.(ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 
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· να αναβαθμιστούν τα προσόντα των ανέργων της Περιφέρειας, βελτιώνοντας 

έτσι τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας,  

· να παραμείνει στην Περιφέρεια το επιστημονικό δυναμικό της, καθώς η 

στόχευση των προγραμμάτων αναβάθμισης των προσόντων είναι οι άνεργοι με 

υψηλά τυπικά προσόντα. 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω 

προγραμμάτων κατάρτισης (τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση) 

· Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για ανέργους με έμφαση σε 

αυτούς με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφέρεια 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, καθώς και άνεργοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα 

ΟΤΑ, Αναπτυξιακές Εταιρείς ΟΤΑ, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.600.000 ευρώ.  

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, επιδιώκεται η αύξηση των 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε τομείς που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της 

Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η ενίσχυση των ανέργων της Περιφέρειας, οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν 

μια επιχειρηματική προσπάθεια 

· η ενίσχυση και υποστήριξη τομέων αιχμής της περιφερειακής οικονομίας 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου αναφέρονται σε προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) 

και καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας. Στο 



«Μελέτη Εξειδίκευσης Δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα του 
τουρισμού, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» 
 
 

ΟΜΑΣ Α.Ε. 110 

πλαίσιο του συγκεκριμένου τύπου δράσης, περιλαμβάνονται ενέργειες που 

συνδυάζουν την παροχή κεφαλαίου εκκίνησης επιχειρήσεων σε ανέργους, και την 

παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης των νέων εν δυνάμει 

επιχειρηματιών. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται οι άνεργοι. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων, επίσης ,αναφέρονται οι άνεργοι. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.600.000 ευρώ.  

 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές». 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8v, επιδιώκεται η ενίσχυση της ικανότητας 

προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρηματιών στο περιβάλλον της έξυπνης 

εξειδίκευσης (ειδικός στόχος). 

 

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα αναφέρεται η υποστήριξη των εργαζομένων και 

επιχειρηματιών σε τομείς αιχμής της περιφερειακής οικονομίας,  ώστε να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή 

της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης.  

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου αναφέρονται σε προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και 

επιχειρηματικών σε τομείς της οικονομίας που περιλαμβάνονται στην περιφερειακή 

στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. 

 

Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν: 

· Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των επιχειρηματιών που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς της περιφερειακής οικονομίας, με συγκριτικό 

πλεονέκτημα (τα προγράμματα αυτά δύνανται να περιλαμβάνουν ενέργειες 

όπως συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση κλπ) 

· Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις της 

περιφερειακής οικονομίας με συγκριτικό πλεονέκτημα. (τα προγράμματα αυτά 

δύνανται να περιλαμβάνουν ενέργειες όπως συμβουλευτική, κατάρτιση, 

επιμόρφωση κλπ) 
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· Προγράμματα ανάπτυξης επιχειρήσεων σε τομείς αιχμής της περιφερειακής 

οικονομίας, τα οποία δύναται να περιλαμβάνουν επιχειρηματικές συμβουλές, 

διαμόρφωση επιχειρηματικών πλάνων ανάπτυξης των επιχειρήσεων κλπ. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, επιχειρηματίες, επιχειρήσεις. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται οι επιχειρηματίες, οι 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.764.223 ευρώ. 

 

9.2.2. Θεματικός στόχος 9  

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των 

Διακρίσεων»,  που αφορά στο θεματικό στόχο 9  περιλαμβάνονται έξι (6)  

επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· .9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά» 

· 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών» 

· 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» 

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων» 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα,περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» 
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Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, επιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης 

στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν ή 

βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η κοινωνική και εργασιακή ένταξη / επανένταξη ατόμων που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. 

· η πρόληψη του κινδύνου κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού για κατηγορίες 

ατόμων που προέρχονται ή μεταπίτπουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

· Η άμβλυνση της κατάστασης φτώχειας σε στοχευμένες κατηγορίες ατόμων που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 

· Η αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών 

στην αγορά εργασίας, που βρίσκονται ή απειλούνται από φτώχεια. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου αναφέρονται σε δράσεις ενεργούς ένταξης στην αγορά εργασίας 

των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.Οι 

δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος τύπου δράσεων 

ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

· Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε κλάδους αιχμής της οικονομίας 

της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση 

· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για 

ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής 

οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση 

· Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού (βάσει των 

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και σε κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα), 

αναπροσανατολισμού, συμβουλευτικής, κατάρτισης / επιμόρφωσης, mentoring, 

τύπου κοινωνικού voucher, ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και 

απασχόλησης) 

· Δράσεις προώθησης στην απασχόληση (όπως δημιουργία θέσεων εργασίας σε 

επιχειρήσεις) 

· Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί,  ΚΔΑΠ κλπ.)  για άτομα που έχουν την ευθύνη 

φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό. 
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Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται οι 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, αρχηγοί 

μονογονεϊκών οικογενειών, αναλφάβητοι, άτομα με αναπηρία, κάτοικοι 

απομακρυσμένων περιοχών, δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

κλπ. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ και τα νομικά τους 

πρόσωπα, Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των φύλων.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

20.800.000 ευρώ 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii, επιδιώκεται κοινωνική και οικονομική 

ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (ειδικός στόχος). 

 

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα αναφέρεται η κοινωνική και οικονομική 

ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας ανήκει στις περιφέρειες με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση 

Ρομά, που αντιμετωπίζουν διαρκώς εντονότερα τον κίνδυνο να αποκλειστούν 

κοινωνικά. Παράλληλα, σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας με αποτέλεσμα να στερείται βασικών 

υποδομών στέγασης και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι δράσεις υποστήριξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων για την 

κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωσή τους. Ειδικότερα περιλαμβάνονται δράσεις 

όπως: 

· Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων που 

προσφέρουν μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση 

και την κοινωνική ένταξη.  

· Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας ατόμων που ανήκουν σε 

περιθωριοποιημένες κοινότητες 

· Μετεξέλιξη κέντρων (ιατροκοινωνικών) στήριξης περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων  
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· Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων συμβουλευτικής, προκατάρτισης / 

επιμόρφωσης, mentoring, δράσεων προώθησης απασχόλησης/ 

αυτοαπασχόλησης Ρομά. 

· Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων 

· Λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια λουτρά κλπ.) 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται περιθωριοποιημένα άτομα και 

κοινότητες που υφίστανται πολλαπλό αποκλεισμό όπως οι Ρομά και λοιπές 

περιθωριοποιημένες κοινότητες (μετανάστες, άστεγοι). 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ και νομικά τους 

πρόσωπα, Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. 

  

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

14.800.000 ευρώ 

 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής 

διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών» επιδιώκεται η πρόληψη και 

αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων (ειδικός στόχος). 

 

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα αναφέρετα η κάλυψη των αναγκών των ατόμων 

που υφίστανται διακρίσεις, μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών και δομών για την 

υποστήριξη των ατόμων που υφίστανται αυτές τις διακρίσεις 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Ενέργειες προώθησης της ισότητας των ευκαιριών. Στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου τύπου δράσης προβλέπονται: 

· Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας και 

φορέων 

· Ανάπτυξη μικτών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (ομάδες στόχοι που 

υφίστανται διακρίσεις με ομάδες τυπικού πληθυσμού) 

· Συμβουλευτικά κέντρα για άτομα που υφίστανται διακρίσεις π.χ. 

κακοποιημένες γυναίκες κ.ά.  

· Κέντρα διημέρευσης ατόμων με αναπηρία 
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· Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική 

υστέρηση ή / και αναπηρίες 

· Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

· Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΑΜΕΑ),  

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, αναφέρονται 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού,  όπως ρομά,  μετανάστες,  οι γυναίκες,  τα 

ΑΜΕΑ,οικογένειες με προστατευόμενα μέλη ΑμεΑ κ.α. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ και νομικά τους 

πρόσωπα, Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, Αστικές μη κερδοσκοπικές Εταιρείες, 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ).  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

2.533.930 ευρώ 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, μετανάστες, κακοποιημένες 

γυναίκες κλπ).18 

 

δ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv επιδιώκεται ανάσχεση των εμποδίων 

πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ειδικός 

στόχος). 

 

Ως αναμενόμενα αποτελέσματα αναφέρονται η διασφάλιση καθολικής 

δυνατότητας πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας από 

οικονομικά ασθενείς πολίτες, από πολίτες απομακρυσμένων περιοχών, πολίτες 

ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών ομάδων, καθώς και ανασφάλιστους πολίτες. 

 

                                                        
18 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικές παρεμβάσεις όπως: 

· Λειτουργία δομών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων 

· Λειτουργία δικτύου δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά 

παντοπωλεία, φαρμακεία κλπ.) 

· Λετουργία δομών αποϊδρυματοποίησης παιδιών (η λειτουργία των οποίων 

στηρίζεται στην κοινότητα) 

· Αναβάθμιση και «επαγγελματοποίηση» των κοινωνικών υπηρεσιών 

· Υποστήριξη οικογενειών με στόχο την παροχή φροντίδας σε οικογενειακό, ή 

τύπου οικογενειακό πλαίσιο (family like) σε παιδιά που έχουν ανάγκη 

· Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών, όπως ατομικής 

φροντίδας, συμβουλευτικής οικογένειας, ημερήσιας φροντίδας, υποστήριξης 

αναζήτησης εργασίας, νοσηλείας, φροντίδας ορφανών παιδιών κλπ. 

· Κέντρα διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

· Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) 

· Βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας για παιδιά με αναπηρία 

· Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης του προσωπικού που απασχολούνται σε 

δομές / υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

· Υποστήριξη λειτουργίας ανοικτών κέντρων φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο. 

· Η ανάπτυξη και εφαρμογή του δικτύου προστασίας υγείας του πληθυσμού 

(health safety net) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται οι 

ευπαθείς ομάδες,  στις οποίες περιλαμβάνονται τα ΑμεΑ,  οι ηλικιωμένοι,  τα άτομα 

που ζουν στα όρια της φτώχειας, οι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 

οι αιτούντες άσυλο, οι ψυχικά ασθενείς, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ.α.,  

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ και νομικά τους 

πρόσωπα, Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 

Υπουργεία, ΜΚΟ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

12.800.000 ευρώ. 
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Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε παροχή υπηρεσιών 

προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών υγεινονομικής περίθαλψης.19 

 

ε) Επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9v, επιδιώκεται η προώθηση της κοινωνικής 

οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των 

ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας με τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, μέσω κοινωνικών επιχειρήσεων, με έμφαση στα άτομα τα οποία 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

· η υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της κοινωνικής 

οικονομίας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε τοπικό 

επίπεδο. 

· Ενδυνάμωση κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) για 

άτομα με ψυχικές διαταραχές 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των παραπάνω τύπων δράσεων περιλαμβάνονται: 

· Η λειτουργία του περιφερειακού μηχανισμού υποστήριξης της ανάπτυξης και 

προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και κάθε μορφής 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

· Η ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (start ups κοινωνικών 

επιχειρήσεων) 

· Η ανάπτυξη θερμοκοιτίδων για την κοινωνική οικονομία 

· Η στήριξη για ανάπτυξη καινοτομίας - συστάδες επιχειρήσεων κοινωνικής 

οικονομίας (clusters) 

· Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. 

                                                        
19 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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· Ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε υπάρχοντες ΚΟΙΣΠΕ και 

δημιουργία νέων 

· Ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων απασχόλησης και επαγγελματικής 

αποκατάστασης ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου,  ανάλογα με τον τύπο δράσης,  αναφέρονται οι 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας (όπως γυναίκες, άνεργοι, 

δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος), καθώς και άτομα με ψυχικές 

διαταραχές. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ και νομικά τους 

πρόσωπα, Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 

Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, 6η Υγειονομική Περιφέρεια, 

Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), ΜΚΟ. 

. 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

5.600.000 ευρώ 

 

στ) Επενδυτική προτεραιότητα 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9vi, επιδιώκεται η ενεργοποίηση των 

φορέων της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την 

καταπολέμηση της φτώχειας. (ειδικός στόχος) 

 

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα αναφέρεται η δημιουργία θέσεων εργασίας, με την 

ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και της ατομικής και συλλογικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω 

ανεργίας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου προσδιορίζονται από τοπικά σχέδια δράσης για την προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. 

Στο πλαίσιο αυτών των τύπων δράσεων, προβλέπεται η ανάπτυξη σχεδίων δράσης 

που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων προς τους ωφελούμενους 

όπως συμβουλευτική, κατάρτιση / επιμόρφωση, mentoring, δημοσιότητα, 

ευαισθητοποίηση, δικτύωση, προώθηση της απασχόλησης / αυτοαπασχόλησης κ.α. 
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Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται οι ευπαθείς ομάδες όπως οι γυναίκες, 

τα ΑμεΑ, οι Ρομά, οι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κ.α. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ και νομικά τους 

πρόσωπα, Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΜΚΟ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

3.796.750 ευρώ. 

 

 

9.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

Από τις παραπάνω περιγραφόμενες επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών 

στόχων 8 και 9,  ο ΣΕΤΕ φαίνεται δυνητικά να μπορεί να αξιοποιήσει πόρους στο 

πλαίσιο και των τριών επενδυτικών προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 8, 

καθώς και τριών επενδυτικών προτεραιοτήτων από τις έξι (6) του Θεματικού 

Στόχου 9. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους, από τις παρακάτω, 

ανά θεματικό στόχο, επενδυτικές προτεραιότητες: 

Θεματικός στόχος 8 

· 8i «πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία των μη ενεργών οικονομικά 

ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς 

εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 

της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» 

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

Θεματικός στόχος 9 

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

·  9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και  
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· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων» 

 

Αναλυτικότερα η αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο των παραπάνω επενδυτικών 

προτεραιοτήτων μπορεί να αφορά στα εξής: 

Ως προς το θεματικό στόχο 8, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει,  ως 

δικαιούχος, στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 

8i, που αφορά ειδικότερα στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού, με έμφαση στους άνεργους πτυχιούχους. μέσω προγραμμάτων 

κατάρτισης. 

Η εξειδίκευση του ΣΕΤΕ στον τουριστικό τομέα επιτρέπει τη στοχευμένη κατάρτιση 

ανέργων σε επιμέρους πεδία του τουριστικού προϊόντος της συγκεκριμένης 

Περιφέρειας, καθώς διαθέτει τεχνογωσία ως προς εκπαιδευτικό περιεχόμενο των 

προγραμμάτων, αλλά και ως προς τα ιδιαίτερα απαιτούμενα προσόντα των 

ανέργων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να καταρτισθούν, ανάλογα με τις 

απαιτήσεις των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης.  στο πλαίσιο αυτό,  ο 

ΣΕΤΕ μπορεί να ενεργοποιήσει τα μέλη του για την παροχή θέσεων πρακτικής 

άσκησης ανάλογων με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων 

κατάρτισης ή / και το αντίστροφο.  

 

Επίσης, ο ΣΕΤΕ μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του δικαιούχου στο πλαίσιο της 

επενδυτικής προτεραιότητας 8iii και συγκεκριμένα για τον τύπο της δράσης που 

αφορά στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης των νέων εν 

δυνάμει επιχειρηματιών, συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία και ενδυνάμωση του 

επιχειρηματικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που 

δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα της οικονομίας της συγκεκριμένης 

Περιφέρειας. 

Συγκεκριμένα και σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική δυνατότητα που παρέχεται 

στους κοινωνικούς εταίρους για ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, στο 

πλαίσιο τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014  –  2020  (2%),  ο ΣΕΤΕ θα 

μπορούσε να λειτουργήσει μηχανισμό παροχής υποστηρικτικών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα της οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας. 

