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Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό 
Ταμείο 

Αποτελεί εδώ και 60 χρόνια το βασικό 
χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τις επενδύσεις: 

 στο ανθρώπινο δυναμικό παρέχοντας 
βοήθεια για καλύτερες θέσεις εργασίας,  

 σε δίκαιες ευκαιρίες στην απασχόληση,  

 στην ενίσχυση της κοινωνικής σύγκλισης,  

 στην προαγωγή της κοινωνικής 
δικαιοσύνης  

 

Για μια πιο Κοινωνική Ευρώπη μέσω της 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων (4)   και  

«πιο έξυπνη Ευρώπη»  

«πιο πράσινη Ευρώπη» 



Συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που ανέπτυξε η Περιφέρεια ΑΜΘ 
στην Π.Π.2014-2020 

Κέντρα Κοινότητας σε 22 Δήμους που έχουν εξυπηρετήσει 30.000 άτομα 
τουλάχιστον μία φορά 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων σε 3 Δήμους / εξυπηρετούν 55 
ηλικιωμένους καθημερινά με προοπτική να αυξηθούν σε 75 

Συμβουλευτικά Κέντρα σε 3 Δήμους, υποστήριξαν 1.200 γυναίκες μέχρι το τέλος 
του 2018 

Ξενώνας Φιλοξενίας που μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των αναγκών της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Έχει προσφέρει μέχρι τώρα φιλοξενία σε πάνω από 100 
γυναίκες με τα παιδιά τους. 



Συνοπτική 
παρουσίαση των 
δράσεων που 
ανέπτυξε η 
Περιφέρεια ΑΜΘ 
στην Π.Π.2014-
2020 (2) 

Δομές σίτισης σε 3 Δήμους υποστηρίζουν 400 
άτομα καθημερινά 

Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας φροντίδας 
ΑΜΕΑ στην Κομοτηνή, υποστηρίζουν 50 άτομα 

Κέντρα Ημέρας πασχόντων από Άνοια σε δύο 
νοσοκομειακές μονάδες με στόχο την 
εξυπηρέτηση 310 ατόμων  

Δομές Πρόληψης & Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
με φορέα το ΚΕΘΕΑ για την υποστήριξη 230 
ατόμων 



Συνοπτική 
παρουσίαση των 
δράσεων που 
ανέπτυξε η 
Περιφέρεια ΑΜΘ 
στην Π.Π.2014-
2020 (3) 

Υποστήριξη των ψυχικά πασχόντων μέσω 4 
δομών και υποστήριξη 900 ατόμων 

Τοπικές Μονάδες Υγείας  (ΤΟΜΥ) θα 
δημιουργηθούν 17 συνολικά (λειτουργούν ήδη 
5) με στόχο την εξυπηρέτηση 60.000 ατόμων 

Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης, εκτιμάται ότι θα ενταχθούν 4 δομές 
και θα εξυπηρετούν 30 άτομα 

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε 280 
παιδιά 

 



Υποστήριξη 
ανθρώπινου 
δυναμικού – 
Προώθηση 
στην 
απασχόληση 

Συμβουλευτική – 
Κατάρτιση 

Πιστοποίηση 
δεξιοτήτων σε 3 
περιοχές ΒΑΑ με 

περισσότερους από 
300 ωφελούμενους 

Στήριξη της 
επιχειρηματικότητας 
σε περιοχές ΒΑΑ και 
όπου υλοποιούνται 
στρατηγικές Leader 

Ενίσχυση της 
απασχόλησης και 

της 
αυτοαπασχόλησης 

(υφιστάμενες ή 
νέες) σε τομείς της 

Έξυπνης 
Εξειδίκευσης και σε 

Ολοκληρωμένες 
Χωρικές Επενδύσεις 

Υποστήριξη φορέων 
της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας 
Οικονομίας 



ΕΚΤ+ 
2021-2027 

Προκλήσεις πολιτικής 

• Το μέλλον της απασχόλησης σε 
συνάρτηση με την τεχνολογία, την 
παραγωγικότητα και την 
παγκοσμιοποίηση ( η εργασία και η 
οργάνωσή της αλλάζει γρήγορα) 

• Η κατάσταση της απασχόλησης (μεγάλες 
διαφορές στα ποσοστά ανεργίας και της 
ανεργίας των νέων) 

• Η αντιμετώπιση της φτώχειας, της 
ανέχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
(πάνω από 118 εκ. άνθρωποι στα κράτη 
μέλη της Ε.Ε.) 

• Η δημογραφική τάση (γήρανση του 
πληθυσμού, μετανάστευση) 



Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 
(Νέος Κανονισμός) 

 

Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό 

Ταμείο 

Πρωτοβουλία 
για την 

Απασχόληση 
των Νέων 

(ΠΑΝ) 

Ταμείο 
Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας 
στους 

Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FEAD) 

Πρόγραμμα 
της Ε.Ε. για 

την 
απασχόληση 

και την 
κοινωνική 

καινοτομία 
(EaSI) 

Πρόγραμμα 
για τη δράση 
της Ε.Ε. στον 

τομέα της 
υγείας 

(Πρόγραμμα 
για την Υγεία) 



ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΚΤ+ 

Βελτίωση της πρόσβασης στην 
Απασχόληση 

Εκσυγχρονισμός των θεσμών της 
αγοράς εργασίας 

Προώθηση των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, εναρμόνιση επαγγελματικής & 
οικογενειακής ζωής, ασφάλεια & υγεία στην 
εργασία, προσαρμογή εργαζόμενων & 
επιχειρήσεων, ενεργός γήρανση 



ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
ΕΚΤ+ 

Βελτίωση συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης 

Προώθηση της ίσης πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, κατάρτιση 

Προώθηση της δια βίου μάθησης 

Ενεργός ένταξη και 
απασχολησιμότητα 



ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
ΕΚΤ+ 

Ένταξη υπηκόων 3ων χωρών, Ρομά 

Πρόσβαση σε υπηρεσίες, κοινωνική 
προστασία, περίθαλψη 

Κοινωνική προστασία και ένταξη 
ατόμων σε φτώχεια ή αποκλεισμό, 
απόρων, παιδιών 

Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης 
των απόρων 



Θεματική 
συγκέντρωση  
 
100 +1,2 δις 

Ο συνολικός 
προϋπολογισμός 
για όλα τα κράτη 
μέλη θα ανέλθει 

στο ποσό των 100 
δις + 1,2 από το 

EaSI 

25% για 
Κοινωνική 

Ένταξη 

2% για το 
τωρινό 

πρόγραμμα 
ΤΕΒΑ 

10% για νέους 15-
29 που 

βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, 
εκπαίδευσης, 

κατάρτισης 

Κατάλληλο ποσό 
για ενίσχυση των 
ικανοτήτων των 

κοινωνικών 
εταίρων (capacity 

building) 


