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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα αναφορά με τίτλο «Οριοθέτηση και εξειδίκευση των ενεργειών που 
μπορούν να ενταχθούν στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020» αποτελεί το Παραδοτέο Γ’ του 
έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής για την 
κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 2014-2020» 
(ΠεΣΚΕ) και υλοποιείται με στόχο την εξειδίκευση των Θεματικών Στόχων του ΠΕΠ 
Αττικής 2014-2020:  

 09-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης,  

 10- Ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών 
υγείας, 

και των αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων στην κατεύθυνση της εναρμόνισης 
τόσο με την Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της 
φτώχειας όσο και με την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής. 

Η μελέτη φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο παρακολούθησης της 
ενεργοποίησης και υλοποίησης των Θεματικών Στόχων 09 και 10.  

1.2 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ολοκληρωμένη υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας 
Αττικής για την εξειδίκευση των δράσεων της ΠεΣΚΕ που θα χρηματοδοτηθούν από 
εθνικούς και υπερεθνικούς πόρους (ιδίως το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020). Ειδικότερα, η 
μελέτη διαρθρώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια : 

 Κεφάλαιο 1ο : Αντικείμενο και δομή του Παραδοτέου Γ’. 

 Κεφάλαιο 2ο : Συνοπτική αναφορά στην Αρχιτεκτονική της ΠεΣΚΕ.  

 Κεφάλαιο 3ο : Οριοθέτηση και εξειδίκευση των δράσεων και Μέτρων Πολιτικής που 
μπορούν να ενταχθούν στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. 

 Κεφάλαιο 4ο : Σύστημα Διακυβέρνησης της ΠεΣΚΕ με οριοθέτηση των επιπέδων 
σχεδιασμού και άσκησης πολιτικών. 

 Κεφάλαιο 5ο : Οι πηγές χρηματοδότησης της ΠεΣΚΕ 
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2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΣΚΕ 

Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση των βασικών Αξόνων Προτεραιότητας της 
ΠεΣΚΕ στην Αττική, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με τις επιλογές του 
στρατηγικού σχεδιασμού. 

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω Άξονες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις οι οποίες θα 
εφαρμοστούν με πρωτοβουλία της Περιφέρειας. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν 
συνολικά στην Αττική, για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, θα είναι ευρύτερες δεδομένου ότι η πλειονότητα αυτών αποτυπώνεται 
στην Εθνική Στρατηγική. 

Οι Πυλώνες της Στρατηγικής εξειδικεύονται με τα βασικά εργαλεία εξυπηρέτησης των 
Στόχων της, όπως προσδιορίζονται οι Επιχειρησιακοί Άξονες :  

 Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας  

 Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών  

 Προώθηση της ένταξης των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων  

 Διακυβέρνηση της Στρατηγικής 

 

Σχήμα 1:   Διασύνδεση Στρατηγικών Στόχων, Πυλώνων και Αξόνων 
Προτεραιότητας 

Κάθε Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετείται με Προτεραιότητες οι οποίες και θα 
υλοποιηθούν με θεματικά Μέτρα.  

Στη βάση των προβλημάτων και των τρόπων αντιμετώπισής τους που προέκυψαν από 
την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και διαπίστωσης των απαιτήσεων 
παρέμβασης, των αρχών επιχειρησιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο, της 
εφαρμοσθείσας Μεθοδολογίας Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, και της επιλεξιμότητας 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων και των λοιπών Ταμείων και 

Επιχειρησιακοί Άξονες ΠΕΣΚΕ

Άξονας Προτεραιότητας 1: 
Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας

Άξονας Προτεραιότητας 2: Πρόληψη 
και καταπολέμηση του αποκλεισμού 

των παιδιών

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προώθηση 
της ένταξης των ευπαθών και 

ευάλωτων ομάδων

Άξονας Προτεραιότητας 4: 
Διακυβέρνηση της Στρατηγικής

Πυλώνες της Στρατηγικής 

Πυλώνας 1 – Καταπολέμηση της 
Ακραίας Φτώχειας 

Πυλώνας 2 – Πρόληψη και 
Καταπολέμηση Αποκλεισμού των 

παιδιών 

Πυλώνας 3 – Προώθηση της Ένταξης 
ευπαθών και ευάλωτων ομάδων

Πυλώνας 4 –Διακυβέρνηση της 
Στρατηγικής

Στρατηγικοί Στόχοι (Σ.Σ). 

ΣΣ 1: Καταπολέμηση της ακραίας 
φτώχειας

ΣΣ 2: Άρση εμποδίων πρόσβασης σε 
βασικές υπηρεσίες υγείας και 

πρόνοιας 

ΣΣ 3: Αντιμετώπιση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση της 

ισότητας των ευκαιριών.
ΣΣ 4: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
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Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνονται τα ακόλουθα Μέτρα Πολιτικής 
ανά Πυλώνα και Προτεραιότητα Πολιτικής : 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας 

Ο 1ος Άξονας της Στρατηγικής εστιάζει στην προστασία των ατόμων που βιώνουν 
συνθήκες ακραίας φτώχειας, και είτε βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης είτε 
αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους. Η συγκεκριμένη ομάδα 
του πληθυσμού αποτελεί ομάδα πρωταρχικής προτεραιότητας για την Περιφέρεια 
Αττικής, καθώς παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου και την μεγαλύτερη 
ανάγκη υποστήριξης από τις υπηρεσίες της κοινωνικής διοίκησης σε περιόδους 
οικονομικής ύφεσης. 

Οι Προτεραιότητες Πολιτικής καθώς και τα αντίστοιχα Μέτρα που περιλαμβάνει ο 1ος 
Άξονας είναι : 

 Προτεραιότητα 1.1.Πρόσβαση σε βασικά Αγαθά 

 ΜΕΤΡΟ 1.1.1. - Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης  

 ΜΕΤΡΟ 1.1.2. - Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας  

 ΜΕΤΡΟ 1.1.3. -Αντιμετώπιση κρίσεων 

 ΜΕΤΡΟ 1.1.4. - Πρόσβαση σε στέγη  

 ΜΕΤΡΟ 1.1.5. - Πρόσβαση σε ενέργεια  

 ΜΕΤΡΟ 1.1.6. - Πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα  

 ΜΕΤΡΟ 1.1.7. - Πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες 

 ΜΕΤΡΟ 1.1.8. - Πρόσβαση σε δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής  

 Προτεραιότητα 1.2.Πρόσβαση σε Επαρκείς Πόρους 

 ΜΕΤΡΟ 1.2.1. –Ενσωμάτωση πορισμάτων αξιολόγησης του 
Προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα»  

 ΜΕΤΡΟ 1.2.2. – Υποστήριξη της υλοποίησης εφαρμογής αντιμετώπισης 
της ανθρωπιστικής κρίσης  

Άξονας Προτεραιότητας 2: Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των 
παιδιών 

Ο 2ος Άξονας εστιάζει στην προστασία των παιδιών από τις εξαιρετικά επικίνδυνες 
επιπτώσεις που έχει η φτώχεια στη σωματική, πνευματική και ψυχολογική τους 
ανάπτυξη και, συνεπώς, στη δυνατότητά τους να εξελιχθούν μελλοντικά σε υγιείς και 
αυτοδύναμους ενήλικες. Υπό αυτό το πρίσμα, τα παιδιά (0-17 ετών) που μεγαλώνουν 
σε συνθήκες φτώχειας βιώνοντας πολλαπλές στερήσεις και μειονεκτήματα αποτελούν 
ομάδα υψηλής προτεραιότητας για την Περιφέρεια Αττικής. 

Οι Προτεραιότητες Πολιτικής καθώς και τα αντίστοιχα Μέτρα που περιλαμβάνει ο 2ος 
Άξονας είναι : 

 Προτεραιότητα 2.1. Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες  

 ΜΕΤΡΟ 2.1.1 - Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής  

 ΜΕΤΡΟ 2.1.2 - Πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής  

 ΜΕΤΡΟ 2.1.3 - Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας  

 ΜΕΤΡΟ 2.1.4 - Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής φροντίδας  
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 ΜΕΤΡΟ 2.1.5 - Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και 
επανένταξης.  

 Προτεραιότητα 2.2. Πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση.  

 ΜΕΤΡΟ 2.2.1 –Προώθηση της εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών Ρομά  

 ΜΕΤΡΟ 2.2.2 –Ειδική αγωγή των παιδιών με αναπηρία.  

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προώθηση της ένταξης των ευπαθών και ευάλωτων 
ομάδων 

Ο 3οςΆξονας της Στρατηγικής επικεντρώνεται στην προώθηση της ενεργητικής ένταξης 
των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, που συνδυάζει την προώθηση στην 
απασχόληση και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Υποκείμενα των 
παρεμβάσεων του Άξονα είναι άτομα και οικογένειες σε κατάσταση φτώχειας, που είτε 
έχουν ήδη ενταχθεί σε προγράμματα κάλυψης του Άξονα 1 είτε εντάσσονται για πρώτη 
φορά σε προγράμματα κάλυψης του Άξονα 3, καθώς δεν αντιμετωπίζουν καταστάσεις 
ακραίας φτώχειας.  

Οι Προτεραιότητες Πολιτικής καθώς και τα αντίστοιχα Μέτρα που περιλαμβάνει ο 3ος 
Άξονας είναι : 

 Προτεραιότητα 3.1. Ενεργοποίηση των ανέργων. 

 ΜΕΤΡΟ 3.1.1. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε 
προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης  

 ΜΕΤΡΟ 3.1.2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε δράσεις 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  

 Προτεραιότητα 3.2. Πρόσβαση ανέργων με σωρευτικά χαρακτηριστικά 
αποκλεισμού και άλλων ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες.  

 ΜΕΤΡΟ 3.2.1 - Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας  

 ΜΕΤΡΟ 3.2.2 - Πρόσβαση σε υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και 
νοσηλείας  

 ΜΕΤΡΟ 3.2.3 - Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής 
φροντίδας  

 ΜΕΤΡΟ 3.2.4 - Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης 
και επανένταξης  

 ΜΕΤΡΟ 3.2.5 - Πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης της 
φερεγγυότητας των φτωχών νοικοκυριών 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Διακυβέρνηση της Στρατηγικής 

Ο Άξονας 4 περιέχει παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του συστήματος 
διακυβέρνησης και στην διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Στρατηγικής. 

Οι Προτεραιότητες Πολιτικής καθώς και τα αντίστοιχα Μέτρα που περιλαμβάνει ο 4ος 
Άξονας είναι : 

 Προτεραιότητα 4.1. Συντονισμός της Στρατηγικής. 

 ΜΕΤΡΟ 4.1.1 - Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Αττικής 

 Προτεραιότητα 4.2. Ποιότητα της Στρατηγικής. 

 ΜΕΤΡΟ 4.2.1 - Ανάπτυξη της Κοινωνικής Καινοτομίας  

 ΜΕΤΡΟ 4.2.2 - Αξιολόγηση της Στρατηγικής  

 Προτεραιότητα 4.3. Εφαρμογή της Στρατηγικής. 
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 ΜΕΤΡΟ 4.3.1 - Ανάπτυξη του Κοινωνικού Πλουραλισμού  

 ΜΕΤΡΟ 4.3.2 - Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων  

 ΜΕΤΡΟ 4.3.3 - Ανάπτυξη της στοχευμένης έρευνας  

 ΜΕΤΡΟ 4.3.4–Διάδοση της Στρατηγικής.
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Σχήμα 2:   Συνοπτική απεικόνιση Αξόνων Προτεραιότητας και  Μέτρων Πολιτικής 
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3 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Η μεθοδολογία εξειδίκευσης βασίζεται στο γενικό έγγραφο «Εξειδίκευσης Εφαρμογής 
ΕΠ» που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014. Με βάση δε, την πρόσφατη 
εγκύκλιο (Α.Π. 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20-03-2015) του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης έχει η 
οικεία ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής συνεργαζόμενη με τους αρμόδιους φορείς.  

Η εξειδίκευση αποτελεί μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας 
προσδιορίζεται ανάλογα με τα δεδομένα που κάθε φορά είναι διαθέσιμα. 
Πραγματοποιείται σταδιακά, στη βάση της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την 
επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και των αναγκών ρεαλιστικής 
υλοποίησης. Συνεπώς, η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής καλείται να εξειδικεύσει στα 
αρχικά στάδια ενεργοποίησης του ΕΠ, εκείνες τις δράσεις για τις οποίες διαθέτει την 
αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να προβεί σε έκδοση ανάλογων 
προσκλήσεων. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης είναι ότι η ανάλυση γίνεται ανά άξονα 
προτεραιότητας και ανά είδος δράσης. Ακόμη, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:  

 οι δείκτες παρακολούθησης ανά επενδυτική προτεραιότητα,  

 το χρηματοδοτικό σχήμα της επενδυτικής προτεραιότητας,  

 οι ενδεικτικοί δικαιούχοι, ο τρόπος υλοποίησης, οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί,  

 η περιγραφή του είδους της δράσης,  

 οι ομάδες στόχοι,  

 οι αιρεσιμότητες και περιορισμοί ενεργοποίησης της. 
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3.2 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 

3.2.1 Επενδυτική Προτεραιότητα 9i 

Γενικές πληροφορίες 

Θεματικός στόχος 
(ΘΣ) 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική 
προτεραιότητα 

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

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1  

Ειδικοί στόχοι Ενίσχυση της συμμετοχής των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά 
εργασίας 

Δείκτες 
αποτελέσματος 

T3294: Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση 
/κατάρτιση που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση 
απασχόλησης , συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός 
έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους. 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/Ο
ΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

C001 

Άνεργοι, 
συμπεριλ
αμβανομ
ένων των 
μακρο-
χρόνια 

ανέργων 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες
περιφέρειες 

 7.500 5.500 13.000   

C017 

Άλλα 
μειονε-
κτούντα 
άτομα 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες
περιφέρειες 

 2.500 4.500 7.000   

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ 
Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α=β+ζ) 74.172.469,00 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β=γ+δ+ε) 74.172.469,00 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 59.337.975,20€ 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 14.834.493,80 € 

Άλλη χρηματοδότηση (ε) - 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ζ) - 
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3.2.1.1 Ε.Π. 9i -Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 

συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

3.1.1. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

3.1.2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε δράσεις 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική 
άσκηση για ειδικές ομάδες σε τομείς αιχμής της περιφερειακής / 
τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση. 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Με τη δράση «Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα 
με πρακτική άσκηση» επιδιώκεται να διευρυνθεί η πρόσβαση στη 
κατάρτιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσα από πιο 
αποτελεσματικές και  στοχευμένες δράσεις. Συγκεκριμένα οι 
ωφελούμενοι θα καταρτίζονται σε καινοτόμα επαγγελματικά 
προγράμματα και στη συνέχεια θα τοποθετούνται σε εταιρίες για την 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Η αύξηση του ποσοστού 
συμμετοχής των ωφελούμενων αποτελεί μέσο για την αύξηση της 
απασχόλησης και λειτουργεί αποτρεπτικά στη δημιουργία 
συνθηκών φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και  της 
δημιουργίας θυλάκων φτώχειας, Η δράση καλύπτει τον ειδικό στόχο 
της επενδυτικής προτεραιότητας και τους στόχους της Στρατηγικής 
Ευρώπη 2020. 

Ομάδα στόχος 
 Άνεργοι 

 Μακροχρόνια άνεργοι/ες 

 Οικονομικά μη ενεργοί πολίτες 

 Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (π.χ. μετανάστες, ΑμεΑ), γυναίκες 

και νέοι/ες 

 Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας 

 Περιφέρεια Αττικής  

 Δήμοι  

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2015 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. Η προθεσμία 
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επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων δράσεων ορίζεται 
η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 
1303/2013). 