Με τον τρόπο δε αυτό, εξασφαλίζεται και συμπληρωματικότητα μεταξύ τομεακών 

και Περιφερειακών προγραμμάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των 

πόρων του ΕΚΤ. 
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Οι άλλες κατηγορίες δράσης των επενδυτικών προτεραιοτήτων 8i και 8iii, είναι 

κρατικές ενισχύσεις και ως εκ τούτου μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο από φορείς 

χορήγησης κρατικών ενισχύσεων (π.χ.ΟΑΕΔ). 

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 8v,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

διεκδικήσει, για λογαριασμό των μελών του, ρόλο δικαιούχου για τις 

προβλεπόμενες στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας δράσεις, που 

αφορούν γενικά στην προσαρμογή στα νέα διαρθρωτικά δεδομένα τόσο των 

επιχειρηματικών στρατηγικών όσο και των εργαζομένων. 

 Ειδικότερα και με δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί τομέα με αναπτυξιακή 

προοπτική και υψηλή προστιθέμενη αξία και εντάσσεται στην περιφερειακή 

στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει, με την 

ιδιότητα του δικαιούχου, ως υποστηρικτικός μηχανισμός των μελών του, για την 

αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής οικονομικής 

δραστηριότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα 

μπορούσε να αναπτύξει προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων των επιχειρηματιών 

που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της οικονομίας, καθώς και των 

εργαζομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, μέσω παροχής 

συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, διαμόρφωσης επιχειρηματικών 

πλάνων ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης αυτών, καθώς και την πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, στη βάση 

αναγνωρισμένων προτύπων.  

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 και για τις τρεις ως άνω 

επενδυτικές προτεραιότητες που δυνητικά αφορούν στο ΣΕΤΕ, σημαντική κρίνεται 

η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχονται 

στον τουριστικό τομέα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.  

Η υποστήριξη δε αυτή θα αφορά τόσο στις ήδη λειτουργούσες τουριστικές 

επιχειρήσεις με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία τους και την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού τους, όσο και στους ανέργους για τις ευκαιρίες 

επιχειρείν που παρέχονται στον τουριστικό τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας. 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 9 και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, 

ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει  ως δικαιούχος στην υλοποίηση των δράσεων 
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ενεργούς ένταξης στην αγορά εργασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, με αναφορά ειδικά στους μακροχρόνια άνεργους. 

Ειδικότερα,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει ως δικαιούχος τις παρακάτω 

κατηγορίες επιμέρους ενεργειών: 

· Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε κλάδους αιχμής της οικονομίας 

της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση 

· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για 

ευπαθείς ομάδες (μακροχρόνια άνεργους) σε κλάδους αιχμής της οικονομίας 

της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση 

· Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού (βάσει των 

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του τουριστικού κλάδου ), 

αναπροσανατολισμού, συμβουλευτικής, κατάρτισης / επιμόρφωσης, mentoring, 

ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας. 

Επίσης,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε,  ως δικαιούχος,  να προσφέρει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, ευαισθητοποίησης, 

δημοσιότητας, κατάρτισης σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε τουριστικές 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για την ομάδα των μακροχρόνια ανέργων που 

επιθυμούν να ενεργοποιηθούν επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο. 

Η παροχή των παραπάνω ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών εκ μέρους 

του ΣΕΤΕ θα αφορά μόνο στην ομάδα των μακροχρόνια ανέργων, καθώς οι λοιπές 

ευπαθείς ομάδες απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση για την ένταξη / επανέταξή τους 

στην αγορά εργασίας, και ως εκ τούτου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων 

φορέων με ειδική προς τούτο εμπειρία.  

Η προστιθέμενη αξία εμπλοκής του ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο της παραπάνω επενδυτικής 

προτεραιότητας αφορά στη δυνατότητα προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης 

από τα μέλη του, σε ετήσια βάση, με περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων και 

δεξιοτήτων για κάθε μία. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα στην κατάρτιση, αφού θα 

είναι απόλυτα στοχευμένη, αλλά και ευνοϊκές προοπτικές απασχολησιμότητας των 

καταρτιζόμενων και πρακτικά ασκούμενων, αφού θα καλύπτουν πραγματικές 

ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Η λειτουργία μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

για τις προσφερόμενες δυνατότητες στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες στο 

πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, όσο και τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού 

Στόχου 9.  
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Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9v,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

αξιοποιήσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα 

μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με επέκταση 

και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

Η παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να λειτουργήσει, είτε αυτοτελώς, 

είτε συμπληρωματικά με τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης 

και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται 

να λειτουργήσει στην Περιφέρεια. 

Τέλος, όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9vi,  ο ΣΕΤΕ,  ως Κοινωνικός 

Εταίρος,  θα μπορούσε να συμμετάσχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής 

ανάπτυξης,  σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς,  με επίκεντρο της τοπικής 

ανάπτυξης τον τουρισμό.  

Αναφορικά με τις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 δεν 

φαίνεται πιθανή αξιοποίηση από τον ΣΕΤΕ, καθώς αφορούν κυρίως σε προνοιακού 

και υγειονομικού χαρακτήρα δράσεις, αρμοδιότητας κυρίως φορέων της τοπικής 

κοινωνίας ή και κεντρικών Υπουργείων.  

 

 

10. ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

10.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» περιλαμβάνονται δύο 

(2) θεματικοί στόχοι (8 και 9) του ΕΚΤ, οι οποίοι συμβάλουν στην προώθηση της 

βιώσιμης απασχόλησης και της κινητικότητας των εργαζομένων, στην 

αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού κοινωνικά ευπαθών ομάδων.  

 

10.2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

 
10.2.1. Θεματικός στόχος 8 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας 

του ΠΕΠ περιλαμβάνονται δύο (2) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 
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Ανά επενδυτική προτεραιότητα,περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, επιδιώκεται η διεύρυνση του 

επιχειρηματικού ιστού και της απασχόλησης, με καινοτομικές δραστηριότητες 

(ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αύξηση της επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων δραστηριοτήτων 

· η αύξηση της απασχόλησης 

 

Οι τύποι των δράσεων, μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του 

παραπάνω Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων και  

· Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για ανέργους. 

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται: 

· η υποστήριξη των ανέργων για την εκπόνηση business plan των επιχειρήσεων 

που θέλουν να συστήσουν 

· η προκαταρκτική συμβουλευτική περί ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων, όπως marketing, διοίκηση επιχειρήσεων, διοικητική λογιστική 

· στη συνέχεια των παραπάνω, επιχορήγηση της αυτοαπασχόλησης για 

τουλάχιστον ένα χρόνο. 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου αναφέρονται οι οικονομικά μη ενεργοί, 

οι άνεργοι και οι μακροχρόνια άνεργοι. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Τοπικοί Φορείς, ΟΑΕΔ, 

ΚΕΚ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.600.000 ευρώ.  

 

Β) Επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές». 
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Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8v,  επιδιώκεται η βελτίωση των 

λειτουργιών των ΜΜΕ με διατήρηση των θέσεων απασχόλησης (ειδικός στόχος). 

 

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα αναφέρεται η βελτίωση της αποδοτικότητας των 

ΜΜΕ της Περιφέρειας. 

 

Οι τύποι των δράσεων, μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του 

παραπάνω Ειδικού Στόχου, είναι οι εξής: 

· Ενίσχυση της συμβουλευτικής,  υποστήριξη των επιχειρήσεων για την 

αναδιοργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού τους. 

· Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης. 

Πιο συγκεκριμένα,  προβλέπεται η υποστήριξη των επιχειρήσεων ως προς την 

οργάνωση και την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, 

προκειμένου να θέσουν ορθολογικούς επιχειρηματικούς Στόχους στα εκάστοτε νέα 

δεδομένα του εξωτερικού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι 

ενέργειες που προβλέπονται αναφέρονται σε: 

· διαγνωστική μελέτη της επιχείρησης, ως προς την καταλληλότητα οργάνωσης 

και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, καθώς 

· συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση αυτών των διαδικασιών 

· ενέργειες κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, σε 

εξειδικευμένα αντικείμενα, προκειμένου να αποκτήσουν τα κατάλληλα 

προσόντα και δεξιότητες, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιοργάνωσης των 

επιχειρήσεων. 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου αναφέρονται οι επιχειρήσεις και 

εργαζόμενοι της Περιφέρειας. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται οι επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

2.539.685 ευρώ. 

 

10.2.2. Θεματικός στόχος 9  

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 περιλαμβάνονται έξι (6) επενδυτικές 

προτεραιότητες:  
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· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· .9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά» 

· 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών» 

· 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» 

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων» 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα,περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, επιδιώκεται η ενίσχυση της συμμετοχής 

των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας. (ειδικός στόχος) 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η πρόληψη ή / και η καταπολέμηση της φτώχειας 

· η πρόληψη του κινδύνου δημιουργίας θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού 

· η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω  

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού 

και δημοσιότητας 

· Κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική 

άσκηση 

· Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδικών (παιδικοί / βρεφικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί,  ΚΔΑΠ κλπ.)  για άτομα που έχουν την ευθύνη 
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φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

· Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 

πολιτών. 

 

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η υποστήριξη των ανέργων που ανήκουν σε 

ευπαθείς κατηγορίες πληθυσμού για τη διευκόλυνση εισόδου τους στην αγορά 

εργασίας, μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, 

καθώς και η υποστήριξη όσων ανήκουν σε φτωχά νοικοκυριά, μέσω της κάλυψης 

των εξόδων φιλοξενίας των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς. 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης,  

αναφέρονται οι οικονομικά μη ενεργοί, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, τα άτομα 

που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από 

φτώχεια ή / και κοινωνικό αποκλεισμό,οι κοινωνικοί εταίροι, φορείς της κοινωνίας 

των πολιτών. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται τοπικοί φορείς, ΟΑΕΔ, 

ΚΕΚ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι, 

φορείς εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

6.000.000 ευρώ 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii, επιδιώκεται η βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε 

περιθωριοποιημένες ομάδες, κοινότητες (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η βελτίωση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας 

· η άμβλυνση του κινδύνου δημιουργίας θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 
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· Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων, υποστήριξης 

ατόμων ομάδας Στόχου (συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, 

επαγγελματική υποστήριξη, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κοινότητας, δράσεις 

κατάρτισης, προώθηση στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα. 

· Δράσεις για την προώθηση στην απασχόληση 

· Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με 

διευρυμένες υπηρεσίες. 

 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου αναφέρονται οι μετανάστες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων 

όπως οι Ρομά), οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ /τοπικοί φορείς, 

ΟΑΕΔ, ΚΕΚ, ΜΚΟ  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

3.000.000 ευρώ 

 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής 

διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών» επιδιώκεται η ενδυνάμωση / 

βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η βελτίωση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών και κοινωνικά 

ευπαθών ομάδων 

· η βελτίωση της απασχολησιμότητας των γυναικών και κοινωνικά ευπαθών 

ομάδων 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική 

υστέρηση ή / και αναπηρίες 

· Βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας 
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· Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας, όπως οικοτροφεία, στέγες 

υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΑΜΕΑ), κέντρα διημέρευσης ΑΜΕΑ, ξενώνες και 

οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ 

· Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, 

αναφέρονται τα άτομα ευπαθών ομάδων, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος, οι άνεργες μητέρες, περιθωριοποιημένα άτομα. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ /τοπικοί φορείς,  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

3.000.000 ευρώ 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΑΜΕΑ)20 

 

δ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv, επιδιώκεται η διεύρυνση και βελτίωση 

της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

(ειδικός στόχος). 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η δημιουργία συνθηκών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης 

· η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

· Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών  

· Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων / γιατροί στο σπίτι) 

                                                        
20 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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· Δίκτυο προστασίας υγείας του πληθυσμού (health safety net) 

· Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών 

· Ιδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου,  ανάλογα με τον τύπο της δράσης,  

αναφέρονται ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος,  

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ /τοπικοί φορείς, ΜΚΟ, 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας, Κέντρα Πρόνοιας της Περιφέρειας, Υπηρεσίες 

Υπουργείου Υγείας 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

28.332.315 ευρώ. 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε παροχή υπηρεσιών 

προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών υγεινονομικής περίθαλψης 21 

 

ε) Επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9v, επιδιώκεται η αύξηση της απασχόλησης 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων, τόσο με την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

όσο και με κάλυψη θέσεων απασχόλησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις (ειδικός 

στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η ενδυνάμωση και αύξηση της κοινωνικής ένταξης 

· η αύξηση της απασχόλησης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων 

· η πρόληψη ή / και καταπολέμηση της φτώχειας 

 

                                                                                                                                                               
 
21 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής οικονομίας 

· Ενίσχυση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις 

· Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών 

υποστήριξης των εν δυνάμει κοινωνικών επιχειρηματιών, μέσω παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιχορήγησης για την έναρξη λειτουργίας κοινωνικών 

επιχειρήσεων και ανάπτυξης τοπικών οικονομικών συμφωνιών, για την ενίσχυση 

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, 

αναφέρονται κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις και φορείς τους. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται κοινωνικοί φορείς, 

αναπτυξιακές εταιρείς, ΝΠΔΔ, Υπουργείο Εργασίας, ΝΠΙΔ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

5.000.000 ευρώ 

 

στ) Επενδυτική προτεραιότητα 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9vi, επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής και της απασχολησιμότητας ευπαθών ομάδων σε περιοχές υψηλής ανάπτυξης 

(ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η πρόληψη ή / και αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης 

· η δημιουργία συνθηκών δημιουργίας απασχόλησης και εισοδήματος σε 

περιοχές χαμηλής ανάπτυξης, για μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

και ενδυνάμωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 
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· Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σε 

επιλεγμένες μικροπεριοχές της Περιφέρειας 

· Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σε 

επιλεγμένες μικροπεριοχές της Περιφέρειας, με στόχο την καταπολέμηση της 

φτώχειας και την κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων (δικτύωση, 

συμβουλευτική, start-up κλπ.) 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου αναφέρονται τοπικές κοινότητες 

(κάτοικοι)  περιοχών χαμηλής ανάπτυξης της Περιφέρειας που ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται οι τοπικοί φορείς. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

5.000.000 ευρώ. 

 

 

10.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Από τις παραπάνω περιγραφόμενες επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών 

στόχων 8 και 9, ο ΣΕΤΕ δυνητικά  μπορεί αξιοποιήσει πόρους στο πλαίσιο και των 

δύο επενδυτικών προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 8, καθώς και τριών 

επενδυτικών προτεραιοτήτων από τις έξΙ του Θεματικού Στόχου 9. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους, από τις παρακάτω, 

ανά θεματικό στόχο, επενδυτικές προτεραιότητες: 

Θεματικός στόχος 8 

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

Θεματικός στόχος 9 

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

·  9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και  
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· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων» 

 

Αναλυτικότερα η αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο των παραπάνω επενδυτικών 

προτεραιοτήτων μπορεί να αφορά στα εξής: 

 Ως προς το θεματικό στόχο 8, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει,  ως 

δικαιούχος, στον πρώτο τύπο δράσης της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, που 

αφορά στη «συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων». 

 Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους της παρούσας 

επενδυτικής προτεραιότητας, προκειμένου να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 

για τους εν δυνάμει επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα της οικονομίας.  

Συγκεκριμένα και σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική δυνατότητα που παρέχεται 

στους κοινωνικούς εταίρους για ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, στο 

πλαίσιο τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014  –  2020  (2%),  ο ΣΕΤΕ θα 

μπορούσε να λειτουργήσει μηχανισμό παροχής υποστηρικτικών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα της οικονομίας. 

Με τον τρόπο δε αυτό εξασφαλίζεται και συμπληρωματικότητα μεταξύ τομεακών 

και Περιφερειακών προγραμμάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των 

πόρων του ΕΚΤ. 

 

Ο δεύτερος τύπος δράσης της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, που αφορά σε 

ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για ανέργους, είναι κρατική 

ενίσχυση και μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο από φορείς χορήγησης κρατικών 

ενισχύσεων (π.χ.ΟΑΕΔ). 

