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ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤ+  
Συγχώνευση 5 Ταμείων 

 

1. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  

2. Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)  

3. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)  

4. Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την 
κοινωνική καινοτομία (EaSI) 

5. Πρόγραμμα για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας (πρόγραμμα 
για την υγεία).  
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Στόχος 

Πολιτικής 4:  

 

 

 

«Μία  πιο 

Κοινωνική 

Ευρώπη 

μέσω της 

υλοποίησης 

του 

 Ευρωπαϊκού 

Πυλώνα 

Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
i. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση  
ii. Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας 
iii. Προώθηση γυναικών στην αγορά εργασίας, εναρμόνιση 

επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής, ασφάλεια &υγεία 
στην εργασία, προσαρμογή εργαζομένων & επιχειρήσεων, 
ενεργός γήρανση 

iv. Βελτίωση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
v. Προώθηση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση, 

κατάρτιση  
vi. Προώθηση της δια βίου μάθησης 
vii. Ενεργός ένταξη και απασχολησιμότητα 
viii. Ένταξη υπηκόων 3ων χωρών, Ρομά 
ix. Πρόσβαση σε υπηρεσίες, κοινωνική προστασία, 

περίθαλψη 
x. Ένταξη ατόμων σε φτώχεια ή αποκλεισμό, άποροι, παιδιά  
xi. Αντιμετώπιση υλικής στέρησης απόρων 

Οριζόν

τιες 

Αρχές 
 

 

 

 

 

Ισότητα 

Φύλων 

 

 

 

 

Ίσες 

ευκαιρίες 

 

 

 

 

Μη 

διάκριση 
Συμβολή επίσης στους ΣΠ:¨ 

«πιο έξυπνη Ευρώπη» 

«πιο πράσινη Ευρώπη» 



    ΣΥΝΕΠΕΙΑ & ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
(άρθρο 7, για επιμερισμένη διαχείριση) 

 

• Οι πόροι του ΕΚΤ + πρέπει να επικεντρωθούν στις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στο ΕΠΜ και στο ευρωπαϊκό εξάμηνο και να λαμβάνουν 
υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

• Κατάλληλο ποσό πόρων για υποστήριξη Ειδικών Συστάσεων ανά ΚΜ (CSP) 
& προκλήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 6μήνου 

• min 25% για κοινωνική ένταξη  

• min 2% για το τωρινό ΤΕΒΑ 

• min 10% για νέους 15-29 εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης  
(NEETs) αν > από μ.ο. ΕΕ το 2019 

• Κατάλληλο ποσό για ενίσχυση των ικανοτήτων (εταιρική σχέση, άρθρο 8) 

 

 

 

 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ  
(άρθρο 14, για επιμερισμένη διαχείριση) 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: 

• αγορά γης  

• αγορά ακινήτων 

• υλοποίηση υποδομών 

Είναι επιλέξιμη η αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού και οχημάτων, ΜΟΝΟ ΑΝ:   

• η αγορά είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της πράξης ή  

• τα αντικείμενα αυτά έχουν αποσβεσθεί πλήρως ή  

• η αγορά τους είναι η πλέον οικονομική λύση.  

Άμεση δαπάνη προσωπικού: όχι υψηλότερη από το 100 % της συνήθους 
αμοιβής για το συγκεκριμένο επάγγελμα στο ΚΜ βάσει στοιχείων Eurostat.  

 

 

 

 



ΔΕΙΚΤΕΣ  

Σκέλος Επιμερισμένης Διαχείρισης (Αρ. 15) 

• Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης κοινών και ειδικών δεικτών 

•  Ρήτρα χρήσης διοικητικών δεδομένων για σκοπούς παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπεται οι ΕΥΔ να αποκτούν τα απαιτούμενα 
διοικητικά δεδομένα σε συμφωνία με τις διατάξεις του Kαν. GDPR 

• Οι κοινοί δείκτες στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού : 

 Συνολικά 23 δείκτες αντί 32 στον ισχύοντα Καν. ΕΚΤ 

 Δεν υπάρχουν πρόσθετοι δείκτες για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων 

 Δυνατότητα «εκτίμησης» των τιμών των δεικτών για μειονεκτούντα άτομα από 
τους Δικαιούχους, εάν δεν συλλέγονται από διοικητικές πηγές 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

 

 

 

 

 
 

                                     

 