Εμπροσθοβαρής 
δράση 

ΝΑΙ 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.1.2 Ε.Π. 9i - Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για τις 

«ειδικές» ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας, τις 

οποίες συμπεριλαμβάνεται πλέγμα δράσεων 

προετοιμασίας για προώθηση στην απασχόληση 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

3.1.1. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

3.1.2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε δράσεις 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για τις «ειδικές» ομάδες του 
πληθυσμού της Περιφέρειας, τις οποίες συμπεριλαμβάνεται πλέγμα 
δράσεων προετοιμασίας για προώθηση στην απασχόληση (λ.χ. 
συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός προσανατολισμός, 
κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση, «σχολείων» 
επιχειρηματικότητας, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ.). Για την 
συγκεκριμένη παρέμβαση εστιάζουμε σε ευπαθείς ομάδες (ψυχικά 
ασθενείς, άτομα από ιδρύματα, απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι 
κλπ.) που πραγματικά έχουν ανάγκη και άλλων συνοδευτικών 
παρεμβάσεων πριν την προώθηση στην απασχόληση 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και 
περιλαμβάνει ενέργειες που θα συνδράμουνε στην ένταξη τους στην 
αγορά εργασίας. Οι ενέργειες αφορούν πρωτοβουλίες 
ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού 
προσανατολισμού και δημοσιότητας,  Οι πρωτοβουλίες αυτές 
αποτελούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση των 
ικανοτήτων των ωφελούμενων της δράσης και για την ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας.  Η υλοποίηση της δράσης συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς 
και του κινδύνου δημιουργίας θυλάκων φτώχειας. Είναι 
εναρμονισμένη με τους στόχους της επενδυτικής δραστηριότητας 
και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Ομάδα στόχος 
 Άνεργοι 

 Μακροχρόνια άνεργοι/ες 

 Οικονομικά μη ενεργοί πολίτες 

 Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (π.χ. μετανάστες, ΑμεΑ), γυναίκες 

και νέοι/ες 

 Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 
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Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας 

 Περιφέρεια Αττικής  

 Δήμοι  

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης η 31/12/2020. Η προθεσμία επιλεξιμότητας 
των δαπανών των προτεινόμενων δράσεων ορίζεται η 31η 
Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

 

3.2.1.3 Ε.Π. 9i - Προώθηση στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) 

μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας και 

δημιουργίας επιχειρήσεων 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.6.  Πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

3.1.1. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

3.1.2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε δράσεις 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

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 κ.λπ.).  

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη της απασχόλησης και της  
επιχειρηματικότητας σε ευπαθείς και ειδικές ομάδες του πληθυσμού 
εντάσσοντάς τους στην αγορά εργασίας. Αξιοποιώντας εργαλεία 
όπως η πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα η δημιουργία 
σχεδίων απασχόλησης με συγκεκριμένο χωρικό προσανατολισμό. 
Οι Ο.Χ.Ε. δύναται να συνδράμουν στην ενίσχυση της δράσης 
παράλληλα με τις λοιπές δράσεις της επενδυτικής δραστηριότητας. 
Η υλοποίηση της θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και του κινδύνου δημιουργίας 
θυλάκων φτώχειας. Είναι εναρμονισμένη με τους στόχους της 
επενδυτικής δραστηριότητας και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Ομάδα στόχος  Άνεργοι 
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 Μακροχρόνια άνεργοι/ες 

 Οικονομικά μη ενεργοί πολίτες 

 Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (π.χ. μετανάστες, ΑμεΑ), γυναίκες 
και νέοι/ες 

 Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

 Νέοι επιχειρηματίες άνω των 30 ετών 

 Νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας 

 Περιφέρεια Αττικής  

 Δήμοι  

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

 ΥΠΑΝ 

 Επιμελητήρια 

 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

 Ενδιάμεσοι Φορείς 

 Ταμεία 

 Clusters 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

 

3.2.1.4 Ε.Π. 9i -Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας 

παιδιών «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής» 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.2.1. Ενσωμάτωση πορισμάτων αξιολόγησης του Προγράμματος 
«Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» 
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2.1.1. Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / 
βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, κ.λπ.) για άτομα που έχουν την 
ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από 
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Με τη συγκεκριμένη δράση, μέσω στοχευμένων για την 
αποτελεσματικότητά τους παρεμβάσεων, επιδιώκεται η παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για ένα (1) 
έτος (2015-2016). 

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών 
ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην 
αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα 
τους με αναπηρία. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της 
απασχόλησης και την διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε 
θέσεις εργασίας. 

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη δράση αναμένεται να υλοποιηθεί με 
ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει 
πρόσκληση προς δομές και προς δυνητικές ωφελούμενες μητέρες. 
Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη μεταξύ παιδιών και θέσεων σε 
δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα 
ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου 
της.  

Κατά συνέπεια η υλοποίησή της βρίσκεται σε άμεση συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με την αντίστοιχη δράση του «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020». 

Ομάδα στόχος 
 Άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά 

που απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 ΕΕΤΑΑ 

Χρονοδιάγραμμα Ένα σχολικό έτος 2015-2016 

Εμπροσθοβαρής 
δράση 

ΝΑΙ 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 
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3.2.2 Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii 

Γενικές πληροφορίες 

Θεματικός στόχος 
(ΘΣ) 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική 
προτεραιότητα 

Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομά 

Σύνδεση με 
θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.2  

Ειδικοί στόχοι Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων 
που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες / κοινότητες 

Δείκτες 
αποτελέσματος 

Τ3295: Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση κατάρτιση 
που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης , 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά την 
λήξη της συμμετοχής τους 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

C015 

Μετανάστες, 
συμμετέχοντες 

αλλοδαπής 
προέλευσης, 
μειονότητες 

(συμπεριλαμβαν
ομένων 

περιθωριο-
ποιημένων 
κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομά) 

Αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

3.800 1.700 5.500   

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ 
Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α=β+ζ) 21.192.134,00 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β=γ+δ+ε) 21.192.134,00 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 16.953.707,20 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 4.238.426,80 € 

Άλλη χρηματοδότηση (ε) - 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ζ) - 

 

3.2.2.1 Ε.Π. 9ii-Δράσεις ενεργοποίησης μελών που ανήκουν σε 

περιθωριοποιημένες κοινότητες του πληθυσμού 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.2. Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

1.1.4. Πρόσβαση σε στέγη 
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1.1.7. Πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες 

1.1.8. Πρόσβαση σε δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

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 κ.λπ.). 

 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

  Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας 
κοινωνικής και πολιτισμικής ενσωμάτωσης μελών που ανήκουν σε 
περιθωριοποιημένες κοινότητες του πληθυσμού. Οι παρεμβάσεις 
αυτές θα αφορούν σε προβλήματα αστικοποίησης του 
περιθωριοποιημένου πληθυσμού όπως των αστικοδημοτικών 
εκκρεμοτήτων, την επίλυση προβλημάτων εγγραφών σε ληξιαρχεία, 
δημοτολόγια, δικαστικές υποθέσεις κ.α. Επίσης αφορούν ενέργειες 
για την πρόληψη συγκρουσιακών καταστάσεων και ενίσχυση των 
δεσμών των τοπικών κοινωνιών όπου κατοικούν τσιγγάνοι, μέσω 
της ενθάρρυνσης και υποστήριξης της πρόσβασης σε πολιτισμικές, 
πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας. 

Ομάδα στόχος 
 Ειδικές ομάδες του πληθυσμού, Αιτούντες άσυλο, Αιτούντες 

διεθνούς προστασίας, Ασυνόδευτα τέκνα, Μετανάστες 

 Λοιπές ομάδες του πληθυσμού, Νοικοκυριά χωρίς κανέναν 

εργαζόμενο, Άστεγοι, Περιθωριοποιημένες Κοινότητες, Ρομά 

κ.λπ. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των Ρομά 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί δικαιούχοι 
 Υπουργείο Εργασίας 

 Περιφέρεια Αττικής  

 Δήμοι  

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

 ΟΑΕΔ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 
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3.2.2.2 Ε.Π. 9ii –Δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

3.1.1. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης 

 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Αντικείμενο της δράσης, αποτελεί η παροχή σε Ρομά και άλλα 
περιθωριοποιημένα άτομα ενός πλέγματος ενεργειών, κυρίως 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την προώθηση τους, είτε σε 
προγράμματα κατάρτισης/ απόκτησης εργασιακής – 
επαγγελματικής εμπειρίας, είτε σε προγράμματα απασχόλησης. Η 
χρηματοδότηση δράσεων θα αφορούν την συμβουλευτική 
υποστήριξη, την κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – 
επαγγελματικής εμπειρίας και την προώθηση στην απασχόληση των 
ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, Είναι 
εναρμονισμένη με τους στόχους της επενδυτικής δραστηριότητας 
και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Ομάδα στόχος  Ειδικές ομάδες του πληθυσμού, Αιτούντες άσυλο, Αιτούντες 
διεθνούς προστασίας, Ασυνόδευτα τέκνα, Μετανάστες 

 Λοιπές ομάδες του πληθυσμού, Νοικοκυριά χωρίς κανέναν 
εργαζόμενο, Άστεγοι, Περιθωριοποιημένες Κοινότητες, Ρομά 
κ.λ.π. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των Ρομά 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας 

 Περιφέρεια Αττικής  

 Δήμοι  

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

 ΟΑΕΔ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 
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3.2.2.3 Ε.Π. 9ii – Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με 

πρόβλεψη κινητών μονάδων 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.1.  Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης 

1.1.3.  Αντιμετώπιση κρίσεων 

1.1.4. Πρόσβαση σε στέγη 

1.2.2. Υποστήριξη της υλοποίησης εφαρμογής αντιμετώπισης της 
ανθρωπιστικής κρίσης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών 
μονάδων, όπου απαιτείται 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Τα κέντρα υποδοχής αστέγων λειτουργούν κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και επιδιώκουν την προσφορά βασικών υπηρεσιών στους 
επισκέπτες τους. Ορισμένες υπηρεσίες προσφέρονται μέσω 
δικτύων και παραπομπών, προκειμένου να εξασφαλισθεί βάσει 
ατομικού πλάνου δράσης η μέγιστη δυνατή βοήθεια και να 
αξιοποιηθεί το υπάρχον κοινωνικό - προνοιακό σύστημα, με 
απώτερο στόχο τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης 
των επισκεπτών.  

Ομάδα στόχος 
 Ειδικές ομάδες του πληθυσμού, Αιτούντες άσυλο, Αιτούντες 

διεθνούς προστασίας, Ασυνόδευτα τέκνα, Μετανάστες 

 Λοιπές ομάδες του πληθυσμού, Νοικοκυριά χωρίς κανέναν 

εργαζόμενο, Άστεγοι, Περιθωριοποιημένες Κοινότητες, Ρομά 

κ.λ.π. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των Ρομά 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας 

 Περιφέρεια Αττικής  

 Δήμοι  

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2017 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 
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3.2.2.4 Ε.Π. 9ii – Λειτουργία one stop shops / Κέντρων 

Κοινότητας ευπαθών ομάδων με διευρυμένες και 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.2.1.  Ενσωμάτωση πορισμάτων αξιολόγησης του Προγράμματος 
«Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» 

3.1.1.Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Λειτουργία one stop shops / 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. 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Το One-Stop-Shop έχει  τη φιλοσοφία λειτουργίας των σημερινών 
ΚΕΠ, τα οποία παρέχουν μία σειρά από υπηρεσίες και συναλλαγές 
με το δημόσιο. Τα One-Stop-Shop θα παρέχουν λοιπόν μία σειρά 
από εξειδικευμένες υπηρεσίες σε περιθωριοποιημένα άτομα και 
κυρίως Ρομά, οι οποίες θα είναι σχετικές με την επίλυση των 
βασικών αιτημάτων τους για θέματα διαβίωσης, την άμεση 
συνδιαλαγή με τις υπηρεσίες του δημοσίου φορέα,  την προώθηση 
στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. 

Ομάδα στόχος 
 Λοιπές ομάδες του πληθυσμού, Νοικοκυριά χωρίς κανέναν 

εργαζόμενο, Άστεγοι, Περιθωριοποιημένες Κοινότητες, Ρομά 

κ.λπ. 

 Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των Ρομά 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας 

 Περιφέρεια Αττικής  

 Δήμοι  

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 
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Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.2.5 Ε.Π. 9ii – Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση 

παιδιών Ρομά 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

2.2.1 – Προώθηση της εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών Ρομά 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών Ρομά 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των 
γονέων Ρομά προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση ων παιδιών 
τους στα σχολεία. Ειδικότερα, οι ενέργειες αφορούν στην εγγραφή 
και στην παραμονή των παιδιών στο σχολείο, στην αύξηση των 
παιδιών Ρομά που εγγράφονται στο σχολείο, στην αύξηση του 
χρόνου παραμονής στο σχολείο και τέλος στην προσπάθεια 
μείωσης της σχολικής διαρροής που εμφανίζεται κατά τη μετάβαση 
από το Δημοτικό προς το Γυμνάσιο. 

Ομάδα στόχος  Παιδιά  Ρομά  

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των Ρομά 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας 

 Περιφέρεια Αττικής  

 Δήμοι  

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.2.6 Ε.Π. 9ii – Παρέμβαση στο δρόμο /street work 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.1.  Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης 

1.1.3.  Αντιμετώπιση κρίσεων 

1.1.4.  Πρόσβαση σε στέγη 
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1.1.8.  Πρόσβαση σε δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Παρέμβαση στο δρόμο /street work 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Εξατομικευμένη εργασία στο δρόμο (Detached outreach work) η 
οποία αφορά την επαφή σε σταθερά σημεία αναφοράς (π.χ. κινητές 
μονάδες) και περιφερόμενη εργασία στο δρόμο 
(Peripatetic outreach work) η οποία αφορά την επαφή εντός δομών, 
δηλαδή στους δρόμους /πάρκα /bar εκεί που δραστηριοποιούνται 
και ζουν, καθώς και ο συνδυασμός αυτών όπου κρίνεται 
απαραίτητο.  

Ομάδα στόχος  Ειδικές ομάδες του πληθυσμού, Αιτούντες άσυλο, Αιτούντες 
διεθνούς προστασίας, Ασυνόδευτα τέκνα, Μετανάστες 

 Λοιπές ομάδες του πληθυσμού, Νοικοκυριά χωρίς κανέναν 
εργαζόμενο, Άστεγοι, Περιθωριοποιημένες Κοινότητες, Ρομά 
κ.λ.π. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των Ρομά 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας 

 Περιφέρεια Αττικής  

 Δήμοι  

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.2.7 Ε.Π. 9ii – Προγράμματα Κατάρτισης και απόκτησης 

δεξιοτήτων 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

3.1.1. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

3.1.2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε δράσεις 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
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Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Προγράμματα Κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων  

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει μία σειρά ενεργειών που αφορούν στην 
κατάρτιση και την απασχόληση ανέργων Ρομά. Ενδεικτικά 
αναφέρονται ενέργειες όπως η συμμετοχή των Ρομά στην 
κοινωφελή εργασία, τα voucher εργασίας, τα προγράμματα 
κατάρτισης και συμβουλευτικής κ.α.   

Ομάδα στόχος  Ειδικές ομάδες του πληθυσμού, Αιτούντες άσυλο, Αιτούντες 
διεθνούς προστασίας, Ασυνόδευτα τέκνα, Μετανάστες 

 Λοιπές ομάδες του πληθυσμού, Νοικοκυριά χωρίς κανέναν 
εργαζόμενο, Άστεγοι, Περιθωριοποιημένες Κοινότητες, Ρομά 
κ.λπ. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των Ρομά 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας 

 Περιφέρεια Αττικής  

 Δήμοι  

 Τοπικές Συμπράξεις 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.2.8 Ε.Π. 9ii – Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής 

Γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες, Ρομά κ.α. 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

3.1.1. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε ενήλικες 
μετανάστες, Ρομά κ.α. 
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Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η Δράση αυτή αφορά τη δημιουργία τμημάτων Εκμάθησης της 
Ελληνικής Γλώσσας τα οποία θα εφοδιάζουν τους ενήλικες, με τις 
γνώσεις που απαιτούνται προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην  
διαδικασία εξετάσεων που θα αποτελούν μία ελάχιστη προϋπόθεση  
για επαγγελματική κατάρτιση και  εργασιακή ένταξη. 