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 8v,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

διεκδικήσει, για τα μέλη του, ρόλο δικαιούχου και για τους δύο τύπους δράσεων 

που περιλαμβάνονται στην επενδυτική αυτή προτεραιότητα (ενίσχυση της 

συμβουλευτικής, υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωση και 

αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους και 

ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης). 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει, με την ιδιότητα του δικαιούχου, 

ως υποστηρικτικός μηχανισμός των μελών του για την προσαρμοστικότητα των 

τουριστικών επιχειρήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 και για τις δύο ως άνω 

επενδυτικές προτεραιότητες που δυνητικά αφορούν στο ΣΕΤΕ, σημαντική κρίνεται 
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η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχονται 

στον τουριστικό τομέα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.  

Η υποστήριξη δε αυτή θα αφορά τόσο στις ήδη λειτουργούσες τουριστικές 

επιχειρήσεις με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία τους και την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού τους, όσο και στους ανέργους για τις ευκαιρίες 

επιχειρείν που παρέχονται στον τουριστικό τομέα. 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 9 και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, 

ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει ως δικαιούχος στην υλοποίηση των 

παρακάτω τύπων δράσεων: 

· Ευαισθητοποίηση, συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό και 

δημοσιότητα 

· Κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική 

άσκηση 

· Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 

πολιτών 

 Η ουσιαστική εμπλοκή του ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αφορά στην προσφορά θέσεων 

πρακτικής άσκησης από τα μέλη του,  σε ετήσια βάση,  με περιγραφή των 

απαιτούμενων προσόντων και δεξιοτήτων για κάθε μία. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα στην κατάρτιση, αφού θα 

είναι απόλυτα στοχευμένη, αλλά και ευνοϊκές προοπτικές απασχολησιμότητας των 

καταρτιζόμενων και πρακτικά ασκούμενων, αφού θα καλύπτουν πραγματικές 

ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Η λειτουργία μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

για τις προσφερόμενες δυνατότητες στον τουριστικό κλάδο, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, όσο 

και τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9.  

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9v,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

αξιοποιήσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα 

μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με επέκταση 

και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

Η παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να λειτουργήσει, είτε αυτοτελώς, 

είτε συμπληρωματικά με τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης 

και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται 

να λειτουργήσει στην Περιφέρεια. 
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Τέλος, όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9vi, ο ΣΕΤΕ, ως κοινωνικός 

εταίρος, θα μπορούσε να συμμετάσχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής 

ανάπτυξης, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς . 

 

Αναφορικά με τις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 δεν 

φαίνεται πιθανή αξιοποίηση από τον ΣΕΤΕ, καθώς αφορούν κυρίως σε προνοιακού 

και υγειονομικού χαρακτήρα δράσεις, αρμοδιότητας κυρίως φορέων της τοπικής 

κοινωνίας.  

 

 

11. ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

11.1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της 

συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και 

κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» 

περιλαμβάνονται δύο (2) θεματικοί στόχοι (8 και 9) του ΕΚΤ, οι οποίοι συμβάλουν 

στην προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης / αυτοαπασχόλησης, στην ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού, στην αντιμετώπιση και πρόληψη της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικά ευπαθών ομάδων.  

 

11.2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

11.2.1 Θεματικός στόχος 8 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας 

του ΠΕΠ περιλαμβάνονται δύο (2) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, επιδιώκεται η μεγέθυνση της 

επιχειρηματικής βάσης και η αύξηση της απασχόλησης (ειδικός στόχος). 
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Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αύξηση της επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων δραστηριοτήτων 

· η αύξηση της απασχολησιμότητας 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση ατομικών ή / και εταιρικών επιχειρήσεων 

· Ενίσχυση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και 

του mentoring για την ίδρυση και την αρχική λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η υποστήριξη των ανέργων για την εκπόνηση 

business plan των επιχειρήσεων που θέλουν να συστήσουν, προκαταρκτική 

συμβουλευτική περί ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, όπως 

marketing, διοίκηση επιχειρήσεων, διοικητική λογιστική και στη συνέχεια 

επιχορήγηση της αυτοαπασχόλησης για τουλάχιστον ένα χρόνο. Εφαρμόζεται κατά 

προτεραιότητα στους τομείς της RIS3. 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου αναφέρονται οι οικονομικά μη ενεργοί, 

οι άνεργοι και οι μακροχρόνια άνεργοι. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Τοπικοί Φορείς, ΟΑΕΔ, 

ΚΕΚ. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.200.000 ευρώ.  

 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές». 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8v, επιδιώκεται η ενδυνάμωση, αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με διατήρηση των θέσεων απασχόλησης 

(ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των ΜΜΕ σε 

επίπεδο Περιφέρειας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 
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· Ενίσχυση της συμβουλευτικής,  υποστήριξη των επιχειρήσεων για την 

αναδιοργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού τους. 

· Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης. 

· Ενίσχυση των επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων απασχόλησης κατόπιν 

προγράμματος αναδιοργάνωσης. 

Πιο συγκεκριμένα,  προβλέπεται η υποστήριξη των επιχειρήσεων ως προς την 

οργάνωση και την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, 

προκειμένου να θέσουν ορθολογικούς επιχειρηματικούς Στόχους στα εκάστοτε νέα 

δεδομένα του εξωτερικού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι 

ενέργειες που προβλέπονται αναφέρονται σε διαγνωστική μελέτη της επιχείρησης, 

ως προς την καταλληλότητα οργάνωσης και διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού τους, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση 

αυτών των διαδικασιών. Επίσης προβλέπονται ενέργειες κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, σε εξειδικευμένα αντικείμενα, 

προκειμένου να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, σύμφωνα με 

το σχέδιο αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων. Τέλος προβλέπεται επιχορήγηση 

μέρους του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, προκειμένου να 

αντισταθμισθούν τα έξοδα / κόστη της αναδιοργάνωσής τους, με πιθανές 

μετακινήσεις εργαζομένων σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και ρόλους, 

παράγοντας ο οποίος θα δημιουργούσε συνθήκες μείωσης των θέσεων εργασίας σε 

αυτές τις επιχειρήσεις. 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου αναφέρονται οι επιχειρήσεις και οι 

εργαζόμενοι της Περιφέρειας. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται οι επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας, ΚΕΚ, λοιποί φορείς 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

803.353 ευρώ 

 

11.2.2. Θεματικός στόχος 9  

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 περιλαμβάνονται πέντε (5) επενδυτικές 

προτεραιότητες:  
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· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά» 

· 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών» 

· 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση». 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9i,  επιδιώκεται η αύξηση της πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που 

βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η πρόληψη ή / και καταπολέμηση της φτώχειας 

· η πρόληψη του κινδύνου δημιουργίας θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού  

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Πλέγμα δράσεων για ευπαθείς ομάδες για ένταξη στην αγορά εργασίας ή / και 

στην απασχόληση 

· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων 

· Ενέργειες προώθησης στην απασχόληση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με 

έμφαση σε ΑΜΕΑ 

· Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδικών (παιδικοί / βρεφικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ.)  
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· Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 

πολιτών. 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης,  

αναφέρονται οι οικονομικά μη ενεργοί, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, τα άτομα 

που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από 

φτώχεια ή / και κοινωνικό αποκλεισμό,οι κοινωνικοί εταίροι, φορείς της κοινωνίας 

των πολιτών. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται τοπικοί φορείς, ΟΑΕΔ, 

ΚΕΚ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα, 

δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, κοινωνικοί εταίροι, φορείς 

εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

5.500.000 ευρώ 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii, επιδιώκεται η βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε 

περιθωριοποιημένες ομάδες, κοινότητες (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η ενδυνάμωση της κοινωνικής ένταξης 

· η άμβλυνση του κινδύνου δημιουργίας θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού  

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Λειτουργία κέντρων υποδοχής ή / και λειτουργία κινητών μονάδων 

υποστήριξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων 

· Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με 

διευρυμένες υπηρεσίες..  

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι /  ομάδες Στόχου αναφέρονται οι Ρομά, άλλα 

περιθωριοποιημένα άτομα / μετανάστες, ΑΜΕΑ, οι δικαιούχοι του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος. 
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Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ /τοπικοί φορείς, 

ΟΑΕΔ, ΜΚΟ  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

3.000.000 ευρώ 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii, επιδιώκεται η ενδυνάμωση / βελτίωση 

της θέσης στην αγορά εργασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων (ειδικός 

στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η βελτιωση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών και κοινωνικά 

ευπαθών ομάδων, 

· η βελτίωση της απασχολησιμότητας των γυναικών και κοινωνικά ευπαθών 

ομάδων. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Υποστήριξη δομών φιλοξενίας και φροντίδας ΑΜΕΑ 

· Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

· Καινοτομικές ή πιλοτικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση νέων 

αναδυόμενων αναγκών στον τομέα της ψυχικής υγείας 

· Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, 

αναφέρονται άνεργες μητέρες, οικονομικά μη ενεργοί, τα άτομα ευάλωτων 

ομάδων, ανασφάλιστοι, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 

ΑΜΕΑ, περιθωριοποιημένα άτομα. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ /τοπικοί φορείς, 

Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Υγείας, Νοσοκομεία, Γενική Γραμματεία Ισότητας. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

3.000.000 ευρώ. 
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Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.22 

 

δ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv,  επιδιώκεται η βελτίωση της παροχής 

υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (ειδικός 

στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η δημιουργία συνθηκών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης 

· η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Λειτουργία δικτύου δομών αντιμετώπισης της φτώχειας 

· Δίκτυο προστασίας υγείας του πληθυσμού (health safety net) 

· Υποστήριξη λειτουργίας δομών φιλοξενίας για μετανάστες – αιτούντες άσυλο 

· Υποστήριξη της λειτουργίας κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 

(ΚΗΦΗ) 

· Προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας – πρόνοιας (καταρτίσεις ιατρών, νοσοκόμων και λοιπού ιατρικού 

προσωπικού). 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου,  ανάλογα με τον τύπο της δράσης,  

αναφέρονται ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, άτομα σε κίνδυνο φτώχειας, ΑΜΕΑ, 

ανασφάλιστοι, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, μετανάστες, 

αιτούντες άσυλο συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών τους, καθώς και των 

ασυνόδευτων ανηλίκων, δικαιούχοι διεθνούς προσωρινής προστασίας,ηλικιωμένοι 

άποροι / ανασφάλιστοι, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών και νησιών, 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο υγείας. 

 

                                                        
22 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται ΟΤΑ /τοπικοί φορείς, ΜΚΟ, 

Υπηρεσίες ή / και φορείς της Περιφέρειας, Νοσοκομεία, Δομές ΠΦΥ, εθελοντικές 

οργανώσεις,  Υπηρεσίες και φορείς των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΑΕΔ. ΚΕΚ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

11.358.647 ευρώ. 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε παροχή υπηρεσιών 

προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών υγεινονομικής περίθαλψης. 23 

 

ε) Επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9v, επιδιώκεται η αύξηση της απασχόλησης 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων, σε κοινωνικές επιχειρήσεις (ειδικός στόχος). 

 

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα αναφέρεται η αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά 

ευπαθών ομάδων. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής οικονομίας 

· Ενίσχιση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις 

· Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

· Ανάπτυξη θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

· Δράσεις κοινωνικής καινοτομίας 

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται ενέργειες ευρείας ενημέρωσης του κοινού, αλλά 

και των εν δυνάμει ωφελούμενων, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα 

κατάρτισης στους άμεσα ενδιαφερόμενους να ιδρύσουν κοινωνική επιχείρηση, η 

συμβουλευτική υποστήριξη για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων, η υλοποίηση 

                                                                                                                                                               
 
23 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης. 
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τοπικών οικονομικών συμφωνιών για την ενίσχυση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη της ίδρυσης 

και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων. 

 

Ως βασικοί ωφελούμενοι / ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, 

αναφέρονται κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, δικαιούχοι του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος, ΑμεΑ, καθώς και οι κοινωνικές επιχειρήσεις και φορείς 

τους. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται κοινωνικές επιχειρήσεις, 

τοπικοί φορείς, ΟΤΑ, αναπτυξιακές εταιρείς, ΜΚΟ, Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας,ΝΠΔΔ, Υπουργείο Εργασίας, ΝΠΙΔ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.500.000 ευρώ 

 

 

11.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

Από τις παραπάνω περιγραφόμενες επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών 

στόχων 8 και 9, ο ΣΕΤΕ δυνητικά μπορεί να αξιοποιήσει πόρους στο πλαίσιο και 

των δύο επενδυτικών προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 8, καθώς και δύο 

επενδυτικών προτεραιοτήτων από τις πέντε του Θεματικού Στόχου 9. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους, από τις παρακάτω, 

ανά θεματικό στόχο, επενδυτικές προτεραιότητες: 

Θεματικός στόχος 8 

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

Θεματικός στόχος 9 

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

·  9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση»  
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Αναλυτικότερα η αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο των παραπάνω επενδυτικών 

προτεραιοτήτων μπορεί να αφορά στα εξής: 

Ως προς το θεματικό στόχο 8, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει,  ως 

δικαιούχος, στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 

8iii, που αφορούν κυρίως σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανομένου και του mentoring για την ίδρυση και αρχική λειτουργία 

των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων για 

διατήρηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα της οικονομίας. 

Συγκεκριμένα και σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική δυνατότητα που παρέχεται 

στους κοινωνικούς εταίρους για ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, στο 

πλαίσιο τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014  –  2020  (2%),  ο ΣΕΤΕ θα 

μπορούσε να λειτουργήσει μηχανισμό παροχής υποστηρικτικών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα της οικονομίας στην Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου. 

Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται και συμπληρωματικότητα μεταξύ τομεακών και 

Περιφερειακών προγραμμάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των πόρων 

του ΕΚΤ. 

 

Η άλλη κατηγορία δράσης της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, που αφορά σε 

ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για ανέργους, είναι κρατική 

ενίσχυση και μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο από φορείς χορήγησης κρατικών 

ενισχύσεων (π.χ.ΟΑΕΔ). 

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 8v,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

διεκδικήσει, για λογαριασμό των μελών του, ρόλο δικαιούχου και για τους τρεις 

τύπους δράσεων που περιλαμβάνονται στην επενδυτική αυτή προτεραιότητα (α. 

ενίσχυση της συμβουλευτικής, υποστήριξη των επιχειρήσεων για την 

αναδιοργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού τους, β. ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

αναδιοργάνωσης και γ. ενίσχυση των επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων 

απασχόλησης κατόπιν προγράμματος αναδιοργάνωσης). 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει, με την ιδιότητα του δικαιούχου, 

ως υποστηρικτικός μηχανισμός των μελών του, για την προσαρμοστικότητα των 

τουριστικών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την ορθολογική 

οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, μέσω παροχής 
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συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης αυτών. 

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 και για τις δύο παραπάνω 

επενδυτικές προτεραιότητες που δυνητικά αφορούν στο ΣΕΤΕ, σημαντική κρίνεται 

η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχονται 

στον τουριστικό τομέα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.  

Η υποστήριξη δε αυτή,  θα αφορά τόσο στις ήδη λειτουργούσες τουριστικές 

επιχειρήσεις με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία τους και την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού τους, όσο και στους ανέργους για τις ευκαιρίες 

επιχειρείν που παρέχονται στον τουριστικό τομέα στην Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου. 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 9 και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, 

ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει ως δικαιούχος στην υλοποίηση των 

παρακάτω τύπων δράσεων: 

· πλέγμα δράσεων για ευπαθείς ομάδες για ένταξη στην αγορά εργασίας ή / και 

στην απασχόληση 

· στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων  

· στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 

πολιτών 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε, ως δικαιούχος, να προσφέρει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης σε συνδυασμό 

με πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για την ομάδα 

των μακροχρόνια ανέργων που επιθυμούν να ενεργοποιηθούν επαγγελματικά στον 

τουριστικό κλάδο. 

