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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» (ΤΕΠ ΑΝΑ∆) για την
Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 στοχεύει αφενός στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναµικού ως κινητήριας δύναµης για την ανάπτυξη της χώρας και αφετέρου στην ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.
Η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή αποτελούν διακριτό θεµατικό πεδίο του ΕΣΠΑ 20072013, το οποίο εξειδικεύεται στους ακόλουθους γενικούς στόχους:
1.
2.
3.
4.

Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων,
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, ιδίως των νέων,
Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης
∆ηµιουργία ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
5. Ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των
φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες
(ανάπτυξη – απασχόληση - κοινωνική συνοχή).

Οι στόχοι αυτοί έχουν διατυπωθεί κατ’ αντιστοιχία µε τις τέσσερις (4) πρώτες προτεραιότητες του
νέου Κανονισµού ΕΚΤ (1081/2006) και υλοποιούνται κυρίως µε συγχρηµατοδότηση από αυτό.
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming), οι ίσες ευκαιρίες εκκίνησης για
όλους, η αρχή της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία και της µη διακριτικής µεταχείρισης, η
αποσυγκέντρωση και αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, η ενδυνάµωση των εταιρικών σχέσεων µε τους
κοινωνικούς εταίρους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ΜΚΟ καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού τοµέα
για το σχεδιασµό, εφαρµογή και αποτίµηση των παρεµβάσεων -κατ΄ αντιστοιχία µε την πέµπτη (5η)
προτεραιότητα του Κανονισµού του ΕΚΤ-, η ενσωµάτωση της διάστασης της Κοινωνίας της
Πληροφορίας είναι οι βασικές αρχές και πολιτικές που υποστηρίζουν την επίτευξη των παραπάνω
στόχων.
Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ 2007-2013, ως επιλέξιµες γεωγραφικές περιοχές του Τοµεακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ορίστηκαν και οι 13 Περιφέρειες της χώρας, αναδεικνύοντας την
ιδιαιτερότητα του Προγράµµατος ως «Multi-objective» Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Στόχου 1 και 2. Οι Άξονες Προτεραιότητας του παρόντος Επιχειρησιακού εξειδικεύουν τις
στρατηγικές παρεµβάσεις του Προγράµµατος στην ακόλουθη χωρική κλίµακα:
1. παρεµβάσεις στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ): Κρήτη,
Ιόνια, Β. Αιγαίο, ΑΜΘ, Ήπειρος, Θεσσαλία ∆. Ελλάδα, Πελοπόννησος,
2. παρεµβάσεις στις τρεις (3) Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης - Phasing Out (ΠΕΣΣ):
Αττική, Κ. και ∆. Μακεδονία) και,
3. παρεµβάσεις στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου - Phasing In (ΠΣΕ): Νοτίου
Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
Η διάρθρωση του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ έχει ως εξής:
1ο Κεφάλαιο: περιλαµβάνειι συνοπτική ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης κατά την έναρξη της
Περιόδου Προγραµµατισµού 2007-2013, µε αναφορά στα προβλήαµτα και τις αναπτυξιακές ανάγκες
που προκύπτουν, καθώς και στην περιφερειακή εξειδίκευση των αναγκών και στη SWOT ανάλυση.
2ο Κεφάλαιο: παρουσιάζεται η στρατηγική του ΤΕΠ, διαρθρωµένη στον κεντρικό στόχο,
στρατηγικούς και γενικούς στόχους και στους Άξονες Προτεραιοτητας. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται
η συνάφεια µε το ΕΣΠΑ, το ΕΠΜ, τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη
Συνοχή, την αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβώνας κ.α. και αποτιµάται η εσωτερική συνέπεια
της στρατηγικής του Προγράµµατος. Επίσης, παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασµού στο πλαίσιο της
εταιρικής σχέσης και το παρόν Κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε µία συνοπτική παρουσίαση των
αποτελεσµάτων της ex-ante αξιολόγησης.
3ο Κεφάλαιο: αναλύονται οι Άξονες Προτεραιότητας µε βάση τη διάκριση στις 3 κατηγορίες
επιλέξιµων Περιφερειών.
4ο Κεφάλαιο: αναπτύσσονται οι ∆ιατάξεις Εφαρµογής του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013.
5ο Κεφάλαιο: περιλαµβάνονται οι Χρηµατοδοτικοί Πίνακες του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013.
Στο Παράρτηµα περιλαµβάνονται χρήσιµα στατιστικά στοιχεία και παρατίθεται το πλήρες κείµενο
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της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης.
Για την κατάρτιση του παρόντος Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγραµµάτος εφαρµόσθηκε πλήρως η
αρχή της εταιρικής σχέσης. Ο σχεδιασµός των παρεµβάσεων βασίστηκε σε ευρύ κοινωνικό διάλογο
και εξειδικεύθηκε σταδιακά σε συνδυασµό µε τις εθνικές πολιτικές για την απασχόληση, την
κοινωνική προστασία και τους ανθρώπινους πόρους γενικότερα. Η συµµετοχή των εταίρων στη
διαδικασία προέκυψε µε βάση την εκπροσώπηση των κοινωνικών οµάδων σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και ειδικών οριζόντιων
θεµάτων που αναπτύσσονται στο Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.