Ομάδα στόχος  Ειδικές ομάδες του πληθυσμού, Αιτούντες άσυλο, Αιτούντες 
διεθνούς προστασίας, Μετανάστες 

 Λοιπές ομάδες του πληθυσμού, Περιθωριοποιημένες 
Κοινότητες, Ρομά κ.λπ. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των Ρομά 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας 

 Περιφέρεια Αττικής  

 Δήμοι  

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

 

3.2.3 Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii 

Γενικές πληροφορίες 

Θεματικός στόχος 
(ΘΣ) 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική 
προτεραιότητα 

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

Σύνδεση με 
θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1 

Ειδικοί στόχοι Ενδυνάμωση / βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας ατόμων 
που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

Δείκτες 
αποτελέσματος 

Τ3296: Άτομα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με πρόσβαση 
σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ένταξης 
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Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO16 
Συμμετέχο

ντες με 
αναπηρία 

Αριθμός 
Περισσότερο 
αναπτυγμένες 
Περιφέρειες 

2.200 3.300 5.500   

CO17 
άλλα 

μειονεκτού
ντα άτομα 

Αριθμός 
Περισσότερο 
αναπτυγμένες 
Περιφέρειες 

1.345 2.000 3.345   

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ 
Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α=β+ζ) 42.384.268,00 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β=γ+δ+ε) 42.384.268,00 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 33.907.414,40 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 8.476.853,60 € 

Άλλη χρηματοδότηση (ε) - 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ζ) - 

3.2.3.1 Ε.Π. 9iii- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 

και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

2.1.1  Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής 

2.1.2 Πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με 
νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση αυτή, έχει ως σκοπό της την παροχή φροντίδας σε άτομα 
με νοητική στέρηση ή/και αναπηρίες για την ενδυνάμωση του 
χαρακτήρα και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ώστε τελικά να 
προωθηθούν στην αγορά εργασίας. Η δράση συμβάλλει στη 
συμμετοχή των γυναικών και των κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην 
αγορά εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται στόχοι που 
αφορούν στην ενδυνάμωση των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που φροντίζουν 
τρίτους. 

Ομάδα στόχος  Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας και, ιδίως 
άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες 
άτομα, οροθετικοί κ.λπ.  

 Λοιπές ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας με 
έμφαση στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος, ανασφάλιστοι κ.λπ. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 
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Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται των τομέων υγείας 
κ εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται 
διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και των αρμόδιων Υπουργείων έτσι 
ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική 
πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Εργασίας 

 Γενική Γραμματεία Ισότητας 

 Περιφέρεια Αττικής 

 Δήμοι 

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.3.2 Ε.Π. 9iii - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης 

Φροντίδας 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

2.1.1 - Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Με την ίδρυση και λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας προβλέπεται η εξυπηρέτηση των 
άτομων που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
Τελικός στόχος είναι αποδέσμευση των γυναικών που έχουν τη  
φροντίδα τους ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα εισόδου στην αγορά 
εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο η δράση θα συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων που αφορούν τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και ατη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που φροντίζουν 
τρίτους. 

Ομάδα στόχος  Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας και, ιδίως 
άτομα με αναπηρίες, άνεργες μητέρες κ.λπ.  

 Λοιπές ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας με 
έμφαση στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος, ανασφάλιστοι κ.λπ. 
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Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται των τομέων υγείας 
κ εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται 
διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και των αρμόδιων Υπουργείων έτσι 
ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική 
πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Εργασίας 

 Γενική Γραμματεία Ισότητας 

 Περιφέρεια Αττικής 

 Δήμοι 

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. Η προθεσμία 
επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων δράσεων ορίζεται 
η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 
1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.3.3 Ε.Π. 9iii - Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΣΥΔ 

ΑΜΕΑ, Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

3.2.1 Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΣΥΔ ΑΜΕΑ, 
Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η  δράση αφορά στην κατάλληλη  ετοιμασία των ωφελούμενων των 
ομάδων στόχου, για την ομαλή τους ένταξη στην αγορά εργασίας και 
την κοινωνική τους ενσωμάτωση αφενός των ίδιων και αφετέρου 
των οικογενειών τους. Στη δράση αυτή εντάσσονται ενέργειες όπως 
μεταφορά από και προς το σπίτι με το λεωφορείο,  ιατρική 
παρακολούθηση από το Φυσίατρο, νοσηλευτική φροντίδα / 
υποστήριξη, εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων, ψυχολογική 
υποστήριξη, άθληση κ.α. 

Ομάδα στόχος 
 Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας και, ιδίως 

άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες 

άτομα, οροθετικοί κ.λπ.  

 Λοιπές ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας με 

έμφαση στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος, ανασφάλιστοι κ.λπ. 
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Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται των τομέων υγείας 
κ εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται 
διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και των αρμόδιων Υπουργείων έτσι 
ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική 
πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Εργασίας 

 Γενική Γραμματεία Ισότητας 

 Περιφέρεια Αττικής 

 Δήμοι 

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.3.4 Ε.Π. 9iii - Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας 

κακοποιημένων γυναικών 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.4.  Πρόσβαση σε στέγη 

1.1.7.  Πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες 

3.2.1.  Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων 
γυναικών 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Με τη συγκεκριμένη δράση, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, 
επιδιώκεται η συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών 
Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 
που υπάρχουν στην Περιφέρεια Αττικής, καλύπτοντας για αυτό το 
σκοπό το αναγκαίο λειτουργικό κόστος (μισθοδοσία, πάγια έξοδα 
λειτουργία των δομών, κ.λπ.) για 3 έτη (01-01-2016 έως 31-12-
2018). 

Στόχος της λειτουργίας αυτών των δομών είναι η παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης προς μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα 
πληθυσμού: τις γυναίκες θύματα βίας καθώς και των παιδιών τους.  

Η εν λόγω δράση συμβάλλει θετικά στην επίτευξη του ειδικού στόχου 
που αφορά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων 
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ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας (στην προκειμένη 
περίπτωση στην ευάλωτη ομάδα των κακοποιημένων γυναικών) και 
παράλληλα διασφαλίζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις 
αντίστοιχες οριζόντιες παρεμβάσεις του ΕΠ «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα». 

Ομάδα στόχος  Γυναίκες Θύματα Βίας, 

 Θύματα Trafficking 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται των τομέων υγείας 
κ εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται 
διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και των αρμόδιων Υπουργείων έτσι 
ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική 
πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Εργασίας 

 Γενική Γραμματεία Ισότητας 

 Περιφέρεια Αττικής 

 Δήμοι 

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

Χρονοδιάγραμμα Από 1-1-2016 έως 31-12-2018 

Εμπροσθοβαρής 
δράση 

ΝΑΙ 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.3.5 Ε.Π. 9iii- Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας 

και φορέων 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

4.3.4. Διάδοση της Στρατηγικής. 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Για την υλοποίηση των δράσεων για την ενεργό ένταξη, την 
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών αποτελεί η κατανόηση της 
διαφορετικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται  μέσα από την υλοποίηση 
ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, αλλά και 
φορέων. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ομάδες των 
μεταναστών αλλά και των ΡΟΜΑ Στο πλαίσιο της Δράσης δύναται 
να υλοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες, εκστρατείες ενημέρωσης 
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σε τοπικό επίπεδο, αξιοποίηση ΤΠΕ, ΜΜΕ και μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης καθώς και επιτόπιες επισκέψεις σε Φορείς, 

Ομάδα στόχος  Τοπικές Κοινωνίες, Τοπικοί φορείς, ΜΚΟ, Στελέχη Υπηρεσιών 
και Δομών, Μαθητές, κλπ.  

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται των τομέων υγείας 
κ εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται 
διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και των αρμόδιων Υπουργείων έτσι 
ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική 
πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Περιφέρεια Αττικής 

 Δήμοι 

 Τοπικές Συμπράξεις 

 ΜΚΟ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.3.6 Ε.Π. 9iii-Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για 

ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και υποστήριξη της μεταφοράς τους προς τα 

ειδικά σχολεία 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

2.1.1  Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής 

2.2.2  Ειδική αγωγή των παιδιών με αναπηρία. 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και υποστήριξη της 
μεταφοράς τους προς τα ειδικά σχολεία 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Με τη συγκεκριμένη δράση, επιδιώκεται η αντιμετώπιση ενός 
μείζονος ζητήματος, τόσο για το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και για 
το κοινωνικό κράτος, που είναι η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό 
σύστημα και η διαρκής υποστήριξη κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 
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Η προτεινόμενη δράση αφορά στην κάλυψη του αναγκαίου 
λειτουργικού κόστους για την υλοποίηση της εξειδικευμένης 
εκπαιδευτικής υποστήριξης π.χ. των μαθητών ΑμεΑ (με αδυναμία 
αυτοεξυπηρέτησης λόγω κινητικών προβλημάτων) που φοιτούν σε 
σχολικές μονάδες καθώς και των μαθητών που χρήζουν συνεχούς 
υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο σχολικό 
περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, θα καλύπτεται το μισθολογικό 
κόστος του αναγκαίου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για 
την εξυπηρέτηση των μαθητών ΑμεΑ (που αδυνατούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν) καθώς και του αναγκαίου Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) / Σχολικοί Νοσηλευτές για την 
εξυπηρέτηση των μαθητών που χρήζουν συνεχούς υποστήριξης 
(φαρμακευτική ή/και νοσηλευτική) λόγω του ότι πάσχουν από χρόνια 
νοσήματα. 

Στόχος της εν λόγω δράσης θα είναι η ενσωμάτωση και διασφάλιση 
της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
του σχολικού περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση 
του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής 
αποτυχίας και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. 

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης από το ΕΠ «Αττική 2014-
2020» βρίσκεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με την 
αντίστοιχη δράση που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020», η οποία θα περιλαμβάνει (α) την παράλληλη στήριξη των 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και (β) την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης.  

Ομάδα στόχος  Παιδιά και έφηβοι ΑμεΑ ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται των τομέων υγείας 
κ εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται 
διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και των αρμόδιων Υπουργείων έτσι 
ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική 
πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπουργείο Παιδείας 

 Περιφέρεια Αττικής 

Χρονοδιάγραμμα Τρία σχολικά έτη (2015-2016), (2016-2017), (2017-2018) 

Εμπροσθοβαρής 
δράση 

ΝΑΙ 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.4 Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv 

Γενικές πληροφορίες 
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Θεματικός στόχος 
(ΘΣ) 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική 
προτεραιότητα 

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

Σύνδεση με 
θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1 

Ειδικοί στόχοι Διεύρυνση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
υποστήριξης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

Δείκτες 
αποτελέσματος 

Τ3297: Ποσοστό κάλυψης των δράσεων του Health Safety Net επί 
του γενικού συνόλου των πολιτών που διαβιούν κάτω από το 
όριοτης φτώχειας και δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη. 

Τ3299: Κάλυψη του πληθυσμού των μεταναστών και των αιτούντων 
άσυλο που λαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO17 
Άλλα 

μειονεκτούντα 
άτομα 

Αριθμός 
Περισσότερο 
αναπτυγμένες 
Περιφέρειες 

2.770 4.170 6.940   

T3293 

Ανασφάλιστοι 
πολίτες 

(περιλαμβάνονται 
και τα 

προστατευόμενα 
μέλη αυτών) και 
συμμετέχουν σε 

δράσεις του 
Health Safety 

Net 

Αριθμός 
Περισσότερο 
αναπτυγμένες 
Περιφέρειες 

55.332 59.942 115.274   

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ 
Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α=β+ζ) 52.980.335,00 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β=γ+δ+ε) 52.980.335,00 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 42.384.268,00 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 10.596.067 € 

Άλλη χρηματοδότηση (ε) - 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ζ) - 

3.2.4.1 Ε.Π.9iv-Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης 

φτώχειας 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.1.  Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης 

1.1.3.  Αντιμετώπιση κρίσεων 

1.1.4.  Πρόσβαση σε στέγη 
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1.1.5.  Πρόσβαση σε ενέργεια 

1.1.6.  Πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

1.2.2. Υποστήριξη της υλοποίησης εφαρμογής αντιμετώπισης της 
ανθρωπιστικής κρίσης 

2.1.4. Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής φροντίδας 

3.2.5. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης της φερεγγυότητας των 
φτωχών νοικοκυριών 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης 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). 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Στόχος της δράσης είναι η χρηματοδότηση των δομών 
αντιμετώπισης της φτώχειας που υπάρχουν και λειτουργούν ήδη σε 
Δήμους της Περιφέρειας Αττικής αλλά και νέων δομών που θα 
προκύψουν ανάλογα με τις ανάγκες των ομάδων στόχου που 
συνεχώς πολλαπασιάζονται. Στις δομές αυτές ανήκουν ενδεικτικά τα 
Κοινωνικά Παντοπωλεία και Μαγειρεία, τα Δημοτικά φαρμακεία, οι 
Ξενώνες, οι Ιματιοθήκες, τα Υπνωτήρια,  τα Ανοιχτά κέντρα 
ημερήσιας υποδοχής αστέγων, τα Κέντρα Διαμεσολάβησης, οι 
Τράπεζες χρόνου, οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι, και άλλες δομές 
σχετικών δραστηριοτήτων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκείνες τις 
περιοχές της Περιφέρειας, όπου εντοπίζονται θύλακες φτώχειας. 

Ομάδα στόχος  Ανασφάλιστοι, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με έμφαση 
στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

 Αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτα 
τέκνα, μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες. 

 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 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. 

Χρονοδιάγραμμα 
Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 
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Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.4.2 Ε.Π.9iv-Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

3.2.1  Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση προβλέπει τη χρηματοδότηση ενεργειών που αφορούν 
στην υποστήριξη των ατόμων της τρίτης ηλικάς μέσα από τη 
λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ, 
τόσο υφιστάμενων όσο και νέων που πρόκειται να δημιουργηθούν. 
Η δράση καλύπτει κυρίως το κόστος των λειτουργικών εξόδων όπως 
το προσωπικό, το φαρμακευτικό υλικό, τα βασικά είδη εξοπλισμού 
κ.α. 

Ομάδα στόχος  Ανασφάλιστοι, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με έμφαση 
στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

 Αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτα 
τέκνα, μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες. 

 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφέρεια Αττικής, 
Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ 

 ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, Κοινωνία των Πολιτών, ΟΤΑ  

Χρονοδιάγραμμα 
Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.4.3 Ε.Π.9iv-Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης 

προσωπικού που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

4.3.2  Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων 

4.3.3  Ανάπτυξη της στοχευμένης έρευνας 
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Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που 
απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά σε ένα σύνολο ενεργειών που έχουν σαν στόχο  την 
επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται σε 
δομές κοινωνικής φροντίδας ή παρέχει σχετικές υπηρεσίες σε 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας. Η κατάρτιση θα 
πρέπει να είναι συνεχής και σύμφωνα πάντα με τις ευρωπαϊκές 
αντίστοιχες πρακτικές και διαδικασίες σε θέματα που άπτονται της 
διαχείρισης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Ομάδα στόχος  Στελέχη δομών / πεδίου 

 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 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. 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.4.4 Ε.Π.9iv-Δράσεις αποΐδρυματοποίησης παιδιών 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

2.1.4. Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής φροντίδας 

2.1.5.  Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και 
επανένταξης. 

3.2.3.  Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής φροντίδας 

3.2.4.  Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και 
επανένταξης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 
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Ονομασία τύπου 
δράσης 

Δράσεις αποΐδρυματοποίησης παιδιών 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Οι Δράσεις αποΐδρυματοποίησης αφορούν σε παιδιά που 
φιλοξενούνται στα αντίστοιχα κέντρα της Περιφέρειας Αττικής. 
Ενδεικτικές δράσεις είναι: 

 Επανεξέταση και ανάλυση των υφιστάμενων αξιολογήσεων και 
του ατομικού σχεδίου δράσης και φροντίδας για το κάθε παιδί, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κάθε παιδιού με 
αναπηρία που τοποθετείται σε ίδρυμα, καθώς και λεπτομερής 
αναφορά του τρόπου που μπορεί να επανενταχθεί στην τοπική 
κοινότητα. 

