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ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤ+
Συγχώνευση Ταμείων
Στόχος Πολιτικής 4 - Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
1.
2.
3.
4.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την
κοινωνική καινοτομία (EaSI)

1-3 : Σκέλος επιμερισμένης διαχείρισης
4: Σκέλος Άμεσης / Έμμεσης διαχείρισης
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Πεδία στήριξης
Κοινωνική Ένταξη (ενδεικτικά):
 Ενεργό ένταξη, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες
 Aποϊδρυματοποίηση
 Κοινωνική Ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά
 Κοινωνική Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Third Country Nationals)
 Αντιμετώπιση Υλικής Στέρησης
 Εγγύηση για το Παιδί (Child Guarantee) - Αντιμετώπιση Παιδικής Φτώχειας
(Combating Child Poverty)
 Αστεγία – στέγαση (Housing first), κλπ
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Πεδία στήριξης
Απασχόληση (ενδεικτικά):
 Αντιμετώπιση μακροχρόνιας ανεργίας
 Υποστήριξη της Απασχόλησης των Νέων (NEETs, 15-29)
 Επιχειρηματικότητα
 Προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού
 Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας
 Συστημικού τύπου παρεμβάσεις (εκσυγχρονισμός θεσμών και
συστημάτων), κλπ
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Πεδία στήριξης
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ενδεικτικά):
 New European Skills Agenda
 Διά βίου μάθηση με ευκαιρίες αναβάθμισης και επανειδίκευσης
δεξιοτήτων
 Εναρμόνιση και αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τα
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
 Ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση και κατάρτιση, κλπ
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Πεδία στήριξης
Τομέας Υγείας:
 Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για τα άτομα που βρίσκονται
σε ευάλωτες καταστάσεις
 Στήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικών και συστημάτων της πρόσβασης
στην υγειονομική περίθαλψη για ευάλωτα άτομα και στην
μακροχρόνια φροντίδα

07

Οριζόντιες προτεραιότητες





Εταιρική Σχέση
Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες
Απαγόρευση διακρίσεων
Ενδυνάμωση Κοινωνίας των Πολιτών
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Πλαίσιο Αναφοράς
 Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων
 Ειδικές Ανά Χώρα Συστάσεις (Country Specific Recommendations), Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, Διαδικασία Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κλπ
 Συστάσεις (“Recommendations”) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή Συμβουλίου (πχ
Σύσταση για το Παιδί, Σύσταση για τους Μακροχρόνια Ανέργους)
 Πολιτικές, στρατηγικές (ορισμένες και Αναγκαίοι Πρόσφοροι Όροι) σε Εθνικό /
Περιφερειακό επίπεδο
 Τοπικές ανάγκες (και λόγω ειδικότερων προσεγγίσεων όπως οι Χωρικές
Επενδύσεις)
 Μελέτες Αξιολόγησης που έχουν ολοκληρωθεί / υλοποιούνται
 ΕΣΠΑ 2021-2027
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Ειδικοί Στόχοι (αρ. 4.1 του ΚΑΝ. (ΕΕ) 2021/1057)
Απασχόληση
α. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση
β. Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας
γ. Προώθηση της ισορροπίας στη συμμετοχή των φύλων στην αγορά
εργασίας, ισότιμες συνθήκες εργασίας, ισορροπία της επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής
δ. Προώθηση της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και
επιχειρηματιών στην αλλαγή, ενεργός και υγιής γήρανση και υγιές και
καλά προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον για την αντιμετώπιση των
κινδύνων για την υγεία
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
ε. Βελτίωση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
στ. Προώθηση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση
ζ. Προώθηση της δια βίου μάθησης

Ειδικοί Στόχοι (αρ. 4.1 του ΚΑΝ. (ΕΕ) 2021/1057)
Κοινωνική Ένταξη:
η. Ενεργός ένταξη και απασχολησιμότητα, ειδικότερα για τις
μειονεκτούσες ομάδες
θ. Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών συμπεριλαμβανομένων των
μεταναστών
ι. Ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
ια. Ίση και έγκαιρη πρόσβαση σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά
προσιτές υπηρεσίες, κοινωνική προστασία, περίθαλψη
ιβ. Κοινωνική Ένταξη ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων απόρων, παιδιών
ιγ. Αντιμετώπιση υλικής στέρησης απόρων (πρώην ΤΕΒΑ)

0
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Συνέπεια και Θεματική Συγκέντρωση (αρ. 7)
 Min 25% στους Ειδικούς Στόχους για κοινωνική ένταξη, στους Ε.Σ. η)
έως ιβ)
 “Ενδεδειγμένο ποσό” για την πολιτική “Εγγύηση για τα Παιδιά” υπό
τους Ε.Σ. στ) και η) έως ιβ). Υποχρεωτικά min 5% όταν το ΚΜ έχει %
παιδιών ηλικίας έως των 18 ετών σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού για την περίοδο 2017-2019, άνω του μ.ο. της Ε.Ε., με
βάση τη Eurostat.
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Συνέπεια και Θεματική Συγκέντρωση (αρ. 7)
 Min 3% για στήριξη των απόρων υπό:
τον Ε.Σ. ιγ)
και/ή
 τον Ε.Σ. ιβ) (σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις)
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Συνέπεια και Θεματική Συγκέντρωση (αρ. 7)
Απασχόληση Νέων:
 “Ενδεδειγμένο ποσό” για δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
για να στηρίξουν την απασχόληση νέων, την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση νέων, και ιδιαίτερα τη μαθητεία, τη
μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, την επανένταξη στην
εκπαίδευση ή την κατάρτιση και την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας,
ιδιαίτερα στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων Εγγύησης για τη
Νεολαία (Youth Guarantee)
 Min 12,5% για ΚΜ όταν το ποσοστό νέων ηλικίας 15-29 ετών εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης για την περίοδο 20172019 είναι άνω του μ.ο. της Ε.Ε. με βάση τα στατιστικά στοιχεία της
Eurostat
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Θεματική Συγκέντρωση για την Εταιρική Σχέση (αρ. 9)
 “Ενδεδειγμένο ποσό” σε κάθε Πρόγραμμα για την ενίσχυση των
ικανοτήτων (capacity building) των κοινωνικών εταίρων και των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
 Min 0,25% σε επίπεδο ΚΜ όταν η ενίσχυση των ικανοτήτων των
κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
προκύπτει από τις σχετικές Ειδικές Ανά Χώρα Συστάσεις (CSRs)

0
14

2η Διαβούλευση για το Πρόγραμμα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2027

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
Χρήστος Κύρκογλου
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης
Δράσεων ΕΚΤ- ΕΥΣΕΚΤ
Προϊστάμενος Μονάδας Β΄
τηλ: 210 5271402
e-mail: kirkchri@mou.gr
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