GR

GREECE

Χ

GR11

ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI

Χ

GR14

THESSALIA

Χ

GR21

IPEIROS
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Χ

GR25
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Χ
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Χ
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Χ
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Χ
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1.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2007-2013

1.1. Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης
1.1.1. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013 (ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013) λαµβάνει υπόψη
παραµέτρους οι οποίες είναι αλληλεξαρτώµενες και αλληλεπιδρούν, τόσο µεταξύ τους όσο και µε το
εξωτερικό περιβάλλον, επηρεάζοντας εξίσου τη διαµόρφωση της στρατηγικής (Κεφάλαιο 2) και τον
Επιχειρησιακό Σχεδιασµό (Κεφάλαιο 3).
Στις παραµέτρους του εσωτερικού περιβάλλοντος περιλαµβάνονται:
1.
2.
3.
4.

Τα ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά
Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα
Η κοινωνική κατάσταση της χώρας
Η υφιστάµενη κατάσταση (α) στον τοµέα της ψυχικής υγείας και (β) στην Ανάπτυξη της α’θµιας
Φροντίδας Υγείας και προάσπισης της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού

Συνοπτική αναφορά στις ανωτέρω διαστάσεις του εσωτερικού περιβάλλοντος επιχειρείται στις
επόµενες παραγράφους, ενώ η αναλυτική παρουσίαση περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα. Ειδικότερα:
1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά
Σύµφωνα µε τα στοιχεία των πρόσφατων απογραφών πληθυσµού, καταγράφεται µια επιβράδυνση
στην αύξηση του πραγµατικού πληθυσµού της Ελλάδας. Η µικρή σχετικά αύξηση του πληθυσµού
που διαπιστώνεται µεταξύ 1991 και 2001 οφείλεται αποκλειστικά στην εισροή µεταναστών και όχι σε
φυσική αύξηση του πληθυσµού. Σχετικές προβολές καταδεικνύουν ότι ο ρυθµός αύξησης του
πληθυσµού θα καταστεί αρνητικός έως το 2020, µε άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση των κοινωνικών
βαρών. Η διαφαινόµενη αύξηση της οµάδας πληθυσµού 55-64 ετών καθιστά αναγκαία την ανάληψη
στοχευµένων πρωτοβουλιών για την πρόληψη εξόδου από την αγορά εργασίας, αλλά και την
ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.
Αναφορικά µε το µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού, το 21,5% του πληθυσµού έχει υψηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο, το 27,9% µέτριο και το 50,6% χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Κατά την
περιφερειακή ανάλυση, διαπιστώνονται σηµαντικές ανισότητες, µε την Αττική να παρουσιάζει το
µικρότερο ποσοστό ατόµων µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και 6 Περιφέρειες να υπερβαίνουν κατά
πολύ τον εθνικό µ.ο. (λ.χ. ∆υτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά).
Το εκπαιδευτικό επίπεδο αποδεικνύεται ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που
δυσχεραίνουν τη συµµετοχή τόσο των νέων όσο και των γυναικών όλων των ηλικιών στην αγορά
εργασίας και την απασχόληση και ενισχύουν τη συµµετοχή τους στην ανεργία. Τα χάσµατα
απασχόλησης για τις γυναίκες µε µέσο εκπαιδευτικό επίπεδο οξύνονται µε την αύξηση της ηλικίας.
Με βάση τα παραπάνω καταδεικνύεται η ανάγκη στόχευσης της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης και της ενίσχυσης της ποιότητας των σχετικών φορέων και συστηµάτων.
2. Η αγορά εργασίας
∆ιαχρονικά παρατηρείται µια σταθερή αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, το οποίο το 2005
διαµορφώθηκε στο 60,1% έναντι 59,4% το 2004, παραµένοντας ωστόσο χαµηλότερο από τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο (63,8%). Η διαφορά από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο οφείλεται κυρίως στα
χαµηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και των νέων. Το ποσοστό απασχόλησης των
µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων (55-64 ετών) παρουσίασε βελτίωση και ανήλθε το 2005 στο
41,6% έναντι 39,4% το 2004.
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Αναφορικά µε την ανεργία, τα στοιχεία της ΕΣΥΕ και του ΟΑΕ∆ συγκλίνουν στην πτωτική πορεία
της. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό ανεργίας το 2005 ανήλθε σε
9,8%, έναντι 10,5% το 2004. Το ποσοστό ανεργίας των αντρών στην Ελλάδα το 2005
διαµορφώθηκε στο 6,1% µειωµένο από το αντίστοιχο του 2004 (6,6%), ενώ των γυναικών
εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο από αυτό των αντρών και διαµορφώθηκε το 2005 στο 15,3%,
χαµηλότερο από το αντίστοιχο του 2004 (16,2%).
Από τη διάρθρωση της ανεργίας κατά οµάδες ηλικιών, προκύπτει ότι τα υψηλότερα ποσοστά
παρατηρούνται στους νέους ηλικίας 15-24. Το ποσοστό ανεργίας των νέων το 2005 ήταν 26% αν
και µειώθηκε από 26,9% που ήταν το 2004. Το συνολικό ποσοστό της µακροχρόνιας ανεργίας το
2005 ήταν 5,1%, παρουσιάζοντας µείωση από το αντίστοιχο του 2004 (5,6%), εξακολουθώντας
όµως να είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (3,9% το 2005).
Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από αύξουσα πορεία της απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα
(περίπου 65% συµµετοχή στην απασχόληση, αλλά µε υψηλή εποχικότητα) και φθίνουσα σε
παραδοσιακούς τοµείς/κλάδους. Η βαρύτητα της µισθωτής εργασίας στο σύνολο των
απασχολουµένων αυξάνεται σταθερά, ενώ η µερική απασχόληση χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα
χαµηλά ποσοστά διείσδυσης. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας συνδέονται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
όπως:
•
•
•
•