Η προστιθέμενη αξία εμπλοκής του ΣΕΤΕ στην παρούσα επενδυτική προτεραιότητα 

αφορά στην προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης από τα μέλη του,  σε ετήσια 

βάση, με περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων και δεξιοτήτων για κάθε μία. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα στην κατάρτιση, αφού θα 

είναι απόλυτα στοχευμένη, αλλά και ευνοϊκές προοπτικές απασχολησιμότητας των 

καταρτιζόμενων και πρακτικά ασκούμενων, αφού θα καλύπτουν πραγματικές 

ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Η λειτουργία μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

για τις προσφερόμενες δυνατότητες στον τουριστικό κλάδο, όπως αναφέρθηκε 
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παραπάνω, εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, όσο 

και τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9. 

Για τη λειτουργία δε του μηχανισμού αυτού, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να διεκδικήσει 

πόρους στο πλαίσιο του τύπου δράσεων της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας 

9i, που αφορά σε «στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και 

της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 

πολιτών».  

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9v,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

αξιοποιήσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα 

μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με επέκταση 

και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

Η παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να λειτουργήσει, είτε αυτοτελώς, 

είτε συμπληρωματικά με τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης 

και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται 

να λειτουργήσει στην Περιφέρεια. 

 

Όσον αφορά στις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 δεν 

φαίνεται πιθανή αξιοποίηση από τον ΣΕΤΕ, καθώς αφορούν κυρίως σε προνοιακού 

και υγειονομικού χαρακτήρα δράσεις, αρμοδιότητας κυρίως φορέων της τοπικής 

κοινωνίας ή κεντρικών Υπουργείων.  

 

 

12. ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

12.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 4  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης -

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» περιλαμβάνονται δύο (2) θεματικοί στόχοι (8 

και 9) του ΕΚΤ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνολικά τις ανάγκες του ανθρώπινου 

δυναμικού της Περιφέρειας, είτε αυτές αφορούν σε θέματα της αγοράς εργασίας 

στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, είτε αφορούν 

στην εφαρμογή στρατηγικών για τη μείωση της φτώχειας, με στόχο την 

ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας.  
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11.2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 

 
11.2.1. Θεματικός στόχος 8 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας 

του ΠΕΠ περιλαμβάνονται τρεις (3) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 8i «πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία των μη ενεργών οικονομικά 

ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς 

εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 

της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» 

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 8i «πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία 

των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων 

των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8i , επιδιώκεται η προώθηση της 

πρόσβασης στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη 

ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων 

που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, ιδίως στους τομείς 

προτεραιότητας της Περιφέρειας, όπως αποτυπώνονται στη στρατηγική της 

έξυπνης εξειδίκευσης (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ατόμων που βρίσκονται εκτός αυτής και 

ιδίως των μακροχρόνια ανέργων 

· η αύξηση της συμμετοχής των ανέργων αναζητούντων εργασία σε 

προγράμματα κατάρτισης 

· η ενίσχυση του εξειδικευμένου δυναμικού για τη στελέχωση επιχειρήσεων των 

τομέων της οικονομίας της Περιφέρειας που είναι προτεραιότητες της 

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. 
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Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι δράσεις προώθησης στην απασχόληση για αναζητούντες θέση 

εργασίας ιδίως στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. 

 

 Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται οι ομάδες με υψηλά ποσοστά 

ανεργίας, όπως οι νέοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες, οι άνεργοι με χαμηλά 

τυπικά προσόντα. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

395.348 ευρώ.  

 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, επιδιώκεται η ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας επιχειρήσεων 

ιδίως στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας,  όπως αποτυπώνονται στη 

στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η στήριξη της αυτοαπασχόλησης  

· η δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής 

έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι δράσεις στήριξης νέων επιχειρηματιών και 

αυτοαπασχολουμένων, που θα αφορούν ενδεικτικά στην παροχή συμβουλευτικής 

υποστήριξης και mentoring για τη δημιουργία επιχειρήσεων, με έμφαση στους 

τομείς προτεραιότητας, όπως αυτοί προκύπτουν από τη στρατηγική έξυπνης 

εξειδίκευσης της Περιφέρειας, με βάση και τις ανάγκες που θα προκύψουν από το 

μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, σε δεξιότητες, ώστε να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

450.000 ευρώ.  
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γ) Επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές». 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8v, επιδιώκεται η υποστήριξη της 

προσαρμογής των επιχειρήσεων στις αλλαγές και των εργαζομένων για την 

απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων που απαιτούνται ιδίως για την προώθηση της 

στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η αποτελεσματικότερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στις αλλαγές που 

απαιτούνται 

· η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους  

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι δράσεις για την προσαρμογή των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων στις αναγκαίες αλλαγές, ιδίως για την υποστήριξη της στρατηγικής 

της έξυπνης εξειδίκευσης. 

Οι δράσεις ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

· εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων 

· συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση επιχειρηματιών 

· εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης επιχειρηματιών και εργαζομένων 

· υποστήριξη της πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού που είναι αναγκαίο για 

την εισαγωγή των σχεδιασμένων αλλαγών. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

790.000 ευρώ 

 

11.2.2. Θεματικός στόχος 9  

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 4  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης -

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που αφορά στο θεματικό στόχο 9 

περιλαμβάνονται πέντε (5) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά» 

· 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών» 
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· 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 

· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9i επιδιώκεται η βελτίωση της 

απασχολησιμότητας ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και 

ιδιαίτερα για ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές ομάδες (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· η άμβλυνση των επιπτώσεων της φτώχειας που αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν 

να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες ευπαθείς και ειδικές ομάδες πληθυσμού 

· η μείωση της πιθανότητας δημιουργίας θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού  

· η αντιμετώπιση των προβλημάτων ένταξης, αλλά και διατήρησης στην αγορά 

εργασίας που αντιμετωπίζουν ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές ομάδες που 

διαβιούν ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.  

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων που 

απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.Ενδεικτικές δράσεις είναι: 

· ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν 

πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός 

προσανατολισμός, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα 

κλπ.) 

· ενέργειες προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ), για ευπαθείς 

ομάδες 

· στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για 

ευπαθείς,  σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας /  τοπικής 

οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηαη 
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· ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων ευπαθών και λοιπών ομάδων του 

πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη φροντίδας τέκνων 

· στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 

πολιτών. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

6.657.658 ευρώ 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii, επιδιώκεται η δημιουργία συνθηκών 

κοινωνικής ενσωμάτωσης και η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

ατόμων της κοινότητας των Ρομά.(ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών 

για την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των κατοίκων της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου καταγωγής Ρομ, κυρίως με: 

· την αύξηση της απασχολησιμότητας των ατόμων καταγωγής Ρομ και συνεπώς 

την αύξηση της απασχόλησης και της αυταπασχόλησής τους 

· τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης των ατόμων καταγωγής Ρομ με την παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας  

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι δράσεις ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και 

ομάδων, όπως: 

· Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων, όπου 

απαιτείται 

· Λειτουργία one  stop  shop  /  κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων με 

διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες, όπου απαιτείται  

· Λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων) 

σε συνέργεια με το ΕΤΠΑ.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.000.000 ευρώ 
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Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (Ρομά).24 

 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii,  επιδιώκεται η βελτίωση της θέσης 

ανθρώπων που κινδυνεύουν από διακρίσεις, ιδίως των γυναικών καθώς και 

ατόμων με μειωμένα προσόντα με την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους και 

την αντιμετώπιση προκαταλήψεων(ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η αντιμετώπιση των αιτιών που ευθύνονται 

για τη μη ισότιμη συμμετοχή των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην αγορά 

εργασίας και η άμβλυνση των κοινωνικών προκαταλήψεων. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι δράσεις για τη βελτιωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν 

από διακρίσεις. Ενδεικτικές δράσεις είναι: 

· Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική 

υστέρηση ή / και αναπηρίες 

· Βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας 

· Κέντρα διημέρευσης ατόμων με αναπηρία 

· Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΑΜΕΑ),  

· Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.  

· Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων 

· Προγράμματα προώθησης της Ελληνομάθειας 

· Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

2.747.154 ευρώ 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

                                                        
24 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, κακοποιημένες γυναίκες 

κλπ). 25 

 

δ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην υγεία του πληθυσμού της 

Περιφέρειας και ειδικά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. (ειδικός στόχος) 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 

υγείας ευπαθών ομάδων πληθυσμού της Περιφέρειας, όπως αυτών που δεν έχουν 

ασφαλιστική κάλυψη (λόγω μακροχρόνιας ανεργίας), αυτών που διαβιούν λόγω 

χαμηλού εισοδήματος κάτω των ορίων της φτώχειας κλπ. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι οι εξής: 

· Ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής health safety net 

· Δράσεις βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

7.431.630 ευρώ 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε παροχή υπηρεσιών 

προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών υγεινονομικής περίθαλψης.26 

 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση» 

 

                                                        
25 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  

 
26 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9v, επιδιώκεται η ενίσχυση της 

απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την αξιοποίηση κοινωνικών 

επιχειρήσεων (ειδικός στόχος) 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

· ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε υπάρχουσες κοινωνικές 

επιχειρήσεις και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων 

· η ενίσχυση της απασχόλησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις ατόμων που ανήκουν 

σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 

· η επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων που ανήκουν σε ευαίσθητες 

κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας και πλήρης κοινωνική ένταξή τους. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικές 

δράσεις είναι οι εξής: 

· Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. 

· Ανάπτυξη θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων  

· Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων κοινωνικής 

οικονομίας (clusters) 

· Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων (τύπου start up) επιχειρήσεων 

κοινωνικής οικονομίας 

· Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων 

· Λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού υποστήριξης της ανάπτυξης και 

προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

2.038.100 ευρώ 

 

 

11.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

Από τις παραπάνω περιγραφόμενες επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών 

στόχων 8 και 9, ο ΣΕΤΕ δυνητικά μπορεί να αξιοποιήσει πόρους στο πλαίσιο δύο 

επενδυτικών προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 8, καθώς και δύο 

επενδυτικών προτεραιοτήτων από τις πέντε του Θεματικού Στόχου 9. 
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Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους, από τις παρακάτω, 

ανά θεματικό στόχο, επενδυτικές προτεραιότητες: 

Θεματικός στόχος 8 

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» 

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

Θεματικός στόχος 9 

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

·  9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και  

 

Αναλυτικότερα η αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο των παραπάνω επενδυτικών 

προτεραιοτήτων μπορεί να αφορά στα εξής: 

 

 Ως προς το θεματικό στόχο 8, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει,  ως 

δικαιούχος, στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 

8iii, που αφορούν κυρίως στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και 

mentoring για τη δημιουργία αυτοαπασχόλησης ή/και επιχειρήσεων, με έμφαση 

στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής οικονομίας. Με βάση και τις ανάγκες που 

θα προκύψουν από το μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, σε 

δεξιότητες, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημιουργούμενων θέσεων 

εργασίας. 

Συγκεκριμένα και σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική δυνατότητα που παρέχεται 

στους κοινωνικούς εταίρους για ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, στο 

πλαίσιο τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014  –  2020  (2%),  ο ΣΕΤΕ θα 

μπορούσε να λειτουργήσει μηχανισμό παροχής υποστηρικτικών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα της οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου. 

Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται και συμπληρωματικότητα μεταξύ τομεακών και 

Περιφερειακών προγραμμάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των πόρων 

του ΕΚΤ. 
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Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 8v,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

διεκδικήσει, για λογαριασμό των μελών του, αλλά και ευρύτερα των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

ρόλο δικαιούχου για τις προβλεπόμενες στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής 

προτεραιότητας δράσεις, που αφορούν γενικά στην προσαρμογή στα νέα 

διαρθρωτικά δεδομένα τόσο των επιχειρηματικών στρατηγικών, όσο και των 

εργαζομένων. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να υλοποιήσει ως δικαιούχος τους 

παρακάτω τύπους δράσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω επενδυτική 

προτεραιότητα (8v), ειδικά για τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα της 

περιφερειακής οικονομίας: 

· Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων  

· Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση επιχειρηματιών 

· Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης επιχειρηματιών και εργαζομένων 

· Υποστήριξη της πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού που είναι αναγκαίο για 

την εισαγωγή των σχεδιασμένων αλλαγών.  

Γενικότερα, και με δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους αναπτυξιακούς κλάδους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο ΣΕΤΕ 

θα μπορούσε να λειτουργήσει, με την ιδιότητα του δικαιούχου, ως υποστηρικτικός 

μηχανισμός των μελών του, για την προσαρμοστικότητα των τουριστικών 

επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την ορθολογική οργάνωση και 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, μέσω παροχής συμβουλευτικών / 

υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των 

τουριστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιοργάνωσης αυτών, καθώς 

και την πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων 

των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, στη βάση αναγνωρισμένων προτύπων.  

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 και για τις δύο παραπάνω 

αναφερόμενες επενδυτικές προτεραιότητες που δυνητικά αφορούν στο ΣΕΤΕ, 

σημαντική κρίνεται η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού παροχής 

υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ευκαιρίες και δυνατότητες 

που παρέχονται στον τουριστικό τομέα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.  

Η υποστήριξη δε αυτή,  θα αφορά τόσο στις ήδη λειτουργούσες τουριστικές 

επιχειρήσεις με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία τους και την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού τους, όσο και στους ανέργους για τις ευκαιρίες 

επιχειρείν που παρέχονται στον τουριστικό τομέα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
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Ως προς το θεματικό στόχο 9 και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, 

ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει ως δικαιούχος στην υλοποίηση των 

παρακάτω τύπων δράσεων:  

· Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για μακροχρόνια άνεργους, οι οποίες 

περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός 

προσανατολισμός, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ.) 

· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για 

ευπαθείς ομάδες (μακροχρόνια άνεργους) σε κλάδους αιχμής της οικονομίας 

της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση. 

· Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της 

ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 

πολιτών 

 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε, ως δικαιούχος, να προσφέρει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, ευαισθητοποίησης, 

δημοσιότητας, κατάρτισης σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε τουριστικές 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για την ομάδα των μακροχρόνια ανέργων που 

επιθυμούν να ενεργοποιηθούν επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο. 

Η παροχή των παραπάνω ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών εκ μέρους 

του ΣΕΤΕ, θα αφορά μόνο στην ομάδα των μακροχρόνια ανέργων, καθώς οι λοιπές 

ευπαθείς ομάδες απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση για την ένταξη / επανέταξή τους 

στην αγορά εργασίας, και ως εκ τούτου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων 

φορέων με ειδική προς τούτο εμπειρία.  

Η προστιθέμενη αξία εμπλοκής του ΣΕΤΕ στο πλαίσιο της παραπάνω επενδυτικής 

προτεραιότητας αφορά στη δυνατότητα προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης 

από τα μέλη του, καθώς και ευρύτερα τις τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, σε ετήσια βάση, με περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων και 

δεξιοτήτων για κάθε μία. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα στην κατάρτιση, αφού θα 

είναι απόλυτα στοχευμένη, αλλά και ευνοϊκές προοπτικές απασχολησιμότητας των 

καταρτιζόμενων και πρακτικά ασκούμενων, αφού θα καλύπτουν πραγματικές 

ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Η λειτουργία μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

για τις προσφερόμενες δυνατότητες στον τουριστικό κλάδο, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, όσο 

και τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9.  

Για τη λειτουργία δε του μηχανισμού αυτού, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να διεκδικήσει 

πόρους στο πλαίσιο του αντίστοιχου τύπου δράσεων της εν λόγω επενδυτικής 
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προτεραιότητας 9i, που αφορά σε «στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής 

ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της 

κοινωνίας των πολιτών».  