 Προσδιορισμός των κατάλληλων τύπων υπηρεσιών που θα 
πρέπει να δημιουργηθούν για κάθε παιδί που φιλοξενείται σε 
ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των 
υφιστάμενων κοινωνικών υπηρεσιών στην εκάστοτε περιοχή. 

 Δραστηριότητες επανένταξης με βάση τα αποτελέσματα της 
επανεξέτασης και της ανάλυσης των υφιστάμενων 
αξιολογήσεων κάθε παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της 
προετοιμασίας της μεταφοράς του από το ίδρυμα. 

 Ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, προβάλλοντας 
τα θετικά αποτελέσματα της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης. 

 Δραστηριότητες για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της 
φροντίδας από ανάδοχους γονείς, συμπεριλαμβανομένων της 
επιλογής και της κατάρτισης αυτών.   

 Υπηρεσίες υποστήριξης για τους αιτούντες θετούς γονείς 
παιδιών με αναπηρία. 

 Δραστηριότητες, που αποσκοπούν στην αλλαγή της στάσης της 
κοινής γνώμης για τα παιδιά με αναπηρία, και ευκολονόητες 
εξηγήσεις για τους διαφορετικούς τύπους κοινωνικών 
υπηρεσιών και των ομάδων-στόχων στις οποίες παρέχονται. 

 Μέτρα ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης του κοινού. 

Ομάδα στόχος  Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

 Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 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. 
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Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.4.5 Ε.Π.9iv- Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτων 

ανηλίκων 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.4.  Πρόσβαση σε στέγη 

1.1.7.  Πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες 

3.1.1. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας & ασυνόδευτων ανηλίκων.  

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση υπηρεσιών υποστήριξης 
ατόμων που αιτούνται άσυλο και κυρίως ασυνόδευτων παιδιών. 
Ενδεικτικές υπηρεσίες δύναται να είναι: 

 Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (στέγαση, σίτιση, 
υγειονομική μέριμνα, εκπαίδευση, ασφάλεια) 

 Ψυχοκοινωνική στήριξη 

 Νομική συνδρομή 

 Ιατρονοσηλευτική φροντίδα 

 Υπηρεσίες διερμηνείας / διαμεσολάβησης 

 Υπηρεσίες συνοδείας 

 Υπηρεσίες ατομικής υγιεινής 

 Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, κατάρτισης, 
δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας 

 Οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων 

Ομάδα στόχος  Ανασφάλιστοι, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με έμφαση 
στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

 Αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτα 
τέκνα, μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 
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Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 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. 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.4.6 Ε.Π.9iv-Δημιουργία δικτύου μονάδων οικογενειακής 

ιατρικής (family health units) 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.2.  Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Δημιουργία δικτύου μονάδων οικογενειακής ιατρικής (family health 
units) 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας. Η ουσιαστική ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής 
προϋποθέτει ειδικές δομές και υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, 
προτείνετια η δημιουργία Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (ΜΟΙ) οι 
οποίες θα είναι ουσιαστικά ένα «μικρό αστικό Κέντρο Υγείας» 
στελεχωμένο από 5-10 ιατρούς (παθολόγους, γενικής ιατρικής και 
παιδιάτρους) με το αναγκαίο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. 
Η βασική σχέδιαση προβλέπει ένα χώρο χωρίς ιδιαίτερο 
εργαστηριακό εξοπλισμό διαθέτοντας τα απολύτως αναγκαία για την 
ολοκλήρωση της κλινικής εξέτασης, διάγνωσης και 
παρακολούθησης των ασθενών. 

Ομάδα στόχος  Ανασφάλιστοι, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με έμφαση 
στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

 Αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτα 
τέκνα, μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
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μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 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. 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.4.7 Ε.Π.9iv-Ανάπτυξη Δικτύου προστασίας υγείας του 

πληθυσμού στην Αττική (health safety net) 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.2. - Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Ανάπτυξη Δικτύου προστασίας υγείας του πληθυσμού στην Αττική 
(health safety net) 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση προβλέπει την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ένός 
δικτύου προστασίας υγείας στην Περιφέρεια Αττικής (health safety 
net) το οποίο θα  διαρθρώνεται από τεκμηριωμένες πολιτικές 
(evidence based policies), οι οποίες στοχεύουν στη διασφάλιση της 
πρόσβασης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας 
αλλά και σε ειδικά προγράμματα πρόληψης και θεραπείας. 
Ωφελούμενο θα είναι ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως οι 
ανασφάλιστοι, τα παιδιά, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τα εξαρτημένα 
άτομα, κα. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο απώτερος 
σκοπός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι «καλύτερη υγεία 
για όλους». Στο πλαίσιο αυτό, το «Εισιτήριο Ελεύθερης 
Πρόσβασης» (Health Voucher) σχεδιάσθηκε και υλοποιείται από το 
υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση 
σε υπηρεσίες που συνδέονται με την πρόληψη της νόσου, την 
έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και την προστασία της υγείας. 

Με το «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης» το υπουργείο Υγείας 
μεριμνά ώστε πολίτες οι οποίοι απώλεσαν την ασφαλιστική τους 
ικανότητα (άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι), να έχουν πρόσβαση 
σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας (επισκέψεις σε ιατρό και 
εργαστηριακούς ελέγχους), καθώς και προγεννητικό έλεγχο. 

Ομάδα στόχος  Ανασφάλιστοι, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με έμφαση 
στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

 Αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτα 
τέκνα, μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες. 
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Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφέρεια Αττικής, 
Δήμοι 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.4.8 Ε.Π.9iv-Προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε 

Νοσοκομεία της Αττικής 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.2.  Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε νοσοκομεία της 
Αττικής 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης 
στον τομέα της Υγείας ως δυναµικής διαδικασίας που αποσκοπεί 
στην ευκολότερη επαφή και αποτελεσματική επικοινωνία των 
μεταναστών με τους ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη 
διοίκηση των νοσοκομείων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 
απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις υπηρεσίες Υγείας, λαμβάνοντας 
υπόψη την εθνοτική τους καταγωγή και τις πολιτισμικές τους 
καταβολές. Με την προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε 
νοσοκομεία της Αττικής επιδιώκονται οι : 

 Ευαισθητοποίηση των δηµόσιων λειτουργών και των ευρύτερων 
κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
υγείας, για την παροχή φιλικών προς τους μετανάστες- 
υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας. 

 Προσαρμογή του προσωπικού των νοσοκομείων στις νέες 
συνθήκες και στις απαιτήσεις που επιβάλλει η επικοινωνία και η 
επαφή με μετανάστες, για την καλύτερη εκτέλεση των 
καθηκόντων τους στο σύγχρονο διαπολιτισμικό περιβάλλον. 

 Εξοικείωση με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των ατόμων 
προερχόμενων από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. 
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 Διευκόλυνση των εργαζομένων στην καθημερινή τους πρακτική 
και αποτελεσματική υποστήριξη ιατρικών πράξεων που 
συναντούν πολιτισμικά εμπόδια στην εφαρμογή τους. 

 Ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και, ως 
εκ τούτου, αύξηση του βαθµού χρήσης τους από υπηκόους 
τρίτων χωρών, µε αποτέλεσμα τη διασφάλιση της δηµόσιας 
υγείας. 

Ομάδα στόχος  Ανασφάλιστοι, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με έμφαση 
στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

 Αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτα 
τέκνα, μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφέρεια Αττικής, 
Δήμοι 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.4.9 Ε.Π.9iv-Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας μέσω 

πρωτοβάθμιας φροντίδας και ιατρικών εξετάσεων των 

πολιτών της Περιφέρειας Αττικής 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.2.  Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

1.2.1.  Ενσωμάτωση πορισμάτων αξιολόγησης του Προγράμματος 
«Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα»   

3.2.1.  Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας μέσω πρωτοβάθμιας 
φροντίδας και ιατρικών εξετάσεων των πολιτών της Περιφέρειας 
Αττικής 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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Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων αφορά στην ανάπτυξη και 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού. Επικεντρώνεται σε ενέργειες για την 
παροχή υπηρεσιών συνεχούς, ποιοτικής και ενοποιημένης 
φροντίδας υγείας προς τους πολίτες, με ασθενοκεντρικό χαρακτήρα, 
σε όλες τις Μονάδες Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και 
Περιφερειακά Ιατρεία) και την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη σε όλα 
τα «στάδια» του κύκλου παροχής υπηρεσιών υγείας από την 
κράτηση ραντεβού σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας έως τη 
διεξαγωγή εξετάσεων, την εισαγωγή για νοσηλεία και την 
τιμολόγηση. 

Ομάδα στόχος  Ανασφάλιστοι, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με έμφαση 
στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

 Αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτα 
τέκνα, μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφέρεια Αττικής, 
Δήμοι 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.4.10 Ε.Π.9iv-Εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων 

προαγωγής υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου σε 

ευπαθείς ομάδες 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.2.  Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων προαγωγής υγείας και 
προσυμπτωματικού ελέγχου σε ευπαθείς ομάδες. 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Αφορά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μέσω 
προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό 
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προβλέπεται η ενίσχυση υγείας στους Δήμους, όπως Κοινωνικά 
Ιατρεία, Φαρμακεία, κα. 

Ομάδα στόχος  Ανασφάλιστοι, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με έμφαση 
στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

 Αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτα 
τέκνα, μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφέρεια Αττικής, 
Δήμοι 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.4.11 Ε.Π.9iv-Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών 

ιατρείων/ γιατροί στο σπίτι) 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

3.2.2.  Πρόσβαση σε υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και νοσηλείας 

3.2.4 Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και 
επανένταξης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων/ γιατροί στο 
σπίτι) 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Σκοπός της δράσης είναι η χρηματοδότηση λειτουργίας κοινωνικών 
ιατρείων, υφιστάμενων και νέων, για το δωρεάν εμβολιασμό παιδιών 
που ανήκουν σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, τη δωρεάν κατ’ οίκον 
παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης σε άτομα με σοβαρά κινητικά 
προβλήματα και τη προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης των 
ατόμων με αναπηρία.  

Ομάδα στόχος 
 Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

 Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 
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Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 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. 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.4.12 Ε.Π.9iv-Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.4.  Πρόσβαση σε στέγη 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Αφορά την ενίσχυση των δομών  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
(ΣΥΔ) για την μόνιμη κατοικία για άτομα με νοητική στέρηση και 
ενδεχομένως κινητικές ή άλλες παθήσεις καθώς και ψυχικές 
διαταραχές. Οι δομές αυτές παρέχουν οργανωμένα όλες τις 
απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης για ανεξάρτητη διαβίωση των 
φιλοξενούμενών τους όπως υγιεινή, ασφαλή άνετη διαμονή, συνεχή 
ιατρική φροντίδα, κλπ. 

Ομάδα στόχος 
 Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

 Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφέρεια Αττικής, 
Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ 
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 Υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, Κοινωνία των 
Πολιτών, ΟΤΑ και Διεθνείς Οργανισμοί. 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.4.13 Ε.Π.9iv-Δημιουργία Ικανοτήτων (Capacity Building) στα 

στελέχη πεδίου που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης και κοινωνικές υπηρεσίες σε τοπική κλίμακα 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

4.2.1  Ανάπτυξη της Κοινωνικής Καινοτομίας 

4.3.2  Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων 

4.3.3  Ανάπτυξη της στοχευμένης έρευνας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Δημιουργία Ικανοτήτων (Capacity Building) στα στελέχη πεδίου που 
παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικές 
υπηρεσίες σε τοπική κλίμακα. 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Αφορά στην ενίσχυση ενεργειών για την «Ενδυνάμωση Δομών & 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων» - Capacity Building το οποίο βελτιώνει και 
ενδυναμώνει ένα οργανισμό, προκειμένου να γίνει 
αποτελεσματικότερος και να επιτύχει μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος, 
βιωσιμότητα, καθώς και τους στόχους του σε βάθος χρόνου. 
Ενδεικτικές θεματικές ενότητες μπορεί να είναι: 

 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων  

 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ηθικές Πρακτικές 

 Οικονομική Διαχείριση  

 Διαχείριση Έργου 

Ομάδα στόχος 
 Στελέχη Δομών / πεδίου 

 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφέρεια Αττικής, 
Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ 



Οριοθέτηση και Εξειδίκευση των ενεργειών που μπορούν να ενταχθούν στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 

47 

 

 Υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, Κοινωνία των 
Πολιτών, ΟΤΑ και Διεθνείς Οργανισμοί. 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ.1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.5 Επενδυτική Προτεραιότητα 9v 

Γενικές πληροφορίες 

Θεματικός στόχος 
(ΘΣ) 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική 
προτεραιότητα 

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην απασχόληση 

Σύνδεση με 
θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1 

Ειδικοί στόχοι Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων, τόσο με την 
έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και με κάλυψη θέσεων 
απασχόλησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις 

Δείκτες 
αποτελέσματος 

Τ3291: Αριθμός  κοινωνικών επιχειρήσεων που η λειτουργία τους 

συνεχίζεται ένα έτος μετά την ίδρυσή τους 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO23 

Αριθμός 
υποστηριζόμενω
ν πολύ μικρών, 

μικρών και 
μεσαίων 

επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβαν

ομένων 
Συνεταιριστικών
επιχειρήσεων 

και 
επιχειρήσεων 
της κοινωνικής 

οικονομίας) 

Αριθμός 
Περισσότερο 
αναπτυγμένες 
Περιφέρειες 

  265   

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ 
Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α=β+ζ) 21.192.134,00 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β=γ+δ+ε) 21.192.134,00 € 
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           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 16.953.707,20 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 4.238.426,80 € 

Άλλη χρηματοδότηση (ε) - 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ζ) - 

3.2.5.1 Ε.Π.9v- Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 

(τύπου start – up) 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

3.2.1  Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας 

4.2.1  Ανάπτυξη της Κοινωνικής Καινοτομίας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (τύπου start – up), 
όπως προβλέπονται από το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν ενέργειες όπως προγράμματα 
κατάρτισης, δικτύωση των ανέργων με επιχειρήσεις, συμβουλευτική 
υποστήριξη ανέργων  και επιχειρήσεων, εκπόνηση επιχειρηματικών 
σχεδίων κ.α. με τελικό στόχο την τοποθέτηση ωφελούμενων σε 
επιχειρήσεις και την υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων. 

Ομάδα στόχος  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. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ, 
κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 
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3.2.5.2 Ε.Π.9v- Ανάπτυξη Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

3.2.1  Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας 

4.2.1  Ανάπτυξη της Κοινωνικής Καινοτομίας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Ανάπτυξη Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Ίδρυση και υποστήριξη της λειτουργίας θερμοκοιτίδων που θα 
προσφέρουν υπηρεσίες για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις όπως η 
κοινή επιχειρηματική έδρα ή / και συμβουλευτική στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, 
εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος 
αυτών, δικτύωσης, προβολής κλπ. 