σηµαντική προσφορά ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού (π.χ. µετανάστες), χαµηλή
γεωγραφική και κλαδική κινητικότητα, αδήλωτη εργασία,
υψηλό επίπεδο ανεργίας στις γυναίκες και στους νέους και «ασυνεχείς» τοπικές αγορές
εργασίας,
δυσκολίες µετάβασης από την τριτοβάθµια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας κατά τα πρώτα
χρόνια µετά την αποφοίτηση,
«εντοπισµένη» ανεργία κυρίως στους νέους (26%) και στις γυναίκες (πάνω από 15%), µε
σηµαντική αιτία αδράνειας των γυναικών η ανάληψη οικογενειακών υποχρεώσεων.

3. Η κοινωνική κατάσταση
Ο κίνδυνος φτώχειας, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, εµφανίζει µια µικρή αλλά σταθερή
πτωτική τάση. Το ποσοστό των ατόµων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας ανερχόταν
το 2004 σε 20% έναντι 20,7% το 20031, εµφανίζοντας µια µικρή µείωση. Η ποσοστιαία διαφορά του
κινδύνου φτώχειας µεταξύ ανδρών-γυναικών είναι 2,4 µονάδες. Το ποσοστό των ατόµων που
βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας είναι σηµαντικά υψηλότερο στις κατηγορίες των ανέργων
(31,2%) και των συνταξιούχων (25,7%), ενώ είναι σηµαντικά χαµηλότερο για τους
απασχολούµενους (13,2%). Επίσης υψηλό κίνδυνο φτώχειας παρουσιάζουν τα µοναχικά νοικοκυριά
ηλικιωµένων (37%), τα µονογονεϊκά νοικοκυριά µε αρχηγό γυναίκα (35,1%), οι πολύτεκνες
οικογένειες (30,5%), καθώς και τα νοικοκυριά όπου τουλάχιστον ο ένας είναι άνω των 65 (29%).
Χαρακτηριστική είναι η εµµονή της φτώχειας σε νοικοκυριά όπου δεν εργάζεται κανένας: ο κίνδυνος
φτώχειας σε αυτή την περίπτωση φθάνει το 52%, όταν υπάρχουν εξαρτώµενα παιδιά.
Η σηµασία της απασχόλησης διαφαίνεται επίσης από το γεγονός ότι το 68% των ατόµων που
βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας δεν εργάζονται. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 8% των
ατόµων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας είναι άνεργοι, το 27% συνταξιούχοι και,
ακόµα πιο σηµαντικό, το 33% ανενεργοί. Επίσης από τα άτοµα που βρίσκονται κάτω από το όριο της
φτώχειας το 28% είναι ηλικίας 0-24 ετών, το 30% είναι ηλικίας 25-49 και το 26% άνω των 65
ετών.
Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί η ιδιαιτερότητα της χώρας µας, αναφορικά µε την ιδιοκατοίκηση. Έτσι,
λόγω των υψηλών ποσοστών ιδιοκατοίκησης, ο κίνδυνος φτώχειας περιορίζεται σε 17% όταν στο
εισόδηµα περιληφθεί η ιδιοκατοίκηση, τα ιδιοπαραγόµενα αγαθά και τα αγαθά και υπηρεσίες που
παρέχονται δωρεάν στα νοικοκυριά από τρίτους.
Η στρατηγική στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας εκφράζεται κυρίως από την Εθνική Στρατηγική
για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008 (περιλαµβάνει το Εθνικό Σχέδιο
∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη/Ε.Σ.∆.ΕΝ, την Εθνική Στρατηγική για τις Συντάξεις 2006-2008
και την Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και τη Μακροχρόνια Φροντίδα 2006-2008).