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9v,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

αξιοποιήσει τη λειτουργία του, σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα 

μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με επέκταση 

και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

Η παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να λειτουργήσει, είτε αυτοτελώς, 

είτε συμπληρωματικά με τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης 

και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται 

να λειτουργήσει στην Περιφέρεια. 

  

Αναφορικά με τις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 (9ii, 

9iii και 9iv) δεν φαίνεται πιθανή αξιοποίηση από τον ΣΕΤΕ, καθώς αφορούν κυρίως 

σε προνοιακού και υγειονομικού χαρακτήρα δράσεις, αρμοδιότητας κυρίως φορέων 

της τοπικής κοινωνίας ή και κεντρικών Υπουργείων.  

 

 

13. ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 

 

13.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας 4 «Προώθηση της απασχόλησης και 

προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές» και 5 «Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» περιλαμβάνονται δύο (2) 

θεματικοί στόχοι (8 και 9) του ΕΚΤ. Μέσω αυτών των θεματικών στόχων, 

επιδιώκεται η αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες και η 

τόνωση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της RISCrete,  

καθώς και η καταπολέμηση της φτώχειας και η κοινωνική ένταξη ευπαθών 

πληθυσμιακών ομάδων που «παραδοσιακά» στηρίζουν οι υφιστάμενες πολιτικές 

,αλλά και νέων κατηγοριών πολιτών που απειλούνται με αποκλεισμό από την 

αγορά εργασίας, παρά την ικανότητα και διαθεσιμότητά τους για εργασία.  

 

13.2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 
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13.2.1. Θεματικός στόχος 8 

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας 

του ΠΕΠ περιλαμβάνονται δύο (2) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα, στα κείμενα του ΠΕΠ, περιλαμβάνονται τα εξής: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii,  επιδιώκεται η βελτίωση της 

απασχόλησης στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

(ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρήσεων 

στο πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων του Άξονα 1  «ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης», ιδίως 

στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.: 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων με ενδεικτικές δράσεις 

συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επιδότησης, για τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων στους τομείς της RISCrete. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται άνεργοι, λοιπές ομάδες. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται η Περιφέρεια Κρήτης /  

ενδιάμεσος Φορέας. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

1.600.000 ευρώ.  

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές». 
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Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 8v, επιδιώκεται η βελτίωση των δεξιοτήτων 

του εργατικού δυναμικού για τη στήριξη των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η προσαρμογή του εργατικού δυναμικού της 

Κρήτης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς προτεραιότητας της 

RISCrete.(παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς της τοπικής οικονομίας).  

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι ολοκληρωμένες δράσεις απασχόλησης, με ενδεικτικές 

δράσεις, όπως κατάρτιση ή /και συμβουλευτική καθοδήγηση για την αναβάθμιση 

του εργατικού δυναμικού και των επιχειρηματιών με την προσαρμογή τους στις 

ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των δράσεων του Άξονα 1. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται άνεργοι, ΑΜΕΑ, λοιπές ομάδες 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρεται η Περιφέρεια, Ενδιάμεσος 

Φορέας. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

2.747.676 ευρώ 

 

13.2.2. Θεματικός στόχος 9  

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»,  που αφορά στο θεματικό στόχο 9  

,περιλαμβάνονται έξι (6) επενδυτικές προτεραιότητες:  

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

· .9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά» 

· 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών» 

· 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» 
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· 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» 

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων» 

Ανά επενδυτική προτεραιότητα, στα σημεία του ΠΕΠ, περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα: 

α) Επενδυτική προτεραιότητα 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό 

την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης» επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών 

πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη της 

φροντίδας παιδιών (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην 

απασχόληση, μέσα από την ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών φροντίδας και 

φιλοξενίας παιδιών, με τη σύμπραξη φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για 

τους έχοντες (κυρίως γυναίκες) τη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας σε 

νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι παρεμβάσεις για την ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων. 

Σχετικές ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

· Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, 

συμβουλευτικής κατάρτισης, απασχόλησης κλπ τύπου «κοινωνικού voucher» 

για ευπαθείς ομάδες 

· Δράσεις προώθησης στην απασχόληση ευπαθών ομάδων (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) 

· Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού 

προσανατολισμού, προώθησης στην απασχόληση και δημοσιότητας. 

· Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / 

βρεφονηπιακοί σταθμοί,  ΚΔΑΠ κλπ.)  για άτομα που έχουν την ευθύνη 

φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό 
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· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για ευπαθείς ομάδες, συνδεδεμένα με 

πρακτική άσκηση που οδηγούν σε πιστοποίηση,  σε κλάδους αιχμής της 

οικονομίας της Κρήτης. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται οι 

γυναίκες, εξαρτημένοι από ουσίες, οικονομικά μη ενεργοί, δικαιούχοι ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος και άλλες ευπαθείς ομάδες. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Περιφέρεια, Δήμοι, λοιποί 

Φορείς καθ΄ αρμοδιότητα.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

18.437.720 ευρώ 

 

β) Επενδυτική προτεραιότητα 9ii «κοινωνικοοικονομική ένταξη 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii, επιδιώκεται η βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων 

(ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων 

ομάδων, μέσα από ολοκληρωμέες δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης, φροντίδας 

υγιεινής, φιλοξενίες, συμβουλευτικής – απασχόλησης, πληροφόρησης. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι η ενίσχυση λειτουργίας δομών ενσωμάτωσης 

περιθωριοποιημένων ομάδων.Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

· Λειτουργία one  stop  shop  /  κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων με 

διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες 

· Λειτουργία δομών υποδοχής αστέγων 

· Λειτουργία χώρων υγιεινής για αστέγους (δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι 

πλυντηρίων ) στο πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων κοινότητας. 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται άστεγοι και Ρομ. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Περιφέρεια, Δήμοι, ΜΚΟ, 

λοιποί Φορείς καθ΄ αρμοδιότητα. 
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Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

2.400.000 ευρώ  

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (κυρίως Ρομ και άστεγοι).27 

 

γ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iii «καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii, επιδιώκεται ο περιορισμός των 

διακρίσεων και εμποδίων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας 

ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών 

υποστήριξης ευπαθών ομάδων, σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από: 

· δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας 

· υπηρεσίες στήριξης / φροντίδας ατόμων με αναπηρία και λοιπών ευάλωτων 

ομάδων. 

 

Οι τύποι των δράσεων,  μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του 

παραπάνω Ειδικού Στόχου είναι ενίσχυση λειτουργίας κοινωνικών δομών και 

ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων υποστήριξης. 

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

· Δομές ατόμων με αναπηρία  

· Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας παιδιών (κακοποιημένα, άτομα 

με αναπηρία κλπ.) 

· Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 

· Δομές της Υπηρεσίας πρώτης υποδοχής (μετανάστες συμπεριλαμβανομένων 

των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας κλπ.) 

· Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης τοπικής κοινωνίας 

· Υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, αναφέρονται 

ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μετανάστες συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο 

                                                        
27 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, άστεγοι, παιδιά, γυναίκες θύματα trafficking 

/ κακοποίησης), δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.  

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Περιφέρεια, Δήμοι, ΜΚΟ, 

λοιποί φορείς καθ΄ αρμοδιότητα.  

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

4.800.000 ευρώ 

Σημείωση: 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του,  καθώς είναι πολύ στοχευμένη σε κοινωνικές δομές 

φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (κυρίως ΑΜΕΑ). 28 

 

δ) Επενδυτική προτεραιότητα 9iv «βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv,  επιδιώκεται η προαγωγή της 

πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοια (ειδικός 

στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία ενός δικτύου για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας, με αιχμή τη σίτιση και την υγεία.Ειδικότερα 

επιδιώκεται η ενίσχυση: 

· υπηρεσιών δομών καταπολέμησης της φτώχειας 

· υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων 

· υπηρεσιών υγείας. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι η ενίσχυση λειτουργίας κοινωνικών δομών και προγράμματα 

προστασίας Υγείας του πληθυσμού. 

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

· Ενίσχυση λειτουργίας εθνικού δικτύου δομών αντιμετώπισης της φτώχειας 

(ολοκληρωμένες δράσεις με δομές παροχών, τράπεζα χρόνου, γραφείο 

διαμεσολάβησης κλπ.) 

                                                                                                                                                               
 
28 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης. 
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· Δίκτυο προστασίας υγείας του πληθυσμού (health safety net):παρεμβατικά 

προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας, εισιτήριο υγείας (health 

voucher), υγεία κατ΄ οίκον κλπ. 

· Κατάρτιση ιατρών, νοσοκόμων και λοιπού ιατρικού προσωπικού 

· Δομές παροχής υπηρεσιών ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης κλπ.) 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο της δράσης, αναφέρονται 

νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων ή και ανέργων, οικονομικά μη ενεργοί, 

δικιαούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Περιφέρεια, Κέντρα 

πρόνοιας Περιφέρειας, Δήμοι, ΜΚΟ, λοιποί Φορείς καθ΄ αρμοδιότητα. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

19.200.000 ευρώ. 

 

Η συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 

προς όφελος των μελών του, καθώς είναι στοχευμένη σε παροχή υπηρεσιών 

προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών υγεινονομικής περίθαλψης. 29 

 

ε) Επενδυτική προτεραιότητα 9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση» 

 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9v, επιδιώκεται η ενίσχυση της ίδρυσης και 

λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων (ειδικός στόχος). 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η ενίσχυση της δημιουργίας κοινωνικών 

επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, σε 

τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης.Ενδεικτικές δράσεις 

είναι: 

                                                        
29 Παρουσιάζεται για την πληρότητα της μελέτης.  
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· Η ενίσχυση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (start ups κοινωνικών 

επιχειρήσεων) 

· Δράσεις εκκόλαψης πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

· Δικτύωση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (social clustering) 

· Ανάπτυξη θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσενω 

· Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων 

Τα προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης όσο και οι σχετικές δεξιότητες θα 

προκύψουν στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού για την 

παρακολούθηση της αγοράς εργασίας. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου, ανάλογα με τον τύπο δράσης, αναφέρονται 

άνεργοι και οικονομικά μη ενεργά άτομα, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος.  

 

Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Περιφέρεια, Δήμοι, Λοιποί 

Φορείς καθ΄ αρμοδιότητα. 

. 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

4.000.000 ευρώ. 

 

στ) Επενδυτική προτεραιότητα 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» 

Μέσω της επενδυτικής προτεραιότητας 9vi, επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών 

πρόσβασης στην απασχόληση ειδικών ομάδων πληθυσμού. (ειδικός στόχος) 

 

Ως αναμενόμενο αποτέλέσμα αναφέρεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τη στήριξη ατόμων που προέρχονται από 

στοχευμένες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 

Οι τύποι των δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του παραπάνω 

Ειδικού Στόχου είναι δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης. Ως ενδεικτικές δράσεις 

αναφέρονται τα ολοκληρωμένα προγράμματα για τη στήριξη ευπαθών ομάδων με 

προτεραιότητα σε αστικές περιοχές. 

 

Ως ενδεικτικές ομάδες Στόχου αναφέρονται άτομα με αναπηρίες, μετανάστες και 

λοιπές ευπαθείς ομάδες, οικονομικά μη ενεργοιί, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος. 
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Ως ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται Περιφέρεια, Δήμοι, Λοιποί 

Φορείς καθ΄ αρμοδιότητα. 

 

Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα ανέρχεται σε 

4.000.000 ευρώ. 

 

 

13.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΤΕ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΚΡΗΤΗΣ  

 

Από τις παραπάνω περιγραφόμενες επενδυτικές προτεραιότητες των θεματικών 

στόχων 8 και 9,διαφαίνεται οτι  ο ΣΕΤΕ δυνητικά μπορεί να αξιοποιήσει πόρους στο 

πλαίσιο των δύο επενδυτικών προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 8, καθώς και 

τριών επενδυτικών προτεραιοτήτων από τις έξι του Θεματικού Στόχου 9. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει πόρους, από τις παρακάτω, 

ανά θεματικό στόχο, επενδυτικές προτεραιότητες: 

Θεματικός στόχος 8-  

· 8iii «αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και  

· 8v «προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 

στις αλλαγές». 

Θεματικός στόχος 9 

· 9i «ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης» 

·  9v «προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και  

· 9vi «στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων» 

 

Ως προς το θεματικό στόχο 8, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει ως 

δικαιούχος, στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 

8iii, που αφορούν κυρίως στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και 

καθοδήγησης για τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα, που αποτελεί τομέα προτεραιότητας για την 

Περιφέρεια Κρήτης και εντάσσεται στους τομείς της RISCrete.  
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Ειδικότερα, η συμβουλευτική υποστήριξη θα μπορούσε να αφορά σε θέματα 

οργάνωσης και διοίκησης, εκπόνησης business plan, μάρκετινγκ, χρηματοδότησης 

και γενικότερης στήριξης των υποψηφίων επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα 

της περιφερειακής οικονομίας. 

Συγκεκριμένα και σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική δυνατότητα που παρέχεται 

στους κοινωνικούς εταίρους για ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, στο 

πλαίσιο τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014  –  2020  (2%),  ο ΣΕΤΕ θα 

μπορούσε να χρηματοδοτηθεί προκειμένου να λειτουργήσει μηχανισμό παροχής 

υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους ενδιαφερόμενους να 

ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα της οικονομίας 

στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίζεται και συμπληρωματικότητα μεταξύ τομεακών και 

Περιφερειακών προγραμμάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των πόρων 

του ΕΚΤ. 

 

Η άλλη κατηγορία δράσης της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, που αφορά σε 

ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για ανέργους και παροχή 

pre start για ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, είναι κρατική ενίσχυση 

και μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο από φορείς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων 

(π.χ.ΟΑΕΔ). 

 

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 8v,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

διεκδικήσει, για λογαριασμό των μελών του, αλλά και ευρύτερα των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Κρήτης, ρόλο 

δικαιούχου για τις προβλεπόμενες στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής 

προτεραιότητας δράσεις, που αφορούν γενικά στην προσαρμογή των εργαζομένων 

αλλά και των επιχειρηματιών στα νέα διαρθρωτικά δεδομένα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να υλοποιήσει, ως δικαιούχος, τους 

παρακάτω τύπους δράσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω επενδυτική 

προτεραιότητα (8v): 

· Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό 

κλάδο της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων 

επιχειρηματικών ιδεών στον τουριστικό κλάδο, 

·  Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων στις 

τουριστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις των θέσεων εργασίας 

τους. 

· Ενημέρωση / εκπαίδευση των επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου για τις 

αναγκαίες διαρθρωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές, συμβάλλοντας έτσι στη 
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διατήρηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της Περιφέρειας 

Κρήτης, που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της οικονομίας. 

· Καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης ως 

προς τις απαιτούμενες δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των 

εργαζομένων στην τουριστική περιφερειακή οικονομία. Για την υλοποίηση της 

δράσης αυτής, ουσιαστική κρίνεται η λειτουργία του σύμφωνα με τα παραπάνω 

προτεινόμενου μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών 

υπηρεσιών.  

· Γενικότερα, και με δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους αναπτυξιακούς κλάδους της Περιφέρειας Κρήτης, ο ΣΕΤΕ θα 

μπορούσε να λειτουργήσει, με την ιδιότητα του δικαιούχου, ως υποστηρικτικός 

μηχανισμός των μελών του, αλλά και ευρύτερα των τουριστικών επιχειρήσεων 

της Περιφέρειας, για την προσαρμοστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων 

στην Περιφέρεια Κρήτης, την ορθολογική οργάνωση και διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού τους, μέσω παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αλλά και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών 

επιχειρήσεων, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιοργάνωσης αυτών.  