Ομάδα στόχος  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. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.5.3 Ε.Π.9v-Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων 

επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (clusters) 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

4.2.1. Ανάπτυξη της Κοινωνικής Καινοτομίας 
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Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων 
Κοινωνικής Οικονομίας (clusters). 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση θα συμβάλλει στην αύξηση της κοινωνικής ένταξης και της 
απασχόλησης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι συστάδες 
επιχειρήσεων – clusters, αποτελούνται από επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο (οριζόντια clusters) ή σε 
διαφορετικούς κλάδους της διαδικασίας παραγωγής, ανήκουν 
δηλαδή στην ίδια εφοδιαστική αλυσίδα (κάθετα clusters). Οι 
επιχειρήσεις αυτές ονομάζονται είτε «επιχειρήσεις-εταίροι» είτε 
«επιχειρήσεις κορμού». Οι συστάδες εντοπίζονται σε συγκεκριμένη 
γεωγραφικά περιοχή, καθώς η γειτνίαση διευκολύνει την 
επικοινωνία, τις διαμεταφορές αλλά και την αλληλεπίδραση μεταξύ 
τους. Αν όμως οι επιχειρηματικές συναλλαγές δεν επηρεάζονται από 
τη γεωγραφική απόσταση, οι συστάδες δύνανται να αναπτυχθούν 
σε μεγαλύτερο γεωγραφικά εύρος. Έτσι, θα υπάρχουν συστάδες σε 
τοπικό, υπερτοπικό, εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Συστάδες 
μπορεί ακόμα να αναπτυχθούν σε αστικό ή αγροτικό περιβάλλον. 

Ομάδα στόχος  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. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

 Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ, 
κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.5.4 Ε.Π.9v-Ανάπτυξη «Περιφερειακού Μηχανισμού 

Κοινωνικής Οικονομίας» 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

4.1.1.  Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Αττικής 

4.2.1.  Ανάπτυξη της Κοινωνικής Καινοτομίας 
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4.2.2.  Αξιολόγηση της Στρατηγικής 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

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 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων και 
των επενδύσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και στην 
αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω της  
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Στον Περιφερειακό Μηχανισμό 
Υποστήριξης θα συμμετέχουν τοπικοί και περιφερειακοί φορείς,  
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
οι οποίοι θα προωθούν την κοινωνική οικονομία, 

Ομάδα στόχος 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. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ, κοινωνικές 
επιχειρήσεις. 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.5.5 Ε.Π.9v-Δικτύωση Κοινωνικών Φορέων, Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την 

προαγωγή, προώθηση και δρομολόγηση πρωτοβουλιών 

ανάπτυξης «αναγνωρίσιμων πόλων» Κοινωνικής 

Οικονομίας στην Περιφέρεια Αττικής 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

3.1.2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε  προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 
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4.2.1.  Ανάπτυξη της Κοινωνικής Καινοτομίας  

4.3.1.  Ανάπτυξη του Κοινωνικού Πλουραλισμού  

4.3.4. Διάδοση της Στρατηγικής 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

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. 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση λειτουργεί ενισχυτικά για την επίτευξη του ειδικού στόχου 
της συγκεκριμένης Επενδυτικής Προτεραιότητας και προβλέπει 
ενέργειες όπως τη δημιουργία τοπικών οικονομικών συμφωνιών και 
την υλοποίηση τοπικών οικονομικών συμφωνιών για την ενίσχυση 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Ομάδα στόχος 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. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ, κοινωνικές 
επιχειρήσεις. 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.5.6 Ε.Π.9v-Συστήματα, εργαλεία και παρεμβάσεις ενίσχυσης 

και υποστήριξης της δημιουργίας νέων και 

αναδιάρθρωσης της λειτουργίας των υφιστάμενων 

Κοι.Σ.Π.Ε. 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

4.2.1.  Ανάπτυξη της Κοινωνικής Καινοτομίας   
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4.3.3.  Ανάπτυξη της στοχευμένης έρευνας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Συστήματα, εργαλεία και παρεμβάσεις ενίσχυσης και υποστήριξης 
της δημιουργίας νέων και αναδιάρθρωσης της λειτουργίας των 
υφιστάμενων Κοι.Σ.Π.Ε. 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας μέσω συστημάτων και εργαλείων του 
Περιφερειακου Μηχανισμού. Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι η 
διάχυση της πληροφορίας για τους σκοπούς της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας,  τις διασικασίες ίδρυσης των Κοιν.ΣΕΠ, την 
υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών ανταλλαγής εμπειριών και 
διάδοσης καλών πρακτικών και τέλος την κατάρτιση στελεχών 
κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Ομάδα στόχος  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. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ, κοινωνικές 
επιχειρήσεις. 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.2.5.7 Ε.Π.9v-Υποστήριξη κοινωνικών συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων τύπου ΒΙΟΜΕ 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

4.2.1.  Ανάπτυξη της Κοινωνικής Καινοτομίας   

4.3.3 . Ανάπτυξη της στοχευμένης έρευνας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΚΤ (Επιδότηση) 
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Ονομασία τύπου 
δράσης 

Υποστήριξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τύπου 
ΒΙΟΜΕ 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά σε ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας μέσω συστημάτων και εργαλείων του 
Περιφερειακου Μηχανισμού. Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι η 
διάχυση της πληροφορίας σχετικά με τους σκοπούς της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας,  τις διασικασίες ίδρυσης των Κοιν.ΣΕΠ. τύπου 
ΒΙΟΜΕ, την υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών ανταλλαγής 
εμπειριών και διάδοσης καλών πρακτικών και τέλος την κατάρτιση 
στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Ομάδα στόχος 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. 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων 
που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί δικαιούχοι Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ, κοινωνικές 
επιχειρήσεις. 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

3.3.1 Επενδυτική Προτεραιότητα 9a 

Γενικές πληροφορίες 

Θεματικός στόχος 
(ΘΣ) 

Ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και 
υποδομών υγείας 

Επενδυτική 
προτεραιότητα 

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 
μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα 
της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της 
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πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και 
υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 
στη φροντίδα της κοινότητας 

Σύνδεση με 
θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.3 

Ειδικοί στόχοι Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας 

Δείκτες 
αποτελέσματος 

Τ3301 Πληθυσμός που καλύπτεται από κοινωνικές υποδομές 

Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/Ο
ΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO35 

Παιδική μέριμνα 
και εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 

υποδομών 
παιδικής 

μέριμνας ή 
εκπαίδευσης 

 

Άτομα 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  
450 

 
  

CO36 

Υγεία: 
Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 

βελτιωμένες 
υπηρεσίες 

υγείας 

Άτομα 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  150.000   

Τ3305 

Δυναμικότητα 
άλλων 

κοινωνικών 
υποδομών 

φυσικά 
πρόσωπα 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  2.000   

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

 Σύνολο Χώρας/ 
Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α=β+ζ) 53.235.286,00 € 

    Δημόσια Δαπάνη (β=γ+δ+ε) 53.235.286,00 € 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 42.588.228,80 € 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 10.647.057,20 € 

           Άλλη χρηματοδότηση (ε) - 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ζ) - 

3.3.1.1 Ε.Π. 9a -Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών A’ 

βάθμιας και Β’ βάθμιας υγείας 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.2.  Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

2.1.3  Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΤΠΑ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών A’ βάθμιας και Β’ βάθμιας 
υγείας 
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Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά σε μία σειρά παρεμβάσεων υποδομών υγείας σε 
διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Η χρηματοδότηση της 
δράσης στοχεύει στην αύξηση της δυναμικότητας και της ποιότητας 
παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, σε αντίστοιχα χωρικά και 
διοικητικά τμήματα της Περιφέρειας. Ο απώτερος στόχος είναι η 
ενίσχυση και η ενδυνάμωση των υπηρεσιών και υποδομών υγείας, 
για όλες τις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού. 

Ομάδα στόχος  Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας 

 Ωφελούμενοι των επιμέρους κατηγοριών των Ευπαθών 
Ομάδων 

 Ειδικές Ομάδες του Πληθυσμού της Περιφέρειας, και ιδίως, 
Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας (εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο) 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

‘Υπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής 
για την υγεία, στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο 
διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

Υπουργεία Εργασίας, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εποπτευόμενοι από αυτά Φορείς, 
Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, ΜΚΟ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.3.1.2 Ε.Π. 9a -Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας 

και χώρων / δομών υγιεινής 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.2. - Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

2.1.3 - Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΤΠΑ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / 
δομών υγιεινής 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και 
χώρων / δομών υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την 
κάλυψη ελλείψεων που υπάρχουν ανα χωρική ενότητα και σύμφωνα 
με τις ανάγκες των ομάδων στόχου. Απώτερος στόχος είναι η 
αύξηση της δυναμικότητας και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών 
υγείας και πρόνοιας, σε αντίστοιχα χωρικά και διοικητικά επίπεδα 
της Περιφέρειας. 
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Ομάδα στόχος  Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας 

 Ωφελούμενοι των επιμέρους κατηγοριών των Ευπαθών 
Ομάδων 

 Ειδικές Ομάδες του Πληθυσμού της Περιφέρειας, και ιδίως, 
Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

‘Υπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής 
για την υγεία, στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο 
διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

Υπουργεία Εργασίας, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εποπτευόμενοι από αυτά Φορείς, 
Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, ΜΚΟ 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 

3.3.1.3 Ε.Π. 9a -Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων για τους 

Ρομά 

Σύνδεση με Μέτρο 
Πολιτικής ΠεΣΚΕ 

1.1.2.  Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

1.1.4.  Πρόσβαση σε στέγη 

1.1.5. Πρόσβαση σε ενέργεια 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Έργο ΕΤΠΑ (Επιδότηση) 

Ονομασία τύπου 
δράσης 

Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων για τους Ρομά 

Συνοπτική 
περιγραφή δράσης 

Η Δράση περιλαμβάνει ενέργειες ποιοτικής αναβάθμισης των 
υποδομών στις περιοχές στόχους. Συγκεκριμένα προβλέπονται: 

 ενέργειες κάλυψης του στεγαστικού προβλήματος σε οικισμούς 
Ρομά μέσω της εκπόνησης τεχνικών, πολεοδομικών και λοιπών 
προπαρασκευαστικών μελετών. 

 ενέργειες εξασφάλισης των στοιχειωδών όρων υγιεινής 
διαβίωσης στους καταυλισμούς. 

 κατασκευές, επεκτάσεις και συντηρήσεις δικτύων κοινόχρηστων 
υποδομών όπως τα δίκτυα δημοτικού φωτισμού και ύδρευσης, 
σε οικισμούς οι οποίοι δεν καλύπτονται, τα δίκτυα αποχέτευσης 
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και όμβριων υδάτων, την συντήρηση οδοποιίας και την διάνοιξη 
οδών σε οικισμούς κ.α.  

 πεζοδρομήσεις, δενδροφυτεύσεις, διαμόρφωση χώρων 
πρασίνου, πάρκων, πλατειών και χώρων παιχνιδιού και 
άθλησης. 

 εξασφάλιση του απαραίτητου στόλου απορριμματοφόρων, 
κάδων και γενικότερα των υπηρεσιών καθαριότητας που 
απαιτούνται. 

 συγκοινωνιακές ρυθμίσεις. 

Ομάδα στόχος Κοινότητες Ρομά 

Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

Επιχορήγηση (grant) 

Σύνδεση με 
αιρεσιμότητες 

‘Υπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής 
για την υγεία, στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο 
διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα 

Σύνδεση με 
αυτοδεσμεύσεις 

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, 
στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω 
δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική. 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Χρονοδιάγραμμα Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης προτείνεται η 01/01/2016 και 
ως ημερομηνία λήξης προτείνεται η 31/12/2020. 

Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
δράσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 (Άρθρο 65, Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013). 

Χωρική διάσταση Περιφέρεια Αττικής 
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3.4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Πίνακας 1: Ετήσια κατανομή ποσών ανά επενδυτική προτεραιότητα  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ –ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Κοινοτική 80% & 
Εθνική: 20%) 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2014 2015 2016 

9i .Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης 
74.172.469,00 0   

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική 
άσκηση για ειδικές ομάδες σε τομείς αιχμής της περιφερειακής / 

τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση 
28.550.000,00 0 8.565.000,00 19.985.000,00 

Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για τις «ειδικές» ομάδες του 
πληθυσμού της Περιφέρειας, τις οποίες συμπεριλαμβάνεται πλέγμα 

δράσεων προετοιμασίας για προώθηση στην απασχόληση 
- 0 - - 

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 κ.λπ.). 

- 0 - - 

Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 350.000,00 0 105.000,00 245.000,00 

9ii .Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

21.192.134,00 0   

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 κ.λπ.). 

- 0 - - 

Δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης - 0 - - 

Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών 
μονάδων 

- 0 - - 

Λειτουργία one stop shops / 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 

- 0 - - 

Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών Ρομά - 0 - - 

Παρέμβαση στο δρόμο /street work - 0 - - 

Προγράμματα Κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων - 0 - - 

Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε ενήλικες 
μετανάστες, Ρομά κ.α. 

- 0 - - 

9iii. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 

42.384.268,00 0   

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με 
νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες 

- 0 - - 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας - 0 - - 

Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΣΥΔ ΑΜΕΑ, 
Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων 

- 0 - - 

Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων 
γυναικών 

4.050.000 0 810.000,00 19.985.000,00 

Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων  0   

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

μεταφοράς τους προς τα ειδικά σχολεία 
6.750.00 0 693.000,00 2.244.625,00 
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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 

52.980.335,00 0   

Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης 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) 

- 0 - - 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - 0 - - 

Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που 
απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 

- 0 - - 

Δράσεις αποΐδρυματοποίησης παιδιών - 0 - - 

Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας & ασυνόδευτων ανηλίκων. 

- 0 - - 

Δημιουργία δικτύου μονάδων οικογενειακής ιατρικής (family health 
units) 

- 0 - - 

Ανάπτυξη Δικτύου προστασίας υγείας του πληθυσμού στην Αττική 
(health safety net) 

- 0 - - 

Προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε νοσοκομεία της 
Αττικής 

- 0 - - 

Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας μέσω πρωτοβάθμιας 
φροντίδας και ιατρικών εξετάσεων των πολιτών της Περιφέρειας 

Αττικής και, ιδίως εκείνων που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη (λόγω 
μακροχρόνιας ανεργίας) και διαβιούν λόγω χαμηλού εισοδήματος 

κάτω των ορίων της φτώχειας 

- 0 - - 

Εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων προαγωγής υγείας και 
προσυμπτωματικού ελέγχου σε ευπαθείς ομάδες 

- 0 - - 

Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων/ γιατροί στο 
σπίτι) 

- 0 - - 

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) - 0 - - 

Δημιουργία Ικανοτήτων (Capacity Building) στα στελέχη πεδίου που 
παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικές 

υπηρεσίες σε τοπική κλίμακα 
- 0 - - 

9v. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και 
την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί 

η πρόσβαση στην απασχόληση 

21.192.134,00 0   

Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (τύπου start – up), 
όπως προβλέπονται από το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο 

- 0 - - 

Ανάπτυξη Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων - 0 - - 

Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων 
Κοινωνικής Οικονομίας (clusters). 

- 0 - - 

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 

- 0 - - 

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. 