1

Eurostat, EU-SILC 2004.
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4α. Η υφιστάµενη κατάσταση στον τοµέα της ψυχικής υγείας
Αναγνωρίζοντας την µετατόπιση της έµφασης από την ψυχιατρική περίθαλψη προς τη φροντίδα
ψυχικής υγείας, η Ελληνική Πολιτεία προχώρησε στην αναθεώρηση του παραδοσιακού «κλειστού»
µοντέλου προστασίας των ψυχικά ασθενών, προωθώντας τη Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση, κεντρικός
σκοπός της οποίας είναι «η ανάπτυξη των υπηρεσιών στην κοινότητα, ώστε ο ασθενής να
εξυπηρετείται κοντά στο οικογενειακό του περιβάλλον και να υποστηρίζεται από αυτό, διατηρώντας
µε όλα τα µέσα την κοινωνική του δραστηριότητα»2.
Η µεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία έχει δύο άξονες, και στοχεύει αφενός στη δηµιουργία και
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών υπηρεσιών ψυχικής υγείας µέσα στην κοινότητα µε σκοπό τη
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, την αποφυγή της δηµιουργίας
καινούργιων ασύλων, τη µείωση και εξάλειψη του κοινωνικού στίγµατος και τη διατήρηση των
ατόµων µέσα στην κοινότητα κοντά στις οικογένειές τους, και αφετέρου µέσα απ’ την ανάπτυξη των
υποδοµών αυτών στο κλείσιµο των ασύλων µε την αποκατάσταση και επανένταξη των ασθενών
τους. Στη µεταρρύθµιση περιλαµβάνεται και η εκπαίδευση τόσο των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας
και υγείας, όσο και του κοινού.
4β. Η υφιστάµενη κατάσταση στην Ανάπτυξη της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπισης

της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού
Η σύγχρονη πολιτική της προαγωγής της υγείας που περιλαµβάνει µεγάλο µέρος των
δραστηριοτήτων της πρόληψης, εστιάζει στις συµπεριφορές υγείας, αναγνωρίζοντας ότι αυτές είναι
απόρροια της αλληλεπίδρασης του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Έτσι η προαγωγή της
υγείας επιτυγχάνεται µέσα από την αναβάθµιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και την
ενίσχυση των ευρύτερων παραγόντων που επιδρούν θετικά στην ανθρώπινη υγεία και στη
διαµόρφωση υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών.

1.1.2. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
Το εξωτερικό περιβάλλον αλληλεπιδρά µε το εσωτερικό, καθορίζοντας σε σηµαντικό βαθµό τους
βασικούς άξονες στρατηγικής παρέµβασης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Η ανάλυση
εξωτερικού περιβάλλοντος λαµβάνει υπόψη θέµατα όπως:
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ευρωπαϊκές πολιτικές µε έµφαση:
Στο νέο Κανονισµό ΕΚΤ
Στην Αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβόνας και τις Κατευθυντήριες Γραµµές
Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (23 και 24 Μαρτίου 2006)
Στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σχετικά µε την υλοποίηση των πολιτικών
απασχόλησης για την Ελλάδα έτους 2004
Στις πολιτικές για την ισότητα και την καταπολέµηση των διακρίσεων
Στις αρχές της εταιρικότητας και της συµµετοχικότητας
Στην πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος
Στην αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
Στη Πράσινη Βίβλο για την «Βελτίωση της Ψυχικής υγείας του Πληθυσµού. Προς µια στρατηγική
σχετικά µε την ψυχική υγεία για την Ε.Ε.»
Στην Πράσινη Βίβλο για την «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωµατικής ασκησης:
µια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των
χρόνιων παθήσεων»
Στην Πράσινη Βίβλο «Για µια Ευρώπη απαλλαγµένη από το κάπνισµα: στρατηγικές επιλογές σε
επίπεδο ΕΕ»
Στην νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την Υγεία
Στην 3η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Συνοχή 2007-2013
Στην «Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού»
Στις κρατικές ενισχύσεις, όπως διαµορφώνονται µε το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων
2007-2013, συνεκτιµωµένου του ζητήµατος της αποµείωσης των ενισχύσεων µέχρι το 2011.