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 και για τις δύο παραπάνω 

αναφερόμενες επενδυτικές προτεραιότητες, που δυνητικά αφορούν στο ΣΕΤΕ, 

σημαντική κρίνεται η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού παροχής 

υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ευκαιρίες και δυνατότητες 

που παρέχονται στον τουριστικό τομέα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.  

Η υποστήριξη δε αυτή θα αφορά,  τόσο στις ήδη λειτουργούσες τουριστικές 

επιχειρήσεις, με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία τους και την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού τους, όσο και στους ανέργους για τις ευκαιρίες 

επιχειρείν, που παρέχονται στον τουριστικό τομέα στην Περιφέρεια Κρήτης.  

 

Ως προς το θεματικό στόχο 9 και στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, 

ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει,  ως δικαιούχος,  στην υλοποίηση των 

δράσεων ενεργού ένταξης στην αγορά εργασίας των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, με αναφορά ειδικά στους 

μακροχρόνια άνεργους. 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να παράσχει, ως δικαιούχος, τις παρακάτω 

κατηγορίες επιμέρους ενεργειών: 

· Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, 

συμβουλευτικής κατάρτισης, για μακροχρόνια άνεργους 
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· Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για μακροχρόνια άνεργους, συνδεδεμένα 

με πρακτική άσκηση που οδηγούν σε πιστοποίηση,  σε κλάδους αιχμής της 

οικονομίας της Κρήτης. 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε, ως δικαιούχος, να προσφέρει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, ευαισθητοποίησης, 

δημοσιότητας, κατάρτισης σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε τουριστικές 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για την ομάδα των μακροχρόνια ανέργων που 

επιθυμούν να ενεργοποιηθούν επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο. 

Η παροχή των παραπάνω ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών εκ μέρους 

του ΣΕΤΕ θα αφορά μόνο στην ομάδα των μακροχρόνια ανέργων, καθώς οι λοιπές 

ευπαθείς ομάδες απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση για την ένταξη / επανέταξή τους 

στην αγορά εργασίας, και ως εκ τούτου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων 

φορέων με ειδική προς τούτο εμπειρία.  

Η προστιθέμενη αξία εμπλοκής του ΣΕΤΕ στο πλαίσιο της παραπάνω επενδυτικής 

προτεραιότητας αφορά στη δυνατότητα προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης 

από τα μέλη του, σε ετήσια βάση, με περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων και 

δεξιοτήτων για κάθε μία. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα στην κατάρτιση, αφού θα 

είναι απόλυτα στοχευμένη, αλλά και ευνοϊκές προοπτικές απασχολησιμότητας των 

καταρτιζόμενων και πρακτικά ασκούμενων, αφού θα καλύπτουν πραγματικές 

ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Η λειτουργία μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

για τις προσφερόμενες δυνατότητες στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας 

Κρήτης,  όπως αναφέρθηκε παραπάνω,  εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες στο πλαίσιο 

του Θεματικού Στόχου 8, όσο και τις ανάγκες στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 

9.  

Όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9v,  ο ΣΕΤΕ θα μπορούσε να 

αξιοποιήσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα 

μηχανισμού παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με επέκταση 

της δραστηριότητάς του και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

Η παροχή συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να λειτουργήσει, είτε αυτοτελώς, 

είτε συμπληρωματικά με τον περιφερειακό μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης 

και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται 

να λειτουργήσει στην Περιφέρεια. 

Τέλος, όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 9vi,  ο ΣΕΤΕ,  ως Κοινωνικός 

Εταίρος,  θα μπορούσε να συμμετάσχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων τοπικής 
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ανάπτυξης,  σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς,  με επίκεντρο της τοπικής 

ανάπτυξης τον τουρισμό.  

 

Αναφορικά με τις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 δεν 

φαίνεται πιθανή αξιοποίηση από τον ΣΕΤΕ, καθώς αφορούν κυρίως σε προνοιακού 

και υγειονομικού χαρακτήρα δράσεις, αρμοδιότητας κυρίως φορέων της τοπικής 

κοινωνίας ή και κεντρικών Υπουργείων.  
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ΙΙ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΚΤ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 8 

ΚΑΙ 9 

 

 

1. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠ ΣΤΟΥΣ Θ.Σ. 8 ΚΑΙ 9 

 

Οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

(ΠΕΠ) στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 8 «προώθηση της βιώσιμης κι ποιοτικής 

απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και 9 

«προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 

διάκρισης», και όσον αφορά στις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, 

αναφέρονται κυρίως σε δύο βασικούς «τομείς». 

Ο ένας «τομέας»  έχει σχέση με τον Θεματικό Στόχο (ΘΣ)  8  και αφορά στην 

πρόβλεψη λειτουργίας Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών της 

αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τον οποίο θα εξειδικεύονται οι δράσεις κατάρτισης 

και ενίσχυσης της απασχόλησης. Μέχρι τη λειτουργία του μηχανισμού αυτού, 

προβλέπεται ότι δεν θα υλοποιηθούν δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης ή 

ανάπτυξης δεξιοτήτων. Εναλλακτικά και μέχρι τη λειτουργία του Περιφερειακού 

Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, παρέχεται η δυνατότητα 

για εκπόνηση τακτικά επικαιροποιούμενης μελέτης, που θα προσδιορίζει περιοδικά 

και συστηματικά τις ζητούμενες ανάγκες σε δεξιότητες και τομείς κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας. 

Ο άλλος «τομέας» έχει σχέση με τοΝ ΘΣ 9 και αφορά στην πρόβλεψη εκπόνησης 

Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και της Κοινωνικής 

Ένταξης, σύμφωνα με την οποία θα προσδιορίζονται οι ομάδες στόχοι που θα 

ωφεληθούν από τις προβλεπόμενες δράσεις,  καθώς και οι περιοχές που αυτές θα 

εφαρμοσθούν. Μέχρι δε την έγκριση της Περιφερειακής αυτής Στρατηγικής από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο, κατόπιν των σχετικών διαβουλεύσεων με το Υπουργείο 

Εργασίας, δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο 

πλαίσιο του ΘΣ 9. 

Επίσης, στο πλαίσιο του ίδιου ΘΣ (9) σε ορισμένες Περιφέρειες προβλέπεται ότι οι 

δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την επενδυτική προτεραιότητα 9v 

«προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση», θα 
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εναρμονίζονται με τις προτάσεις του προβλεπόμενου να λειτουργήσει 

Περιφερειακού Μηχανισμού για τη στήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

 

Παρακάτω παρατίθεται (ακριβώς) το σημείο του κειμένου από το σώμα του κάθε 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο οποίο αναγράφονται οι 

παραπάνω αναφερόμενες δεσμεύσεις.  

 

1.1. ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

«Έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των 

αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε Εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια θα συστήσει, έως 

το Μάρτιο του 2015,  ένα μηχανισμό,  ο οποίος μπορεί να συνίσταται σε τακτικά 

επικαιροποιούμενη μελέτη, για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής 

αγοράς εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον 

συστηματικό και περιοδικό προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες 

και επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, την 

υιοθέτησή τους από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, δεν 

θα ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων 

από το ΕΚΤ του ΠΕΠ. Επισημαίνεται ότι σχετική δράση έχει προβλεφθεί στον Άξονα 

Προτεραιότητα 6 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ)».  

«Έχει επιλεγεί ο συνδυασμός επενδυτικών προτεραιοτήτων από τους 2 παραπάνω 

ΘΣ καθώς η στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΑΜΘ απαιτεί μία 

πολυεπίπεδη προσέγγιση. Έχει ενεργοποιηθεί η εκπόνηση της Περιφερειακής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της EL 182 EL 

Φτώχειας και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31-01-2015. Στο ΘΣ 9 του ΠΕΠ δεν 

θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ πριν την ολοκλήρωση 

της Περιφερειακής Στρατηγικής και την υιοθέτησή της από τα αρμόδια Όργανα της 

Περιφέρειας». 

 

1.2. ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

«Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του 

Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό 

επίπεδο, η Περιφέρεια θα προχωρήσει σε μελέτη (τακτικά επικαιροποιούμενη) για 

τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, προκειμένου με 

τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό και περιοδικό προσδιορισμό των 

ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα.  Έως την υλοποίηση της 

ανωτέρω μελέτης και την υιοθέτησή της από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, 

δεν θα ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης, ή ανάπτυξης 

δεξιοτήτων από το ΕΚΤ του ΠΕΠ στους ΘΣ 8 και 9». 
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«Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ενεργοποιήσει την εκπόνηση της 

Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της 

Φτώχειας.  Στον ΑΠ 9Β δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων 

ΕΚΤ πριν την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής και την υιοθέτησή της 

από τα αρμόδια Όργανα της Περιφέρειας, η οποία αναμένεται μέχρι τον Μάρτιο του 

2015». 

 

1.3. ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

«Η εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και 

την Καταπολέμηση της Φτώχειας πρόκειται άμεσα να ενεργοποιηθεί. Στον ΘΣ 9 

του ΠΕΠ δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ πριν την 

ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής και την υιοθέτηση της από τα 

αρμόδια Όργανα της Περιφέρειας» 

«Έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια θα συστήσει 

ένα μηχανισμό (ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να συνίσταται σε τακτικά 

επικαιροποιούμενη μελέτη) για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής 

αγοράς εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό 

και περιοδικό προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και 

επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, την 

υιοθέτησή του από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, δεν 

θα ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων 

από το ΕΚΤ του ΠΕΠ». 

 

1.4. ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 

«Έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια θα συστήσει 

ένα μηχανισμό (ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να συνίσταται σε τακτικά 

επικαιροποιούμενη μελέτη) για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής 

αγοράς εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό 

και περιοδικό προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και 

επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, την 

υιοθέτησή του από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, δεν 

θα ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων 

από το ΕΚΤ του ΠΕΠ. Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έγκρισης του εν λόγω 

μηχανισμού από τα όργανα της Περιφέρειας: Απρίλιος 2015 
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Έχει ενεργοποιηθεί η εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την 

Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Στον ΘΣ 9 του ΠΕΠ 

δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ πριν την 

ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής και την υιοθέτηση της από τα 

αρμόδια Όργανα της Περιφέρειας. Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έγκρισης της εν 

λόγω Στρατηγικής από τα όργανα της Περιφέρειας: Ιανουάριος 2015». 

 

1.5. ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας πρόκειται να 

εκπονηθεί η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την 

Καταπολέμηση της Φτώχειας, εντός του αμέσως επομένου χρονικού 

διαστήματος (με ολοκλήρωση έως τον Φεβρουάριο 2015),  η οποία θα εξειδικεύει 

σε περιφερειακό επίπεδο την αντίστοιχη Εθνική Στρατηγική. Έτσι, στον ΘΣ 9 του 

ΠΕΠ δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ πριν την 

ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής και την υιοθέτηση της από τα 

αρμόδια Όργανα της Περιφέρειας». 

«Παράλληλα έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος 

Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό επίπεδο,  η 

Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συστήσει ένα μηχανισμό (ο οποίος εναλλακτικά μπορεί 

να συνίσταται σε τακτικά επικαιροποιούμενη μελέτη) για τη διάγνωση των 

αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό 

να επιτύχει τον συστηματικό και περιοδικό προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών 

σε δεξιότητες και επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού 

μηχανισμού (με ολοκλήρωση στο 1ο εξάμηνο 2015),  την υιοθέτησή του από τα 

αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του,  δεν θα ενεργοποιηθεί 

καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΕΚΤ του 

ΠΕΠ». 

 

1.6. ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

«Σύμφωνα με την EAC 8.1 και 8.3,  θα δημιουργηθεί σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο μηχανισμός για τη συστηματική και περιοδική εξέταση και εντοπισμό των 

αναγκών της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες για νέα επαγγέλματα και εξειδικεύσεις 

καθώς και για τη σχέση μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και των αναγκών 

της αγοράς εργασίας.  Σημειώνεται ότι έως την ολοκλήρωση και την πλήρη 

εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε 

εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συστήσει μηχανισμό (ο οποίος 

εναλλακτικά μπορεί να συνίσταται σε τακτικά επικαιροποιούμενη μελέτη) για τη 

διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, προκειμένου με 
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τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό και περιοδικό προσδιορισμό των 

ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και τομείς κατάρτισης για το ανθρώπινο 

δυναμικό της ΠΣΤΕ. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, 

την υιοθέτησή του από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, 

δεν θα ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης, προώθησης στην 

απασχόληση ή ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΕΚΤ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

Σχετικά με τη σύσταση μηχανισμού για την περιφερειακή αγορά εργασίας, η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα προχωρήσει στη συστηματική και τακτικά 

επικαιροποιούμενη μελέτη αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, η οποία 

θα υλοποιηθεί σε 3 βασικά στάδια: 

• Τη «χαρτογράφηση» των παραγωγικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας, 

μέσα από την αποτύπωση των βασικών δεικτών απασχόλησης, ανεργίας, συμβολής 

στο ΑΕΠ, αλλά και τις ανάγκες σε ειδικότητες και επαγγέλματα για τη στήριξη κάθε 

τομέα 

• Υλοποίηση πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις της περιφέρειας. Η έρευνα θα 

γίνει κατά κλάδο και παράλληλα θα οδηγεί σε συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών 

• Το Σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση μέσα από τη σύσταση κλαδικών 

περιφερειακών επιτροπών στους τομείς αιχμής της περιφερειακής οικονομίας, ενώ 

παράλληλα η διαβούλευση θα συμπεριλάβει τη διοργάνωση θεματικών 

εργαστηρίων με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων επιμελητηρίων 

και επαγγελματικών ενώσεων. 

Η μελέτη για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς, 

προγραμματίζεται να καταρτισθεί και γίνει αποδεκτή μέσω του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της ΠΣΤΕ, εντός του α’ εξαμήνου του 2015 και μέχρι την ολοκλήρωση 

του εθνικού μηχανισμού για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, 

προβλέπεται η περιοδική κατάρτιση και αναθεώρηση του σε ετήσια βάση. 

Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, την υιοθέτησή του 

από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του,  δεν θα 

ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων από 

το ΕΚΤ του ΠΕΠ». 

«Ειδικά για τους ωφελούμενους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα 

προωθηθούν δράσεις (επαν) ένταξης αυτών στην αγορά εργασίας και ενδεικτικά 

αναφέρονται: δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και τοποθέτησης σε θέσεις 

εργασίας. Εξειδίκευση των δράσεων θα προκύψει με την ολοκλήρωση της 

Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και τη Φτώχεια για 

την οποία έχει ενεργοποιηθεί (ή πρόκειται να ενεργοποιηθεί) η εκπόνηση για την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης είναι έως τις 

30/6/2015. Στον ΘΣ 9 του ΠΕΠ δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση 
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δράσεων ΕΚΤ πριν την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής και την 

υιοθέτηση της από τα αρμόδια Όργανα της Περιφέρειας. Ομάδες Στόχου είναι τα 

οικονομικά μη ενεργά άτομα, μακροχρόνια και νέοι άνεργοι, κοινωνικά ευπαθείς 

ομάδες, άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 

απειλούνται από φτώχεια ή και κοινωνικό αποκλεισμό, η κοινωνία των πολιτών 

κ.α. Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9i απευθύνεται κυρίως στους δικαιούχους του 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και στις ομάδες Στόχου που θα υποδειχθούν 

μέσα από την Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική ένταξη και την 

καταπολέμηση της φτώχειας». 

 

1.7. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Σε αυτό το πλαίσιο και έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του 

Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό 

επίπεδο, η Περιφέρεια θα συστήσει (1ο εξάμηνο του 2015) ένα μηχανισμό (που 

εναλλακτικά μπορεί να συνίσταται σε τακτικά επικαιροποιούμενη μελέτη) για τη 

διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, προκειμένου με 

τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό και περιοδικό προσδιορισμό των 

ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του 

ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, την υιοθέτησή του από τα αρμόδια όργανα 

της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, δεν θα ενεργοποιηθεί καμία δράση 

εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΕΚΤ του ΠΕΠ».  