- 0 - - 

Συστήματα, εργαλεία και παρεμβάσεις ενίσχυσης και υποστήριξης 
της δημιουργίας νέων και αναδιάρθρωσης της λειτουργίας των 

υφιστάμενων Κοι.Σ.Π.Ε 
- 0 - - 

Υποστήριξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τύπου 
ΒΙΟΜΕ 

- 0 - - 

9a. Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές 
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και 

τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική 

ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής 
και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα 

της κοινότητας 

53.235.286,00 0   
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Σημειώνεται ότι, πριν από την ενεργοποίηση των δράσεων και τις κατανομές των αντίστοιχων 
Δημοσίων Δαπανών , θα προηγείται διαβούλευση με την Ευρ. Επιτροπή 

 

 

 

Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών A’ βάθμιας και Β’ βάθμιας 
υγείας 

- 0 - - 

Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / 
δομών υγιεινής 

- 0 - - 

Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων για τους Ρομά - 0 - - 
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Πίνακας 2: Δράσεις που προτείνονται ανά Μέτρο Πολιτικής της ΠεΣΚΕ 

 

Επιχειρησιακοί Άξονες 
Προτεραιότητας της  

ΠεΣΚΕ 

Μέτρα ανά Προτεραιότητα Πολιτικής Δράσεις  

Επιχ. Άξονας 
Προτεραιότητας 1: 
Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 

 

1.1. Πρόσβαση σε βασικά Αγαθά 
  

1.1.1. Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης 
9ii3. Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων 

9iv1. Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης φτώχειας 

1.1.2. Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

9ii1. Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση 

9iv6. Δημιουργία δικτύου μονάδων οικογενειακής ιατρικής (family health units) 

9iv7. Ανάπτυξη Δικτύου προστασίας υγείας του πληθυσμού στην Αττική (health safety net) 

9iv8. Προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε νοσοκομεία της Αττικής 

9iv9. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας μέσω πρωτοβάθμιας φροντίδας και ιατρικών εξετάσεων 
των πολιτών της Περιφέρειας 

9iv10. Εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων προαγωγής υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου 
σε ευπαθείς ομάδες 

9a1. Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών A’ βάθμιας και Β’ βάθμιας υγείας 

9a2. Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών υγιεινής 

9a3. Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων για τους Ρομά 

1.1.3. Αντιμετώπιση κρίσεων 

9ii1. Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση 

9ii6. Παρέμβαση στο δρόμο /street work 

9iv1. Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης φτώχειας 

1.1.4. Πρόσβαση σε στέγη 

9ii1. Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση 

9ii3. Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων 

9iii4. Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 



Οριοθέτηση και Εξειδίκευση των ενεργειών που μπορούν να ενταχθούν στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 

63 

 

9iv1. Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης φτώχειας 

9iv5. Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, δικαιούχων διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτων 
ανηλίκων 

9iv12. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 

9a3. Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων για τους Ρομά 

1.1.5. Πρόσβαση σε ενέργεια 
9iv1. Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης φτώχειας 

9a3. Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων για τους Ρομά 

1.1.6. Πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

9i3. Προώθηση στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας 
και δημιουργίας επιχειρήσεων 

9iv1. Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης φτώχειας 

1.1.7. Πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες 

9ii1. Δράσεις ενεργοποίησης μελών που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες του πληθυσμού 

9iii4. Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 

9iv5. Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, δικαιούχων διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτων 
ανηλίκων 

1.1.8. 
Πρόσβαση σε δραστηριότητες πολιτισμού και 
αναψυχής 

9ii1. Δράσεις ενεργοποίησης μελών που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες του πληθυσμού 

9ii6. Παρέμβαση στο δρόμο /street work 

1.2. Πρόσβαση σε επαρκείς πόρους   

1.2.1. 
Ενσωμάτωση πορισμάτων αξιολόγησης του 
Προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό 
Εισόδημα» 

9i4. Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 

9ii4. Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων και κινητές μονάδες 

9iv9. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας μέσω πρωτοβάθμιας φροντίδας και ιατρικών εξετάσεων 
των πολιτών της Περιφέρειας 

1.2.2. 
Υποστήριξη της υλοποίησης εφαρμογής 
αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης 

9ii3. Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων 

9iv1. Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης φτώχειας 

Επιχ. Άξονας 
Προτεραιότητας 2: 
Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των παιδιών 

 

2.1. 
Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και 
ποιοτικές υπηρεσίες 

 

2.1.1. Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής 

9i4. Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 

9iii1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και 
αναπηρίες 



Οριοθέτηση και Εξειδίκευση των ενεργειών που μπορούν να ενταχθούν στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 

64 

 

9iii2. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας 

9iii3. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και υποστήριξη της μεταφοράς τους προς τα ειδικά σχολεία 

2.1.2. 
Πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής 

9iii1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και 
αναπηρίες 

2.1.3. 
Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής 
φροντίδας 

Oμοίως με το 3.2.1. 

2.1.4. 
Πρόληψη  της παραπομπής σε δομές κλειστής 
φροντίδας 

9iv1. Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης φτώχειας 

9iv4. Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών 

2.1.5. 
Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, 
αποκατάστασης και επανένταξης. 

9iv4. Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών 

2.2. Πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση   

2.2.1. 
Προώθηση της εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών 
Ρομά 9ii5. Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών Ρομά 

2.2.2. Ειδική αγωγή των παιδιών με αναπηρία 
9iii6. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και υποστήριξη της μεταφοράς τους προς τα ειδικά σχολεία 

  

 

Επιχ. Άξονας 
Προτεραιότητας 3: 
Προώθηση της ένταξης 
των ευπαθών και 
ευάλωτων ομάδων 

 

3.1. Ενεργοποίηση των ανέργων   

3.1.1. 
Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε 
προγράμματα ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης 

9i1. Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση 

9i2. Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για τις «ειδικές» ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας 

9i3. Προώθηση στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας 
και δημιουργίας επιχειρήσεων 

9ii2. Δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης 

9ii4. Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων και κινητές μονάδες 

9ii7. Προγράμματα Κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων 

9ii8. Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες, Ρομά κ.α. 

3.1.2. 
Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε 
δράσεις Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

9i1. Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση 

9i2. Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για τις «ειδικές» ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας 
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9i3. Προώθηση στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας 
και δημιουργίας επιχειρήσεων 

9ii7. Προγράμματα Κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων 

9v1. Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (τύπου start – up), όπως προβλέπονται από το 
εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο 

9v2. Ανάπτυξη Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

9v5. Δικτύωση Κοινωνικών Φορέων, Κοινωνικών Επιχειρήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την 
προαγωγή, προώθηση και δρομολόγηση πρωτοβουλιών ανάπτυξης «αναγνωρίσιμων πόλων» 
Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Αττικής 

3.2. 

Πρόσβαση ανέργων με σωρευτικά 
χαρακτηριστικά αποκλεισμού και άλλων 
ομάδων σε οικονομικά προσιτές και 
ποιοτικές υπηρεσίες  

3.2.1. 
Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής 
φροντίδας 

9iii3. Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΣΥΔ ΑΜΕΑ, Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων 

9iv2. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

9iv9. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας μέσω πρωτοβάθμιας φροντίδας και ιατρικών εξετάσεων 
των πολιτών της Περιφέρειας 

9a1. Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών A’ βάθμιας και Β’ βάθμιας υγείας 

9a2. Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών υγιεινής 

3.2.2. 
Πρόσβαση σε υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας 
και νοσηλείας 9iv11. Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων/ γιατροί στο σπίτι) 

3.2.3. 
Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής 
φροντίδας 9iv4. Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών 

3.2.4. 
Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, 
αποκατάστασης και επανένταξης 9iv4. Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών 

3.2.5. 
Πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης της 
φερεγγυότητας των φτωχών νοικοκυριών 9iv1. Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης φτώχειας 

Επιχ. Άξονας 
Προτεραιότητας 4: 
Διακυβέρνηση της 
Στρατηγικής 

 

4.1. Συντονισμός της Στρατηγικής  

4.1.1. Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Αττικής 

9v4. 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 
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4.2. Ποιότητα της Στρατηγικής  

4.2.1. Ανάπτυξη της Κοινωνικής Καινοτομίας 

9iv13. Δημιουργία Ικανοτήτων (Capacity Building) στα στελέχη πεδίου που παρέχουν υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικές υπηρεσίες σε τοπική κλίμακα 

9v1. Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (τύπου start – up), όπως προβλέπονται από το 
εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο 

9v2. Aνάπτυξη Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

9v3. Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (clusters). 

9v4. Ανάπτυξη «Περιφερειακού Μηχανισμού Κοινωνικής Οικονομίας» 

9v5. Δικτύωση Κοινωνικών Φορέων, Κοινωνικών Επιχειρήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

9v6. Συστήματα, εργαλεία και παρεμβάσεις ενίσχυσης και υποστήριξης της δημιουργίας νέων και 
αναδιάρθρωσης της λειτουργίας των υφιστάμενων Κοι.Σ.Π.Ε.. 

9v7. Υποστήριξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τύπου ΒΙΟΜΕ 

4.2.2. Αξιολόγηση της Στρατηγικής 9v4. Ανάπτυξη «Περιφερειακού Μηχανισμού Κοινωνικής Οικονομίας» 

4.3. Εφαρμογή της Στρατηγικής  

4.3.1. Ανάπτυξη του Κοινωνικού Πλουραλισμού 9v5. Δικτύωση Κοινωνικών Φορέων, Κοινωνικών Επιχειρήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

4.3.2. Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων 

9iv3. Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας  

9iv13. Δημιουργία Ικανοτήτων (Capacity Building) στα στελέχη πεδίου που παρέχουν υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικές υπηρεσίες σε τοπική κλίμακα 

4.3.3. Ανάπτυξη της στοχευμένης έρευνας 

9iv3. Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας  

9iv13. Δημιουργία Ικανοτήτων (Capacity Building) στα στελέχη πεδίου που παρέχουν υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικές υπηρεσίες σε τοπική κλίμακα 

9v6. Συστήματα, εργαλεία και παρεμβάσεις ενίσχυσης και υποστήριξης της δημιουργίας νέων και 
αναδιάρθρωσης της λειτουργίας των υφιστάμενων Κοι.Σ.Π.Ε.. 

9v7. Υποστήριξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τύπου ΒΙΟΜΕ 

4.3.4. Διάδοση της Στρατηγικής 
9iii5. Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων 

9v5. Δικτύωση Κοινωνικών Φορέων, Κοινωνικών Επιχειρήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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Πίνακας 3: Σύνδεση Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Μέτρων Πολιτικής 

Θ.Σ. Επενδυτικές Προτεραιότητες 

Σύνδεση με 
Μέτρο 

πολιτικής  
ΠΕΣΚΕ 

Προϋπολογισμός 
Εκ των 

προτέρων 
όρος 

Ωφελούμενοι Τελικοί Δικαιούχοι 

09_Προώθηση 
της Κοινωνικής 

Ένταξης και 
Καταπολέμηση 
της Φτώχειας 

και 
Διακρίσεων – 
Διασφάλιση 

της Κοινωνικής 
Συνοχής 

9i 
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των 
ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης 

  

74.172.469,00 € Τ09.1 

Άνεργοι, μακροχρόνια 
άνεργοι, οικονομικά μη-
ενεργά άτομα και 
ευάλωτες ομάδες, με 
έμφαση στους 
δικαιούχους του 
ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος 

Υπ. Εργασίας, 
Περιφέρεια Αττικής, 
Δήμοι, Τοπικές 
Συμπράξεις, ΜΚΟ, 
ΕΕΤΑΑ 

01 
Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση 
για ειδικές ομάδες σε τομείς αιχμής της περιφερειακής / τοπικής οικονομίας, 
τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση 

3.1.1, 3.1.2 

02 
Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για τις «ειδικές» ομάδες του 
πληθυσμού της Περιφέρειας, τις οποίες συμπεριλαμβάνεται πλέγμα 
δράσεων προετοιμασίας για προώθηση στην απασχόληση  

3.1.1, 3.1.2 

03 

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 κ.λπ.).  

1.1.6,  3.1.1, 
3.1.2 

04 Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 1.2.1, 2.1.1 

9ii 
Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομά 

  

21.192.134,00 € Τ09.2 

Ειδικές Ομάδες του 
Πληθυσμού της 
Περιφέρειας, και ιδίως, 
αιτούντες άσυλο, 
αιτούντες διεθνούς 
προστασίας & 
ασυνόδευτα τέκνα, 
μετανάστες 
υπήκοοι 3ων χωρών & 
απάτριδες. 
• Λοιπές Ομάδες του 
Πληθυσμού της 
Περιφέρειας, και ιδίως, 
νοικοκυριά χωρίς 
κανέναν εργαζόμενο, 

Υπ. Εργασίας, 
Περιφέρεια Αττικής, 
Δήμοι, Τοπικές 
Συμπράξεις, ΜΚΟ, 
ΟΑΕΔ 

01 

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 κ.λπ.). 

1.1.2, 
1.1.4,1.1.7, 
1.1.8 

02 Δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης  3.1.1 

03 
Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων, 
όπου απαιτείται 

1.1.1, 1.1.3, 
1.1.4 

04 
Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων και 
κινητές μονάδες 

1.2.1, 3.1.1 
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05 Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών Ρομά 2.2.1 
άστεγοι, άτομα 
προερχόμενα από 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, Ρομά κ.λπ 06 Παρέμβαση στο δρόμο /street work 

1.1.1, 1.1.3, 
1.1.4,1.1.8 

07 Προγράμματα Κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων 3.1.1, 3.1.2 

08 
Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες, 
Ρομά κ.α. 

3.1.1 

9iii 
Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

  

42.384.268,00 € Τ09.1 

Ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού της 
Περιφέρειας και, ιδίως 
άτομα με αναπηρίες, 
εξαρτημένα ή 
απεξαρτημένα από 
ουσίες άτομα, 
οροθετικοί 
κ.λπ. 
• Λοιπές ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού 
της Περιφέρειας με 
έμφαση στους 
δικαιούχους του 
ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος, 
ανασφάλιστοι 
κ.λπ. 

Υπ. Εργασίας, Γενική 
Γραμματεία Ισότητας, 
Περιφέρεια Αττικής, 
Δήμοι, Τοπικές 
Συμπράξεις, ΜΚΟ 

01 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική 
υστέρηση ή/και αναπηρίες 

2.1.1, 2.1.2 

02 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας 2.1.1 

03 
Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΣΥΔ ΑΜΕΑ, Θεραπευτήρια 
χρόνιων παθήσεων 

3.2.1 

04 Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 
1.1.7, 1.1.4, 
3.2.1 

05 Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων 4.3.4 

06 
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και υποστήριξη της μεταφοράς τους 
προς τα ειδικά σχολεία. 

2.1.1, 2.2.2 

9iv 

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

  

52.980.335,00 € Τ09.1 

Ανασφάλιστοι, 
ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού με έμφαση 
στους δικαιούχους του 
ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος 
• Αιτούντες άσυλο, 
αιτούντες διεθνούς 
προστασίας & 
ασυνόδευτα τέκνα, 
μετανάστες υπήκοοι 
3ων χωρών & 
απάτριδες. 

Υπ. Υγείας και 
Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, 
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. 

01 

Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης 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) 

1.1.1, 
1.1.3,.1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6 

02 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 3.2.1 

03 
Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε 
δομές / υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 

4.3.2, 4.3.3 
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04 Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών 
2.1.5, 3.2.3, 
3.2.4 

• Στελέχη δομών / 
πεδίου 

05 
Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας & ασυνόδευτων ανηλίκων.  

1.1.4,1.1.7, 
3.1.1 

06 Δημιουργία δικτύου μονάδων οικογενειακής ιατρικής (family health units) 1.1.2 

07 
Ανάπτυξη Δικτύου προστασίας υγείας του πληθυσμού στην Αττική (health 
safety net) 

1.1.2 

08 Προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε νοσοκομεία της Αττικής 1.1.2 

09 

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 

1.1.2, 1.2.1, 
1.2.2, 3.2.1 

10 Εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων προαγωγής υγείας και 
προσυμπτωματικού ελέγχου σε ευπαθείς ομάδες. 1.1.2 

11 Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων/ γιατροί στο σπίτι) 3.2.2 

12 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 1.1.4 

13 
Δημιουργία Ικανοτήτων (Capacity Building) στα στελέχη πεδίου που 
παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικές υπηρεσίες 
σε τοπική κλίμακα. 

4.2.1, 4.3.2, 
4.3.3 

9v Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων   

21.192.134,00 € Τ09.1 

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 

Περιφέρεια Αττικής, 
Δήμοι, Τοπικές 
Συμπράξεις, ΜΚΟ, 
κοινωνικές επιχειρήσεις 

01 
Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (τύπου start – up), όπως 
προβλέπονται από το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο 3.1.2, 4.2.1 

02 
Aνάπτυξη Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων, για μια σειρά 
ενεργειών / υπηρεσιών όπως: δικτύωση, προβολή, υποστήριξη, κ.λπ. Των 
κοινωνικών επιχειρήσεων  3.1.2, 4.2.1 

03 
Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής 
Οικονομίας (clusters). 4.2.1 

04 

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 

4.1.1, 4.2.1, 
4.2.2 
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05 

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. 