«Η εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική ένταξη & 

την Καταπολέμηση της Φτώχειας, στην οποία θα ενσωματωθεί και η αντίστοιχη 

Στρατηγική Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Ρομά, είναι σε διαδικασία ανάθεσης 

(έως τις αρχές του 2015  αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ένα policy  paper  

guidelines όπου θα αποτυπώνονται τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία για την 

καταγραφή της φτώχειας στην Αττική καθώς και το on-going σύστημα καταγραφής 

των δεδομένων της φτώχειας &  στο α'  4μηνο του 2015  θα ολοκληρωθεί η 

στρατηγική).  Στον ΘΣ 9 του ΠΕΠ δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση & υλοποίηση 

δράσεων του ΕΚΤ πριν την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής & την 

υιοθέτησή της από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας». 

 

1.8. ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

«Έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια θα συστήσει 

ένα μηχανισμό (ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να συνίσταται σε τακτικά 

επικαιροποιούμενη μελέτη) για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής 

αγοράς εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό 
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και περιοδικό προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και 

επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, την 

υιοθέτησή του από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, δεν 

θα ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων 

από το ΕΚΤ του ΠΕΠ. Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έγκρισης του εν λόγω 

μηχανισμού από τα όργανα της Περιφέρειας Απρίλιος 2015».  

«Πρόκειται να ενεργοποιηθεί η εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής για 

την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Στον ΘΣ 9 του 

ΠΕΠ δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ πριν την 

ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής και την υιοθέτηση της από τα 

αρμόδια Όργανα της Περιφέρειας. Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έγκρισης της εν 

λόγω Στρατηγικής από τα όργανα της Περιφέρειας Απρίλιος 2015». 

 

1.9. ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

«Σημειώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η εκπόνηση της Περιφερειακής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της 

Φτώχειας. Στον ΘΣ 9 του ΠΕΠ δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση 

δράσεων ΕΚΤ πριν την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής και την 

υιοθέτηση της από τα αρμόδια Όργανα της Περιφέρειας.  Η έγκρισή της 

προβλέπεται να λάβει χώρα εντός του πρώτου τριμήνου του 2015». 

«Έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια θα συστήσει 

ένα μηχανισμό (ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να συνίσταται σε τακτικά 

επικαιροποιούμενη μελέτη) για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής 

αγοράς εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό 

και περιοδικό προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και 

επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, την 

υιοθέτησή του από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, δεν 

θα ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων 

από το ΕΚΤ του ΠΕΠ.  Η έγκρισή του προβλέπεται να λάβει χώρα το πρώτο 

τετράμηνο του 2015». 

 

1.10. ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Στο κεφάλαιο 2.Α.2 αναφέρεται το εξής: 

 « Για την καλύτερη υλοποίηση των δράσεων του ΑΠ 2 Α πρόκειται να εκπονηθεί 

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την 

Καταπολέμηση της Φτώχειας, στην οποία θα εξειδικεύεται σε Περιφερειακό 

επίπεδο η αντίστοιχη Εθνική Στρατηγική, με ορίζοντα υλοποίησης το 2015. Έτσι, 
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στον ΘΣ 9 του ΠΕΠ δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ 

πριν την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής. Ενδεικτικός χρόνος 

ολοκλήρωσης της Περιφερειακής Στρατηγικής και έγκρισής της από την 

Περιφέρεια υπολογίζεται ο Μάρτιος 2015. 

Προκειμένου να ενεργοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δράσεις 

κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση ή / και απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020, με 

συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ από τους Θεματικούς Στόχους 8 και 9,  θα απαιτηθεί 

να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της 

αγοράς εργασίας. 

Για την επίσπευση των διαδικασιών έναρξης εφαρμογής των δράσεων κατάρτισης 

ή / και προώθησης της απασχόλησης, στο πλαίσιο του Θ Σ 9, δύναται η λειτουργία 

του προαναφερόμενου μηχανισμού να αντικατασταθεί σε πρώτη φάση από 

εξειδικευμένη διάγνωση αναγκών στο πλαίσιο εκπόνησης της Περιφερειακής 

Στρατηγικής για τη Φτώχεια και την κοινωνική ένταξη. Στη συνέχεια αυτή η 

αναγκαιότητα δύναται να καλυφθεί, είτε από περιφερειακό μηχανισμό διάγνωσης 

αναγκών της αγοράς εργασίας, είτε από τον αντίστοιχο μηχανισμό εθνικής 

εμβέλειας με περιφερειακή διάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση δύναται να 

καλύπτεται αυτή η ανάγκη από επικαιροποιημένη ανά εξάμηνο σχετική μελέτη. 

Καμία δε δράση κατάρτισης ή / και προώθησης της απασχόλησης δεν θα 

υλοποιηθεί στο πλαίσιο των Θ.Σ.  8  και 9  από το Πρόγραμμα εάν δεν ισχύουν 

κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις διάγνωσης των αναγκών της αγοράς 

εργασίας. 

Επιπλέον,  ειδικά για τις δράσεις του Θ.Σ.9  στο σύνολό τους,  αυτές δεν θα 

ενεργοποιηθούν πριν την έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη από το αρμόδιο όργανο της 

Περιφέρειας». 

 

1.11. ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

«Έχει ενεργοποιηθεί η επικαιροποίηση της Περιφ. Στρατηγικής για την Κοιν. 

Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Στον ΘΣ 9  του ΠΕΠ δεν θα 

ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ πριν την ολοκλήρωση της 

Περιφερειακής Στρατηγικής και την υιοθέτηση της από τα αρμόδια Όργανα της 

Περιφέρειας. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της περιφερειακής 

στρατηγικής ορίζεται στις 30.06.2015». 

«Έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των 

Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια θα συστήσει 

ένα μηχανισμό (ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να συνίσταται σε τακτικά 
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επικαιροποιούμενη μελέτη) για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής 

αγοράς εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό 

και περιοδικό προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και 

επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, την 

υιοθέτησή του από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, δεν 

θα ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευση, κατάρτισης, ή ανάπτυξης δεξιοτήτων 

από το ΕΚΤ του ΠΕΠ. Η συγκεκριμένη δέσμευση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 

31.3.2015». 

 

1.12. ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

«Σημειώνεται ότι πρόκειται να ενεργοποιηθεί η εκπόνηση της Περιφ. 

Στρατηγικής για την Κοιν. Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Οι 

επενδυτικές προτεραιότητες του ΘΣ 9  δεν θα ενεργοποιηθούν πριν την 

ολοκλήρωση και υιοθέτησή της από τα αρμόδια Όργανα της ΠΝΑ, διαδικασία που 

θα ολοκληρωθεί (Α’ εξάμ. 2015). 

Στις ομάδες Στόχου κατά προτεραιότητα περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος». 

«Επιπλέον, ως την ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή Συστήματος Διάγνωσης 

των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, η ΠΝΑ θα δημιουργήσει 

μηχανισμό (που εναλλακτικά μπορεί να συνίσταται σε τακτικά επικαιροποιούμενη 

μελέτη) για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, 

προκειμένου να επιτύχει το συστηματικό και περιοδικό προσδιορισμό των αναγκών 

σε δεξιότητες και επαγγέλματα. Ως την ανάπτυξη και υιοθέτηση του μηχανισμού 

από την ΠΝΑ αλλά και τη λειτουργία του (Α’ εξάμ. 2015), δεν θα ενεργοποιηθεί 

καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων του ΘΣ 8 και του 

ΘΣ 9». 

 

1.13. ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 

Στο κεφάλαιο 2.Α.2 (άξονας προτεραιότητας 4 προώθηση της απασχόλησης και 

προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές) αναγράφεται το εξής: 

«Προκειμένου να συνδεθούν αποτελεσματικά και αξιόπιστα οι πολιτικές για την 

απασχόληση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στην Περιφέρεια 

Κρήτης, επιδιώκεται η οργάνωση και λειτουργία ενός Περιφερειακού 

Μηχανισμού Παρακολούθησης των αναγκών της αγοράς εργασίας, ο οποίος 

θα διαμορφώνει τις κατευθύνσεις για την εξειδίκευση των δράσεων ενίσχυσης της 

απασχόλησης. 

Ο μηχανισμός αυτός θα αποτελεί σύμπραξη αρμοδίων για την απασχόληση και την 

εκπαίδευση φορέων (Περιφέρεια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κοινωνικοί Εταίροι) και 
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παράλληλα θα υποστηρίξει και το σύστημα διακυβέρνησης και παρακολούθησης 

της RISCrete.Προοδευτικά δύναται να ενσωματωθεί στον Εθνικό Μηχανισμό που 

θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της EAC 8. 

Μέχρι τη λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού δράσεις εκπαίδευσης, 

κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο 

πλαίσιο του άξονα δεν θα υλοποιηθούν». 

Επίσης, στο κεφάλαιο 2.Α. 2 (άξονας προτεραιότητας 5 προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη) αναγράφεται το εξής: 

«Η εκπόνηση μιας Περιφερειακής Στρατηγικής καταπολέμησης της φτώχειας 

και της Κοινωνικής Ένταξης από την Περιφέρεια είναι σε εξέλιξη. Η στρατηγική 

αυτή που εναρμονίζεται με την Εθνική θα προσδιορίζει τις Ομάδες Στόχου ως 

δικαιούχου των δράσεων, καθώς και τις περιοχές που αυτές θα εφαρμοστούν. Η 

Περιφερειακή Στρατηγική θα τύχει της σχετικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 

εταίρους. Αναμένεται να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης μέχρι 

τέλος Φεβρουαρίου 2015. Έως την έγκρισή της από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ από το Θ.Σ.9 του 

ΠΕΠ. 

Παράλληλα η Περιφέρεια Κρήτης θα προχωρήσει σε συνολική χαρτογράφηση της 

φτώχειας στην Κρήτη (mapping φτώχειας). 

Όσον αφορά στις δράσεις απασχόλησης και κατάρτισης που προβλέπονται στον 

άξονα, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα προσδιορίζονται από τον Περιφερειακό 

Μηχανισμό παρακολούθησης της αγοράς εργασίας που θα δημιουργηθεί μέχρι την 

οριστικοποίηση του Εθνικού μηχανισμού και θα ενεργοποιηθεί μέχρι 31-3-2015. 

Μέχρι τη λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού δράσεις εκπαίδευσης, 

κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο 

πλαίσιο του άξονα δεν θα υλοποιηθούν. 

Όσον αφορά στην Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, 

βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού για τη στήριξη της 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Ο Περιφερειακός Μηχανισμός συντάσσει ένα 

στρατηγικό σχέδιο δράσης που περιγράφει τις κατευθύνσεις ανάπτυξης της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τους τομείς παρέμβασης στους οποίους 

προτείνεται να αναπτυχθεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Κρήτη. Λαμβάνει 

υπόψη τις τοπικές ανάγκες και ομάδες Στόχου ενώ η διάρκεια χρηματοδότησης του 

προσδιορίζεται μέχρι το τέλος 2016. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την 

επενδυτική προτεραιότητα 9v θα εναρμονίζονται με τις προτάσεις του 

Περιφερειακού Μηχανισμού. 
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Θα ληφθεί μέριμνα για τη βιωσιμότητα του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης 

της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μετά το πέρας της χρηματοδότησής του,  με 

ανάληψη κατάλληλων πρωτοβουλιών και σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης». 
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ΙΙΙ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
Στο κεφάλαιο Ι της παρούσας μελέτης/ έκθεσης έγινε αναλυτική παρουσίαση του 

περιεχομένου των θεματικών στόχων 8 «προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής 

απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και 9 

«προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 

διάκρισης», καθώς οι θεματικοί αυτοί στόχοι έχουν ως αποκλειστικό χρηματοδοτικό 

εργαλείο το ΕΚΤ και αποτελούν την κύρια πηγή, που δυνητικά ο ΣΕΤΕ μπορεί να 

αξιοποιήσει χρηματοδοτικά, για υλοποίηση δράσεων προώθησης της απασχόλησης 

και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του τουρισμού. 

Παράλληλα όμως, και στο πλαίσιο άλλων επενδυτικών προτεραιοτήτων των ΠΕΠ 

χρηματοδοτουμένων από το ΕΤΠΑ, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν άμεσα 

ή έμμεσα στον τουρισμό. Η παράθεση των επενδυτικών αυτών προτεραιοτήτων και 

των ενδεικτικών δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτές εξυπηρετεί τη 

συμπληρωματικότητα και σύνδεση της κατάρτισης / απασχόλησης / 

αυτοαπασχόλησης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω θεματικών 

στόχων 8 και 9 με τον τομέα του τουρισμού. 

Με βάση την εξέταση του περιεχομένου των ΠΕΠ,  οι θεματικοί στόχοι που 

συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό είναι: 

Άμεσα:Ο Θ.Σ. 6 «διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων»  

Έμμεσα: Ο Θ.Σ. 3 «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα και του 

τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας» 

Ως προς τον Θ.Σ. 6 «διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση 

της αποδοτικής χρήσης των πόρων», σύνδεση με τον τουρισμό έχουν οι παρακάτω 

επενδυτικές προτεραιότητες: 

· 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς». 

· 6d «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και 

προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος». 

· 6e  «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος,  την 

ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόννηση και την απολύμανση των 

υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς 
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ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 

προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου» 

· 6g  «Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία με αποδοτική 

χρήση των πόρων, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής 

καινοτομίας και της διαχείρισης περιβαλλοντικών επιδόσεων στο δημόσιο και 

τον ιδιωτικό τομέα». 

· 6f «Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του 

περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των 

αποβλήτων,  των υδάτων και αναφορικά με το έδαφος,  η μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης».  

Ως προς το θεματικό στόχο 3, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται ιδιωτικές 

επενδύσεις σε όλους τους τομείς  ης οικονομίας, η σύνδεση με τον τουρισμό 

αφορά στον εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση αλλά και διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων των τουριστικών επιχειρήσεων, με την αξιοποίηση του συνόλου 

των φυσικών και ανθρωπογενών τουριστικών / πολιτιστικών πόρων της κάθε 

Περιφέρειας.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

α) σ’ όλα τα ΠΕΠ, προτεραιότητα χρηματοδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων 

στο πλαίσιο του Θ.Σ.3, έχουν εκείνες που συνδέονται με την Περιφερειακή 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

β) Επίσης,  σε όλες τις Περιφέρειες ένας από τους πυλώνες Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης( RIS3), είναι ο Τουρισμός, 

 γίνεται σαφές ότι οι τουριστικές ιδιωτικές επενδύσεις κυριαρχούν εν πολλοίς, σε 

όλα τα ΠΕΠ, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3, ανάλογα με την παραγωγική 

επιχειρηματική εξειδίκευση κάθε Περιφέρειας. Με δεδομένη, όμως, τη διαδικασία 

προσδιορισμού των δράσεων (κατηγοριών πράξεων) που θα χρηματοδοτηθούν 

από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία προβλέπει 

εξειδίκευση, την οποία εγκρίνει η Επιτροπή Παρακολούθησης  κάθε Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και ως εκ τούτου και οι Επιτροπές Παρακολούθησης των ΠΕΠ, 

μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης/ εμπειρογνωμοσύνης, δεν έχει 

προκύψει κάτι πιο συγκεκριμένο, από εκείνα που αναφέρονται στα περιεχόμενα 

των ΠΕΠ ως ενδεικτικοί τύποι δράσεων. 

Στους πίνακες Β.1 – Β.13 του Παραρτήματος Β, παρατίθενται για κάθε ΠΕΠ 

ξεχωριστά οι ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται στις επενδυτικές 

προτεραιότητες των Θεματικών Στόχων 6 και 3, που έχουν αντίστοιχα άμεση και 

έμμεση σχέση με τον τουρισμό. 

Με την εξειδίκευση των δράσεων τουρισμού και την έγκριση από τις αντίστοιχες 

Επιτροπές Παρακολούθησης των ΠΕΠ, είναι αναγκαίο οι δράσεις ανάπτυξης 
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ανθρώπινου δυναμικού, ήτοι συμβουλετική, κατάρτιση, απασχόληση/ 

αυτοαπασχόληση και προσαρμοστικότητα εργαζομένων επιχειρήσεων και 

εργοδοτών , να συνδέονται με τις υλοποιούμενες δράσεις τουριστικής ανάπτυξης 

κάθε Προγράμματος. 

 

 

 

ΙV. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΠ 2014-2020 

 
Σύμφωνα με τα όσα έχουν προηγηθεί στο παρόν παραδοτέο, προκειμένου να 

προσδιορισθούν οι δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως οι 

δράσεις κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού, υπό την έννοια άμεσης ή/ και 

έμμεσης διασύνδεσης  όλων των οικονομικών / επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με 

τηΝ τουριστική δραστηριότητα, ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία των ΠΕΠ. 

α) η αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου των αξόνων προτεραιότητας των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) που αφορούν στους 

θεματικούς στόχους 8 και 9, που  χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΚΤ, 

όπως παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Ι της παρούσας και συγκεκριμένα 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία : 

· τις επενδυτικές προτεραιότητες των δύο ως άνω θεματικών στόχων (8 και 

9) 

· τον ειδικό στόχο της κάθε επενδυτικής προτεραιότητας 

· τα αναμενόμενα αποτελέσματα  

· τους τύπους δράσεων μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η επίτευξη του 

ειδικού    στόχου 

· τις ομάδες στόχου που θα ωφεληθούν 

· τις ενδεικτικές κατηγορίες των δικαιούχων  

· τον  προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στην  κάθε επενδυτική προτεραιότητα  

· τις προτεινόμενες δράσεις  

· την  πρόταση αξιοποίησης από τον ΣΕΤΕ των πόρων που αντιστοιχούν  

στους θεματικούς στόχους 8 και 9, για το κάθε ΠΕΠ ξεχωριστά   

 

β) οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε ΠΕΠ αναφορικά με την 

ενεργοποίηση των θεματικών στόχων 8 και 9  (κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας) 
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Οι κυριότερες δεσμεύσεις των ΠΕΠ ως προς την έναρξη εφαρμογής των 

δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ, είναι οι εξής: 

· Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και της 

Καταπολέμισης της Φτώχειας με εκπόνηση της αντίστοιχης Περιφερειακης 

Στρατηγικής 

· Εφαρμογή συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε 

Περιφερειακό επίπεδο 

Όσον αφορά στην πρώτη δέσμευση, όλες οι Περιφέρειες έχουν ολοκληρώσει 

αυτήν την  διαδικασία και έχουν ήδη ενεργοποιηθεί δράσεις σε ορισμένες 

επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9. 

Ως προς τη δεύτερη δέσμευση του συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της 

Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας, οι περισσότερες Περιφέρειες  βρίσκονται στο 

στάδιο ολοκλήρωσης των αντίστοιχων ερευνών,  οι οποίες ορίζονται ως 

εναλλακτική λύση, απέναντι από τη δημιουργία και λειτουργία ενός μόνιμου 

μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. 

 

γ) οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε ΠΕΠ στο πλαίσιο άλλων Θεματικών 

Στόχων, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, ήτοι στο πλαίσιο 

του Θεματικού Στόχου  6 «διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» και του Θεματικού Στόχου 3  

«βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα και του τομέα της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας». Καθώς και την σύνδεση που προκύπτει 

των δράσεων αυτών με τις δράσεις κατάρτισης /  απασχόλησης /  

αυτοαπασχόλησης που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 

8 και 9. (κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας) 

Από τις παραπάνω αναφορές στα ΠΕΠ, προκύπτουν οι παρακάτω επιδιώξεις κάθε 

προγράμματος: 

i) Μέσω των επενδυτικών προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 8, επιδιώκεται, 

κατά κύριο λόγο,  σε όλα τα ΠΕΠ: 

· η αύξηση της απασχόλησης κυρίως στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης 

εξειδίκευσης , με σκοπό μεταξύ άλλων την ανάσχεση εκροής νέων με 

υψηλά τυπικά προσόντα  

· η μεγέθυνση της επιχειρηματικής βάσης με καινοτόμες δραστηριότητες, που 

εντάσσονται στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

· η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, με αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων και προσαρμογή των επιχειρηματιών και των 
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εργαζομένων στις  απαιτήσεις του οικονομικού και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. 

ii) Μέσω των επενδυτικών προτεραιοτήτων του Θεματικού Στόχου 9, οι οποίες 

αφορούν στα αντικείμενα ενδιαφέροντος ΣΕΤΕ, επιδιώκεται, κατά κύριο λόγο, 

σε όλα τα ΠΕΠ: 

· η κοινωνική ένταξη και ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των 

ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι μακροχρόνια άνεργοι (που δύναται να αποτελούν 

ομάδα στόχο ενδιαφέροντος ΣΕΤΕ), 

· η ενίσχυση της απασχόλησης  ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

(μακροχρόνια άνεργοι) με αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

· η βελτίωση της απασχολησιμότητας σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης,  με 

ενεργοποίηση των τοπικών φορέων 

iii) Για την επίτευξη των παραπάνω κοινών για όλα τα ΠΕΠ στόχων, στο πλαίσιο 

του Θεματικού Στόχου 8, κομβικής σημασίας αναδεικνύεται η παροχή 

συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών τόσο για τους 

ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα  , στο πλαίσιο 

των τομέων όπως προσδιορίζονται από τη στρατηγική  της έξυπνης 

εξειδίκευσης σε κάθε ΠΕΠ,  όσο και για τους ήδη επιχειρηματίες που 

επιδιώκουν την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεών τους και την 

αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους  

iv) Αντίστοιχα και στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9, η προώθηση στην 

απασχόληση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι) 

απαιτεί πλέγμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με καθοριστική την παροχή 

συμβουλευτικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών , καθώς και δράσεων 

επαγγελματικού προσανατολισμού, mentoring, coaching, ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. 

v) Οι δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης συνδυάζονται με πρακτική άσκηση σε 

επιχειρήσεις και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, μετά το τέλος της 

κατάρτισης. 

 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΟΥ ΣΕΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
Με βάση τα παραπάνω, προτείνονται δύο βασικές κατηγορίες ενεργειών για 

χρηματοδότηση του ΣΕΤΕ από τα ΠΕΠ: 
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2.1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Η δημιουργία και λειτουργία  σε όλα τα ΠΕΠ μηχανισμού / δομής παροχής 

υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών, που θα απευθύνεται και θα 

προσφέρει υπηρεσίες στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στον επιχειρηματικό ιστό 

κάθε περιφέρειας, ιδιαίτερα του τουριστικού τουμέα, ο οποίος  είναι ένας από τους 

πυλώνες της έξυπνης εξειδίκευσης, προκύπτει ως ανάγκη σε όλες τις Περιφέρειες 

και κατ’ ακολουθία ως δυνατότητα του ΣΕΤΕ για ουσιαστική παρέμβαση. Οι 

προαναφερόμενες υπηρεσίες θα απευθύντονται και θα αφορούν στα εξής: 

· Στους άνεργους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα της οικονομίας, (Θ.Σ.8). Η υποοτήριξη 

των εν δυνάμει επιχειρηματιών θα αφορά στην εκπόνηση επιχερηματικών 

πλάνων, στην ενημέρωση για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των 

επιχειρήσεων , στους τρόπους  marketing, στις μεθόδους διοίκησης 

επιχειρήσεων, στη διοικητική λογιστική κλπ. 

· Στους επιχειρηματίες στον τουριστικό κλάδο της περιφερειακής οικονομίας,  με 

σκοπό την προσαρμοστικότητα και αναδιοργάνωση των επιχειρήσεών τους, με 

βάση τις αναγκαίες διαρθρωτικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, καθώς  και την 

αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους 

(Θ.Σ.8) 

· Στους μακροχρόνια άνεργους που επιθυμούν την κοινωνική και εργασιακή 

τους ένταξη (Θ.Σ.9), με δραστηριοποίησή τους στον τουριστικό τομέα. 

· Στους μακροχρόνια άνεργους που επιλέγουν την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα για προώθησή τους στην απασχόληση (Θ.Σ.9),  με 

δημιουργία ή και συμμετοχή τους σε κοινωνικές επιχειρήσεις στον τουριστικό 

τομέα ή και επιχειρήσεις που συνδέονται και εξυπηρετούν τις τουριστικές 

επιχειρήσεις. 

Η λειτουργία του περιφερειακού αυτού μηχανισμού παροχής υποστηρικτικών / 

συμβουλευτικών υπηρεσιών θα μπορούσε να λειτουργεί και ως μηχανισμός 

καταγραφής των αναγκών της αγοράς εργασίας στον τουριστικό κλάδο της 

περιφερειακής οικονομίας, στη βάση έρευνας και πληροφόρησης που θα παίρνει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα από τις λειτουργούσες στο επίπεδο της Περιφέρειας 

τουριστικές επιχειρήσεις. 
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2.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η δραστηριοποίηση του ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των 

ΠΕΠ,  όσον αφορά στις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ,  

αναφέρονται κατά κύριο λόγο στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων 

επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) στον τομέα του 

τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης με παράλληλη 

προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης σε τουριστικές επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας, τόσο για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου 

της περιφερειακής οικονομίας, με σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της επιχείρησης και 

τις απαιτήσεις του εξωτερικού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όσο 

και για τους ανέργους που επιδιώκουν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και 

συγκεκριμένα στην αγορά εργασίας του τουριστικού τομέα της περιφερειακής 

οικονομίας. 

Προκειμένου δε να συνδεθούν οι δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων  με 

τις λοιπές δράσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, στο πλαίσιο 

άλλων Θεματικών Στόχων (6 και 3)  και επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΠΕΠ, 

και λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου του κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας, στο 

οποίο παρατίθενται οι ενδεικτικές δράσεις των Θεματικών Στόχων 6 και 3, 

σύμφωνα και με τους πίνακες Β1-Β13  του παραρτήματος Β της 

παρούσας,προτείνονται ενδεικτικά, για το Θεματικό Στόχο 6 και 3 ξεχωριστά, οι 

ακόλουθες δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης: 

 

2.2.1. Θεματικός Στόχος 6 

Οι δράσεις  καράρτισγης που θα μπορούσνα να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν 

αναφέρονται στα εξής αντικεςίμνενα: 

· προβολή,  ανάδειξη  και ενημέρωση κοινού για τα  έργα  της φυσικής 

κληρονομιάς και των φυσικών μνημείων 

· προβολή,  ανάδειξη και ενημέρωση κοινού για τα έργα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και εν γένει των πολιτιστικών πόρων 

· αξιοποίηση, ανάδειξη και  προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού (ιαματικός, 

θεραπευτικός, ποδηλατικός, θρησκευτικός, φυσιολατρικός, γεωτουρισμός, 

πράσινος τουρισμός , οικοτουρισμός κλπ.) 

· ανάδειξη του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος ανάλογα με τις πολιτιστικές 

διαδρομές και τους θεσμούς της περιοχής 

· υποστήριξη των θεσμών και δραστηριοτήτων που προάγουν τον τουρισμό / 

πολιτισμό  
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· διαχείριση επισκεπτών σε χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος 

· ενημέρωση επισκεπτών για τα μνημεία και τις μουσειακές συλλογές των 

περιοχών που εντάσσονται στους θαλάσσιους δρόμους του τουρισμού της 

κρουαζιέρας 

· τουριστική αξιοποίηση υπόγειων φυσικών πόρων (ιαματικά νερά) 

· τουριστική αξιοποίηση του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος  

· ανάδειξη – αξιοποίηση τοπικών «τοπόσημων» με σκοπό την αναζωογόνηση των 

αστικών κέντρων 

· ανάδειξη και αξιοποίηση οικοτόπων και βιοποικιλότητας μιας περιοχής 

τουριστικού ενδιαφέροντος 

· ανάδειξη διαδρομής ως επώνυμο τουριστικό προϊόν που θα συνδέει τα 

αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα σε ένα ευρύ δίκτυο πολιτιστικού 

τουρισμού 

· προβολή πολιτιστικού / τουριστικού προϊόντος,  

· τρόποι προσέλκυσης επισκεπτών και τουριστικής προβολής μέσω λειτουργικής  

δικτύωσης έργων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς   

· διασύνδεση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων με την τουριστική 

δραστηριότητα 

· ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές 

NATURA, με σκοπό την προσέλκυση τουριστών / επισκεπτών 

· ανάδειξη / εκμετάλλευση αναξιοποίητων  τοπικών πλεονεκτημάτων για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών 

· ανάδειξη του θεματικού τουρισμού ((μουσική, χορός, γαστρονομία, θέατρο, 

εικαστικά, φεστιβάλ, εκδηλώσεις κλπ.) 

· ενημέρωση τουριστών για τις πολιτιστικές διαδρομές 

· ανάδειξη και προβολή των άυλων πολιτιστικών στοιχείων του λαϊκού 

πολιτισμού (π.χ. παραδοσιακή μουσική, λαΪκά δρώμενα, διατροφικές συνήθεις 

κλπ.) 

· ενίσχυση της διοργάνωσης και προβολή πολιτιστικών θεσμών με σκοπό την 

προσέλκυση τουριστών 

· ανάπτυξη «έξυπνων συστημάτων» εξυπηρέτησης επισκεπτών στις υποδομές 

θαλάσσιου τουρισμού 

· ανάδειξη και προβολή οικοσυστημάτων (υγρότοποι, δασικά, παράκτια, 

θαλάσσια οικοσυστήματα)  και οικοτουριστικών διαδρομών 

· εξυπηρέτηση πελατών 

· εξυπηρέτηση επισκεπτών στα αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών 
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· προώθηση τουριστικών επενδύσεων 

· ποιοτική αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών τουριστικών επιχειρήσεων 

· πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών 

· διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 

άλλων κλάδων της περιφερειακής οικονομίας που επηρεάζουν άμεσα το 

τουριστικό προϊόν (αγροδιατροφικός, πολιτισμός, υγεία, εστίαση, θαλάσσιες και 

λοιπές μεταφορές, εμπόριο, μεταποίηση ), με στόχο την ενίσχυση των 

τουριστικών δικτύων,  την ενθάρρυνση της νέας επιχειρηματικότητας, αλλά και 

την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα. 

· εισαγωγή νέων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης και αναδιοργάνωση των 

διοικητικών και λειτουργικών διαδικασιών 

· διεύρυνση δικτύων και συνεργασιών για ενδυνάμωση της θέσης των 

τουριστικών επιχειρήσεων  σε υφιστάμενες αγορές ή αναζήτηση νέων αγορών 

· ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων δράσης σε επιλεγμένες αλυσίδες αξίας 

τομέων της οικονομίας για διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών 

· ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών σημάτων ποιότητας 

· εισαγωγή διεργασιακών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών 

· ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε ειδικές μορφές τουρισμού (ιστιοπλοϊκός, 

καταδυτικός, τουρισμός κρουαζιέρας, οικολογικός, θρησκευτικός, city breaks, 

καλλιτεχνικός κλπ.) 

· αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση και προβολή του τουριστικού 

προϊόντος και των τουριστικών επιχειρήσεων γενικότερα 

· ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη 

διοικητική, παραγωγική και εμπορική διαδικασία των τουριστικών επιχειρήσεων 

· ανάπτυξη σχεδίων marketing  

· εισαγωγή νέων μεθόδων την παραγωγική , οργανωτική και λειτουργική 

αναδιάρθρωση των τουριστικών επιχειρήσεων 
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