3.1.2, 4.2.1, 
4.3.1, 4.3.4 

08 
Συστήματα, εργαλεία και παρεμβάσεις ενίσχυσης και υποστήριξης της 
δημιουργίας νέων και αναδιάρθρωσης της λειτουργίας των υφιστάμενων 
Κοι.Σ.Π.Ε.. 4.2.1, 4.3.3 

09 Υποστήριξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τύπου ΒΙΟΜΕ 4.2.1, 4.3.3 

10_Ανάπτυξη 
– 

Αναβάθμιση 
Στοχευμένων 
Κοινωνικών 
Υποδομών 

και 
Υποδομών 

Υγείας 

9a 

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 
μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα 
της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και 
υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 
στη φροντίδα της κοινότητας   

53.235.286,00 €   

Μαθητές, φοιτητές, 
ενήλικες με χαμηλά 
τυπικά προσόντα 
(«δεύτερη» ευκαιρίας 
εκπαίδευσης), 
μειονεκτούντα άτομα 
• Οικογένειες με παιδιά, 
κάτοικοι της 
Περιφέρειας 

Υπουργείο Παιδείας και 
εποπτευόμενοι Φορείς, 
ΑΕΙ, Περιφέρεια 
Αττικής, Δήμοι, 
Κτιριακές Υποδομές 
Α.Ε. 

9a1 

Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και 
της πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές 
υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε 
υποβαθμισμένες περιοχές   

01 Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών A’ βάθμιας και Β’ βάθμιας υγείας 1.1.2., 2,1,3 

02 
Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών 
υγιεινής 1.1.2., 2,1,3 

03 Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων για τους Ρομά 
1.1.2, 1.1.4, 
1.1.5 
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Πίνακας 4: Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δράσεων 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δράσεων 

Θ.Σ. Επενδυτικές Προτεραιότητες 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

09_Προώθηση της 
Κοινωνικής 
Ένταξης και 

Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και 
Διακρίσεων – 

Διασφάλιση της 
Κοινωνικής 

Συνοχής 

9i Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης 

1 
Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για ειδικές ομάδες σε τομείς αιχμής της 
περιφερειακής / τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση               

2 
Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για τις «ειδικές» ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας, τις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται πλέγμα δράσεων προετοιμασίας για προώθηση στην απασχόληση                

3 
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 κ.λπ.).                

4 Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής               

9ii Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

1 

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 κ.λπ.).               

2 Δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης                

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

4 Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων και κινητές μονάδες               

5 Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών Ρομά               

6 Παρέμβαση στο δρόμο /street work               
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7 Προγράμματα Κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων               

8 Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες, Ρομά κ.α.               

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

1 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες               

2 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας               

3 Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΣΥΔ ΑΜΕΑ, Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων               

4 Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών               

5 Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων               

6 
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
υποστήριξη της μεταφοράς τους προς τα ειδικά σχολεία.               

9iv 
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και 
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

1 

Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης 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)               

2 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων               

3 Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας               

4 Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών               

5 Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, δικαιούχων διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτων ανηλίκων.                

6 
Δημιουργία δικτύου μονάδων οικογενειακής ιατρικής (family health units) 

              

7 
Ανάπτυξη Δικτύου προστασίας υγείας του πληθυσμού στην Αττική (health safety net) 

              



Οριοθέτηση και Εξειδίκευση των ενεργειών που μπορούν να ενταχθούν στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 

73 

 

8 
Προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε νοσοκομεία της Αττικής 

              

9 

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               

10 Εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων προαγωγής υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου σε ευπαθείς ομάδες.               

11 Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων/ γιατροί στο σπίτι)               

12 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)               

13 
Δημιουργία Ικανοτήτων (Capacity Building) στα στελέχη πεδίου που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 
και κοινωνικές υπηρεσίες σε τοπική κλίμακα.               

9v Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

1 
Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (τύπου start – up), όπως προβλέπονται από το εκάστοτε θεσμικό 
πλαίσιο               

2 
Ανάπτυξη Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων, για μια σειρά ενεργειών / υπηρεσιών όπως: δικτύωση, προβολή, 
υποστήριξη, κ.λπ. Των κοινωνικών επιχειρήσεων               

3 Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (clusters).               

4 

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               

5 

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.               

6 
Συστήματα, εργαλεία και παρεμβάσεις ενίσχυσης και υποστήριξης της δημιουργίας νέων και αναδιάρθρωσης της 
λειτουργίας των υφιστάμενων Κοι.Σ.Π.Ε..               

7 Υποστήριξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τύπου ΒΙΟΜΕ               
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10_Ανάπτυξη – 
Αναβάθμιση 
Στοχευμένων 
Κοινωνικών 

Υποδομών και 
Υποδομών 

Υγείας 

9a 

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 
αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα 
και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 

9a1 
Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης 
των αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές 

1 Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών A’ βάθμιας και Β’ βάθμιας υγείας               

2 Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών υγιεινής               

3 Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων για τους Ρομά               
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4 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Το υφιστάμενο σύστημα διακυβέρνησης της κοινωνικής πολιτικής αποτελείται από 
πολιτικές οντότητες, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, χωρίς 
ιδιαίτερη συμμετοχή κοινωνικών πρωταγωνιστών. Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί από την 
ανάλυση που προηγήθηκε, είναι εμφανής η απουσία ενός «συστήματος κοινωνικής 
προστασίας» σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο να χαρακτηρίζεται από:  

 στρατηγικό σχεδιασμό των πολιτικών κοινωνικής ένταξης  

 μηχανισμό παρακολούθησης και συντονισμού των κοινωνικών προγραμμάτων  

 σχεδιασμό κατανομής πόρων, που θα διασφαλίζει τις απαιτούμενες χρηματορροές  

 δικτύωση των εμπλεκόμενων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων 

 δικτύωση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων  

 διαβούλευση και ενεργητική συμμετοχή στα κοινωνικό-οικονομικά δρώμενα  

Ο επιτυχημένος σχεδιασμός και υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Κοινωνικής Ένταξης απαιτεί την κινητοποίηση και συμμετοχή όλων των κοινωνικών 
φορέων, ο οποίος θα εξασφαλίζει με τρόπο συστηματικό τις ακόλουθες βασικές 
προϋποθέσεις :  

 μεγιστοποίηση της δυνατότητας κινητοποίησης των κοινωνικών φορέων 

 απλουστευμένη διαχείριση  

 αποφυγή επικαλύψεων αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης  

 αξιοποίηση των υφιστάμενων οργάνων και δομών 

 ενσωμάτωση εμπειρίας τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στα θεσμοθετημένα 
όργανα διακυβέρνησης.  

Σε ότι αφορά τη δομή διακυβέρνησης, αυτή περιλαμβάνει δύο επίπεδα:  

I. Το Επιτελικό Επίπεδο (για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικής).  

II. Το Εκτελεστικό Επίπεδο (για την τεκμηρίωση, το συντονισμό και την εφαρμογή 
της διαμορφωθείσας πολιτικής).  

Κάθε επίπεδο στελεχώνεται από τους παρακάτω φορείς:  

Ι) Επιτελικό Επίπεδο  

Στο επιτελικό επίπεδο περιλαμβάνονται τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας, τα 
οποία είναι αρμόδια για την χάραξη κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια, καθώς και 
την λήψη / επικύρωση αποφάσεων στους τομείς αυτούς. Αυτά είναι η Περιφερειάρχης, 
το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες.  

Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις προς την Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό 
Συμβούλιο για την προώθηση και υποστήριξη της κοινωνικής καινοτομίας στην 
Περιφέρεια, τη δημιουργία περιφερειακών δικτυώσεων, για την ενθάρρυνση 
ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών 
επιτυχούς συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.  

Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του ΠΣΚΕ θα παρέχονται από την 
Περιφέρεια. Η τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του ΠΣΚΕ θα καλύπτονται μέσω της 
Τεχνικής Βοήθειας του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. 
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II) Εκτελεστικό Επίπεδο  

Αφορά την τεκμηρίωση, την παρακολούθηση και το συντονισμό της εφαρμογή της 
διαμορφωθείσας πολιτικής. Στο συγκεκριμένο επίπεδο εντάσσονται: το Περιφερειακό 
Συντονιστικό Όργανο παρακολούθησης των Κοινωνικών Πολιτικών (ΠΣΟΚΠ), 
οι Ομάδες Εργασίας, οι φορείς διαχείρισης και οι φορείς υλοποίησης των 
σχετικών δράσεων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι φορείς/ όργανα:  

Συντονιστικό όργανο παρακολούθησης της ΠεΣΚΕ 

Ο ρόλος του ΠΣΟΚΠ, είναι η επεξεργασία των ζητημάτων που σχετίζονται με την 
προώθηση της καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην 
Περιφέρεια Αττικής. Το Όργανο προτείνει και γνωμοδοτεί για το σχεδιασμό δράσεων 
ένταξης με στόχο την ενίσχυση των στρατηγικών στόχων της Περιφέρειας. Επιπλέον, 
παρακολουθεί την υλοποίηση της ΠεΣΚΕ και προτείνει αλλαγές και αναθεωρήσεις, σε 
περίπτωση που οι υλοποιούμενες δράσεις αποδεικνύονται μη αποτελεσματικές. Τέλος, 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την κινητοποίηση των φορέων εκπροσώπησης, 
επιδιώκοντας την ενεργή συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
δράσεων. 

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Οργάνου ορίζονται από τον Περιφερειάρχη ή 
εναλλακτικά μπορεί να είναι ο Περιφερειάρχης και ένας Αντιπεριφερειάρχης. 

Μέλη του Συμβουλίου μπορεί να είναι εκπρόσωποι :  

 της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και των 
Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων  

 ΟΤΑ α’ βαθμού και ειδικά των κατά περίπτωση Διευθύνσεων/Τμημάτων κοινωνικής 
πολιτικής, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής πρόνοιας ή/και των νομικών 
προσώπων. 

 Περιφερειακών Γραφείων ΟΑΕΔ και Εργατικών Κέντρων της Περιφέρειας  

 Συλλογικών φορέων εκπροσώπησης ευπαθών, ευάλωτων και ειδικών ομάδων του 
πληθυσμού, ΜΚΟ 

 Μητροπόλεων 

 Εκπρόσωποι φορέων υγείας (ΔΥΠΕ Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων και δομών 
Ψυχικής Υγείας)  

 Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και των 
Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών  

 Εκπρόσωπος των Ρομά  

 Εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων της Περιφέρειας  

 Εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

Το ΠΣΟΚΠ υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας (τεχνική /διοικητική και επιστημονική υποστήριξη). 

Ομάδες εργασίας της ΠεΣΚΕ 

Παράλληλα, συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας του, ανά τομέα προτεραιότητας της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη 
του οργάνου, εκπρόσωποι κοινωνικών, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων 
της Περιφέρειας , εμπειρογνώμονες και στελέχη Δημόσιων Υπηρεσιών. Βαρύνουσας 
σημασίας είναι ο ρόλος του Συντονιστή της Ομάδας, ο οποίος αναλαμβάνει την 
καθοδήγηση της ομάδας και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της.  
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Αναλυτικότερα, αρχικά προτείνεται η συγκρότηση υπό την εποπτεία του Οργάνου δύο 
(2) συμβουλευτικές Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) :  

 ΟΕ Ρομά 

 ΟΕ λοιπών ομάδων στόχου  

Οι ομάδες εργασίας δύνανται να εδρεύουν σε διαφορετικούς φορείς από την 
Περιφέρεια, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να έχουν τη βούληση και την τεχνογνωσία να 
αναλάβουν την αρμοδιότητα του συντονισμού της ομάδας.  

Το ΠΣΟΚΠ καθώς και οι Ομάδες Εργασίας έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την 
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της ΠεΣΚΕ. Επίσης, σημαντική αρμοδιότητα 
των Ομάδων Εργασίας αποτελεί η συνεχής διαδικασία εντοπισμού των κρίσιμων 
μέτρων πολιτικής, όπου θα πρέπει να εστιασθεί και ενταθεί, η προσπάθεια εφαρμογής 
των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης στη νέα προγραμματική περίοδο για την 
Περιφέρεια Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη την ΠεΣΚΕ.  

Στις αρμοδιότητές τους, επίσης, περιλαμβάνονται:  

 Η εξειδίκευση των δράσεων της ΠεΣΚΕ 

 Η ενημέρωση του Οργάνου μέσω αναφορών/ εισηγήσεων για σχετικά θέματα.  

 Η υποστήριξη των οργάνων που συμμετέχουν στο Επιτελικό επίπεδο 
διακυβέρνησης της ΠεΣΚΕ για θέματα σχεδιασμού και τεκμηρίωσης της.  

 Η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για τυχόν αναθεωρήσεις της ΠεΣΚΕ.  

 Η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης για τις δράσεις της ΠεΣΚΕ.  

 Η παρακολούθηση και τροφοδότηση με στοιχεία του συστήματος δεικτών της 
ΠεΣΚΕ.  

 Η υποστήριξη των φορέων διαχείρισης των δράσεων της ΠεΣΚΕ (εφόσον 
απαιτηθεί) κατά το στάδιο προκήρυξης των παρεμβάσεων (πχ. υποστήριξη στην 
εξειδίκευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση, 
λειτουργία ως help desk για τους ενδιαφερόμενους φορείς, υποστήριξη των 
Επιτροπών Αξιολόγησης των προτάσεων κλπ.)  

 Η συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης των δράσεων κατά το στάδιο της 
υλοποίησης των παρεμβάσεων.  

Φορείς διαχείρισης  

Πρόκειται για φορείς που συμμετέχουν στο σύστημα διακυβέρνησης της ΠεΣΚΕ, οι 
οποίοι έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης των δράσεων της. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ή/ και Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 που 
χρηματοδοτούν τις δράσεις της ΠεΣΚΕ (όπως ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, ΕΠΑνΕΚ, ΕΠΑΝΑΔ-
ΕΔΒΜ, κλπ.) .  

• Οι φορείς διαχείρισης λοιπών Προγραμμάτων (π.χ. HORIZON 2020, COSME κλπ)  

Φορείς υλοποίησης  

Η υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και της 
αναπτυξιακής πολιτικής αποτελεί ευθύνη των υπηρεσιών της Περιφέρειας και ειδικά 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης.  

Επιπρόσθετα, άλλοι εξωτερικοί φορείς που συμμετέχουν στο σύστημα διακυβέρνησης 
της ΠεΣΚΕ και θα υλοποιήσουν τις δράσεις (Δικαιούχοι, Ανάδοχοι κλπ).  



Οριοθέτηση και Εξειδίκευση των ενεργειών που μπορούν να ενταχθούν στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 

79 

 

Αξιοποίηση Μελέτης για τη Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας  

Δεδομένου ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια σημαντική πτυχή 
για την επιτυχή εφαρμογή της ΠεΣΚΕ, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων 
απόκτησης δεξιοτήτων και απασχόλησης είναι αλληλένδετη με τις υπόλοιπες δράσεις 
της στρατηγικής. Για το λόγο αυτό καθοριστικό εργαλείο για την προτεινόμενη δομή 
διακυβέρνησης, θα αποτελέσει η μελέτη για τη Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015. 
Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη μελέτη θα επικαιροποιείται σε 
ετήσια βάση μέχρι την έναρξη της λειτουργίας ενός μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού 
για την διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας.   

4.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

4.1.1 Σύστημα παρακολούθησης  

Η παρακολούθηση αποσκοπεί στο να επαληθεύσει ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται 
σωστά και δαπανώνται για την παροχή των προβλεπόμενων εκροών σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων καθώς και ότι οι δείκτες εκροών εξελίσσονται 
προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Η παρακολούθηση εντοπίζει επίσης τις αποκλίσεις 
από τους στόχους καθώς και τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια στην εξέλιξη κάθε 
προτεραιότητας, μετρά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεμβάσεων 
και προτείνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 

Με δεδομένο ότι στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, έχει ήδη οργανωθεί 
σύστημα παρακολούθησης, το σύστημα παρακολούθησης της Στρατηγικής θα 
εναρμονιστεί με αυτό εξασφαλίζοντας ότι δεν θα δημιουργηθούν παράλληλοι 
επικαλυπτόμενοι δείκτες. Συνεπώς κάθε δείκτης θα προσαρμοστεί στις 
συγκεκριμένες ανάγκες παρακολούθησης του ΠΕΠ. Αρμόδιος φορέας για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης της ΠεΣΚΕ είναι η Περιφέρεια Αττικής, μέσω του 
Συντονιστικού οργάνου και των Ομάδων εργασίας της.  

Αναλυτικότερα, η διαδικασία της παρακολούθησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 παρακολούθηση της τήρησης των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και 
κατευθύνσεων της ΠεΣΚΕ με τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών, δεικτών και 
συστημάτων εφαρμογής, ανατροφοδότησης και επικαιροποίησης.  

 συνεχή αποτίμηση και διατύπωση προτάσεων, διορθωτικών μέτρων, 
προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, δράσεων και κάθε είδους ενεργειών που κατά 
περίπτωση απαιτούνται, καθώς και τον εντοπισμό ενεργειών που αντίκεινται ή δεν 
εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις ορθής εφαρμογής της ΠεΣΚΕ.  

 παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των δράσεων της περιφερειακής 
στρατηγικής και εντοπισμό ενδεχόμενων αποκλίσεων από τους προϋπολογισμούς, 
τα χρονοδιαγράμματα και το φυσικό αντικείμενο με υποβολή προτάσεων για 
διορθωτικές ενέργειες.  

 παροχή διαρκούς, αξιόπιστης και αντικειμενικής πληροφόρησης και 
τεκμηριωμένων απόψεων στους εμπλεκόμενους φορείς, στα αρμόδια όργανα και 
στους πολίτες.  

 συμβολή στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινωνικής ένταξης.  

 μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών άλλων χωρών σε σχετικά θέματα, 
εφόσον κριθεί σκόπιμο.  

 σύνταξη εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου υλοποίησης της Στρατηγικής.  
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Ένα από τα εργαλεία παρακολούθησης της ΠεΣΚΕ είναι το Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στις 
παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020. Αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση των δεικτών και την πορεία 
υλοποίησής τους είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αττικής 2014-2020, η οποία θα πρέπει να παρέχει τη σχετική 
πληροφόρηση στο Συντονιστικό Όργανο, το οποίο και έχει την πλήρη εποπτεία της 
πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής. 

Οι δείκτες εκροών και οι αντίστοιχοι δείκτες αποτελέσματος παρουσιάστηκαν εκτενώς 
στις προηγούμενες παραγράφους. 

4.1.2 Η αξιολόγηση της Στρατηγικής  

Η αξιολόγηση έχει ως στόχο τη διερεύνηση της συμβολής της Στρατηγικής στην 
επίτευξη των αποτελεσμάτων (άμεσων και μακροπρόθεσμων) που μετρώνται με το 
σύστημα δεικτών και της επίδρασής της στο σύστημα κοινωνικής της Περιφέρειας.  
Ιδιαίτερη σημασία έχει:  

 η διερεύνηση του τρόπου παραγωγής των αποτελεσμάτων είτε εξαιτίας της 
Στρατηγικής είτε εξαιτίας άλλων παραγόντων (attribution),  

 η προσθετικότητα (additionality) των δράσεων, δηλαδή ο βαθμός 
πραγματοποίησης ανάλογων έργων από τους ωφελούμενους χωρίς τη δημόσια 
χρηματοδότηση.  

 η απλότητα, ευελιξία και παραγωγικότητα στο σύστημα διαχείρισης και η 
ελαχιστοποίηση τους διαχειριστικού κόστους για τους ωφελούμενους.  

Τα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να διερευνηθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 
της Στρατηγικής τροφοδοτώντας την προσαρμογή/εξειδίκευση της ΠεΣΚΕ αλλά πλήρη 
εικόνα μπορεί να διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.  

Ερωτήματα σε σχέση με μακροπρόθεσμες επιδράσεις όπως η αύξηση τη 
απασχολησιμότητας, ή πιθανές αλλαγές στις επιχειρήσεις όπως η κουλτούρα 
(behavioural additionality) και η ανάπτυξη συνεργασιών σε μόνιμη βάση κλπ. μπορούν 
να μετρηθούν μόνο σε βάθος χρόνου από την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. 
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5 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης της Περιφερειακής Στρατηγικής είναι:  

 Ο Κρατικός Προϋπολογισμός  

 Ετήσιοι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) σε επίπεδο ΟΤΑ  

 Πόροι από Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα της ΕΕ κυρίως στο πλαίσιο 
της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Πόροι από γενικά και ειδικά 
Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EaSI, FI-Compass, SME-Initiative κα). 

 Πόροι άλλων Διεθνών Οργανισμών (ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΕΟΧ) 

 Ιδιωτικοί πόροι  

Να σημειωθεί ότι εξαιτίας της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας οι πόροι του κρατικού 
προϋπολογισμού και των ΚΑΠ παρουσιάζουν μεταβλητότητα, σε αντίθεση με τους 
πόρους των πολιτικών συνοχής της ΕΕ οι οποίοι αναμένεται να αποτελέσουν το 
βασικό χρηματοδότη υλοποίησης της ΠεΣΚΕ. Σε ότι αφορά τα Ταμεία που αναμένεται 
να χρηματοδοτήσουν την Περιφερειακή Στρατηγική αυτά έχουν ως ακολούθως:  

 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων  

 Ταμείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας (EaSI)  

 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) προϋπολογισμού 
330.000.000 για την Ελλάδα. 

 Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 
2.000.000.000 για όλες τις χώρες – μέλη. 

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, προϋπολογισμού 
150.000.000 για όλες τις χώρες – μέλη. 

 Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία, προϋπολογισμού 
958.000.000 για όλες τις χώρες – μέλη. 

 Πρόγραμμα Horizon 2020, προϋπολογισμού 70.000.000.000 για όλες τις χώρες – 
μέλη. 

 Ταμείο Άσυλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προϋπολογισμού 3,9 δις για όλες τις 
χώρες – μέλη.  

 Ταμείο Αλληλεγγύης 

 Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, προϋπολογισμού 439.000.000 για 
όλες τις χώρες – μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. 

Σημειώνεται ότι βασική πηγή χρηματοδότησης για την επίτευξη των στόχων της 
Περιφερειακής Στρατηγικής θα αποτελέσει το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και πιο 
συγκεκριμένα οι Θεματικοί Στόχοι ΘΣ9 και ΘΣ10. Η κοινοτική συμμετοχή για τους ΘΣ9, 
ΘΣ10 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
265.156.626,00.€ εκ των οποίων. Ειδικότερα για τον ΘΣ9 :  

 τα 211.921.340.€ είναι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και  
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Αντίστοιχα η κοινοτική συμμετοχή για τον ΘΣ10 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2014-
2020 ανέρχεται σε 53.235.286.€ εκ των οποίων:  

 ολόκληρο το ποσό είναι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.  

Συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης των στόχων της ΠεΣΚΕ, θα αποτελέσει το 
σύνολο των ιδιωτικών πόρων που αναμένεται να διατεθούν άμεσα και έμμεσα για την 
υλοποίηση των Μέτρων Πολιτικής και περιλαμβάνουν ενδεικτικά : 

 Νέες θέσεις εργασίας για τους ωφελούμενους της ΠεΣΚΕ (άμεσα ή έμμεσα), στον 
ιδιωτικό τομέα και ειδικά του τομέα της κοινωνικής οικονομίας  

 Χρηματοδότηση στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

 Μικροχρηματοδοτήσεις ή μικροπιστώσεις 

 Δωρεές φυσικών και νομικών προσώπων 

 Χορηγίες φορέων μη κερδοσκοπικού ιδιωτικού τομέα (ΜΚΟ, ΑμΚΕ κα) 

 Πληθοπορισμός για τη σώρευση προσφορών μέσω διαδικτύου(Crowd funding).  

Ειδικότερα, ενδεικτικές πηγές χρηματοδότησης από ιδιωτικούς πόρους που 
αναμένεται να συνδράμουν στην υλοποίηση των Μέτρων Πολιτικής είναι : 

Πίνακας 5: Δράσεις της ΠεΣΚΕ και ενδεικτικοί ιδιωτικοί πόροι χρηματοδότησης 

Δράσεις 
Σύνδεση με Μέτρο 

Πολιτικής της 
ΠεΣΚΕ 

Ιδιωτικοί πόροι 
χρηματοδότησης 

Ενδεικτικός 
Προυπ/μός 

9ii3. Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με 
πρόβλεψη κινητών μονάδων 
9iv1. Ίδρυση και λειτουργία δομών 
αντιμετώπισης φτώχειας 

ΜΕΤΡΟ 1.1.1. 
Πρόσβαση σε βασικά 
είδη διαβίωσης 

Στο πλαίσιο εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης:  

 Τράπεζες 

 Super Market 

 Μέλη Εθελοντικών 
Οργανώσεων 

 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

1.000.000,00 

9ii1. Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 
συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση 

9iv6. Δημιουργία δικτύου μονάδων 
οικογενειακής ιατρικής (family health units) 

9iv7. Ανάπτυξη Δικτύου προστασίας υγείας του 
πληθυσμού στην Αττική (health safety net) 

9iv8. Προώθηση της διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης σε νοσοκομεία της Αττικής 

9iv9. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας 
μέσω πρωτοβάθμιας φροντίδας και ιατρικών 
εξετάσεων των πολιτών της Περιφέρειας 

9iv10. Εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων 
προαγωγής υγείας και προσυμπτωματικού 
ελέγχου σε ευπαθείς ομάδες 

9a1. Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών A’ 
βάθμιας και Β’ βάθμιας υγείας 

9a2. Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών 
πρόνοιας και χώρων / δομών υγιεινής 
9a3. Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων για 
τους Ρομά 

ΜΕΤΡΟ 1.1.2. 
Πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγείας 

 Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός 

 ΜΚΟ (Γιατροί του 
κόσμου, κα) 

 Φαρμακεία 

 Ιδιωτικές κλινικές 

 Τράπεζες  

 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις  

750.000,00 

9ii1. Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 
συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση 

ΜΕΤΡΟ 1.1.4. 
Πρόσβαση σε στέγη 

 Εκκλησία 

 Τράπεζες  

1.000.000,00 
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9ii3. Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με 
πρόβλεψη κινητών μονάδων 

9iii4. Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες 
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 

9iv1. Ίδρυση και λειτουργία δομών 
αντιμετώπισης φτώχειας 

9iv5. Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων 
άσυλο, δικαιούχων διεθνούς προστασίας & 
ασυνόδευτων ανηλίκων 

9iv12. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
(ΣΥΔ) 
9a3. Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων για 
τους Ρομά 

 Κατασκευαστικές 
εταιρείες  

 ΔΕΚΟ  

 Μέλη Εθελοντικών 
Οργανώσεων 

 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις  

9ii1. Δράσεις ενεργοποίησης μελών που 
ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες του 
πληθυσμού 

9iii4. Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες 
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 
9iv5. Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων 
άσυλο, δικαιούχων διεθνούς προστασίας & 
ασυνόδευτων ανηλίκων 

ΜΕΤΡΟ 1.1.7. 
Πρόσβαση σε νομικές 
υπηρεσίες 

 Δικηγορικός Σύλλογος 
Αθηνών 

 Μέλη Εθελοντικών 
Οργανώσεων 

 Τράπεζες  

 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

100.000,00 

9ii1. Δράσεις ενεργοποίησης μελών που 
ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες του 
πληθυσμού 
9ii6. Παρέμβαση στο δρόμο /street work 

ΜΕΤΡΟ 1.1.8. 
Πρόσβαση σε 
δραστηριότητες 
πολιτισμού και 
αναψυχής 

 ΣΕΤΕ 

 Μέλη Εθελοντικών 
Οργανώσεων 

 Τράπεζες  

 Ενώσεις Ξενοδόχων 

 Ενώσεις φορέων 
ελληνικών 
κατασκηνώσεων 

250.000,00 

9ii3. Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με 
πρόβλεψη κινητών μονάδων 
9iv1. Ίδρυση και λειτουργία δομών 
αντιμετώπισης φτώχειας 

ΜΕΤΡΟ 1.2.2. 
Υποστήριξη της 
υλοποίησης 
εφαρμογής 
αντιμετώπισης της 
ανθρωπιστικής κρίσης 

 Τράπεζες 

 Super Market 

 Μέλη Εθελοντικών 
Οργανώσεων 

 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

250.000,00 

9i4. Εναρμόνιση της Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής 

9iii1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για 
παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και 
αναπηρίες 

9iii2. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας 
9iii3. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη 
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και υποστήριξη της 
μεταφοράς τους προς τα ειδικά σχολεία 

ΜΕΤΡΟ 2.1.1 - 
Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες 
προσχολικής αγωγής 

Δωρεές και χορηγίες 

1.000.000,00 

9iii1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για 
παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και 
αναπηρίες 

ΜΕΤΡΟ 2.1.2 - 
Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες 
δημιουργικής 
απασχόλησης, 
ψυχαγωγίας και 
αναψυχής 

Στο πλαίσιο εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης:  

 Κατασκευαστικές 
εταιρείες  

 Τράπεζες  

 ΔΕΚΟ  

 Μέλη Εθελοντικών 
Οργανώσεων 

 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις  

500.000,00 

9iv1. Ίδρυση και λειτουργία δομών 
αντιμετώπισης φτώχειας 
9iv4. Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών 

ΜΕΤΡΟ 2.1.4 -
Πρόληψη της 
παραπομπής σε 
δομές κλειστής 
φροντίδας 

 Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός 

 ΜΚΟ (Γιατροί του 
κόσμου, κα) 

 Τράπεζες  

1.000.000,00 
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 Κατασκευαστικές 
εταιρείες  

 Μέλη Εθελοντικών 
Οργανώσεων 

 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

 Σύλλογοι Ιδιοκτητών 
Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών 

9iii6. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη 
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και υποστήριξη της 
μεταφοράς τους προς τα ειδικά σχολεία 

ΜΕΤΡΟ 2.2.2 –Ειδική 
αγωγή των παιδιών με 
αναπηρία 

 Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 

 Τράπεζες  

 Κατασκευαστικές 
εταιρείες  

 Μέλη Εθελοντικών 
Οργανώσεων 

 Σύλλογοι Ιδιοκτητών 
Φροντιστηρίων Μέσης 
Εκπαίδευσης και 
Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών 

200.000,00 

9i1. Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης 
συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση 

9i2. Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για 
τις «ειδικές» ομάδες του πληθυσμού της 
Περιφέρειας 

9i3. Προώθηση στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, 
ΝΘΕ) μέσω της προώθησης της 
επιχειρηματικότητας και δημιουργίας 
επιχειρήσεων 

9ii7. Προγράμματα Κατάρτισης και απόκτησης 
δεξιοτήτων 

 

ΜΕΤΡΟ 3.1.2. 
Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε δράσεις 
Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

 Τράπεζες  

 ΜΚΟ 

 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

150.000,00 

9iii3. Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, 
ΣΥΔ ΑΜΕΑ, Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων 

9iv1. Ίδρυση και λειτουργία δομών 
αντιμετώπισης φτώχειας 

9iv2. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 

9iv4. Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών 

9iv9. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας 
μέσω πρωτοβάθμιας φροντίδας και ιατρικών 
εξετάσεων των πολιτών της Περιφέρειας 

9iv11. Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση 
κοινωνικών ιατρείων/ γιατροί στο σπίτι) 

9a1. Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών A’ 
βάθμιας και Β’ βάθμιας υγείας 
9a2. Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών 
πρόνοιας και χώρων / δομών υγιεινής 

Μέτρα 
Προτεραιότητας 3.2 

 Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις 

 Τράπεζες  

 Μέλη Εθελοντικών 
Οργανώσεων 

 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

150.000,00 

 