2. Εθνικές Πολιτικές µε έµφαση:
•
Στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008
•
Στο ΕΣΠΑ 2007- 2013 και ειδικότερα σε ότι αφορά την πολιτική συνοχής

2

Ψυχαργώς 2001-2010: Πρόγραµµα Ανάπτυξης ∆οµών και Υποδοµών στον Τοµέα της Ψυχικής
Υγείας και Πρόνοιας, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα 2001.
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•
•

Στην Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 20062008
Στο Εθνικό Πρόγραµµα «Ψυχαργώς» 2000-2010

3. Μακροοικονοµικές εξελίξεις, τεχνολογικές αλλαγές και παγκοσµιοποίηση.
Συνοπτική παρουσίαση των παραπάνω πραγµατοποιείται στην ενότητα που ακολουθεί:

¾ Ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση
1. Η Αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβόνας και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την
Απασχόληση (ΕΣΑ)
Με σκοπό να αντιµετωπιστούν συγκεκριµένες απειλές (όπως ο διεθνής ανταγωνισµός, η
δηµογραφική γήρανση και οι χαµηλοί ρυθµοί οικονοµικής µεγέθυνσης), οι οποίες καθιστούν το
Ευρωπαϊκό κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρότυπο επισφαλές, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Λισσαβόνας το 2000 ενεργοποίησε µια σειρά από φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, όσο και σε εθνικό. Αυτές οι µεταρρυθµίσεις αποσκοπούσαν στο να καταστήσουν την Ε.Ε.
ως τη «δυναµικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για
αυτοτροφοδοτούµενη ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή».
Στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2005, η Επιτροπή υιοθέτησε Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες
Γραµµές (ΚΓ) για την Οικονοµική Μεγέθυνση και την Απασχόληση3, οι οποίες οµαδοποιούνται
και εξειδικεύονται σε 3 οµάδες. Ειδικότερα, υιοθετήθηκαν:
•
Κατευθύνσεις Μακροοικονοµικού χαρακτήρα (Κατευθυντήριες Γραµµές 1-6), µεταξύ των
οποίων η επίτευξη οικονοµικής σταθερότητας µε στόχο τη βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση και η
διασφάλιση µισθολογικών εξελίξεων, οι οποίες να συµβάλλουν στη µακροοικονοµική
σταθερότητα και την οικονοµική µεγέθυνση,
•
Κατευθύνσεις µικροοικονοµικού χαρακτήρα (Κατευθυντήριες Γραµµές 7-16), µεταξύ των
οποίων η βελτίωση των επενδύσεων στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης (ιδίως στον ιδιωτικό
τοµέα) µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία «ευρωπαϊκού χώρου γνώσεων», τη διευκόλυνση της
καινοτοµίας σε όλες της τις µορφές, την προώθηση µιας περισσότερο επιχειρηµατικής
νοοτροπίας και τη δηµιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ,
•
Κατευθύνσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης (Κατευθυντήριες Γραµµές 17-24), οι οποίες
εξειδικεύονται περαιτέρω στη συνέχεια:
Προσέλκυση
και
συγκράτηση
περισσότερων
ατόµων
στην
απασχόληση
και
εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας:
ΚΓ 17: Να εφαρµοσθούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη
βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας και στην ενίσχυση της
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
ΚΓ 18: Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής.
ΚΓ 19: Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας που ευνοούν την ένταξη, να αυξηθεί η ελκυστικότητα της
εργασίας, να καταστεί η εργασία οικονοµικά ελκυστική για τους αιτούντες απασχόληση,
συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων και των µη ενεργών ατόµων.
ΚΓ 20: Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας.
Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και της ευελιξίας
της αγοράς εργασίας
ΚΓ 21: Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης και να µειωθεί ο
κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας, λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του ρόλου των
κοινωνικών εταίρων.
ΚΓ 22: Να εξασφαλισθεί ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη του κόστους της εργασίας και των
µηχανισµών καθορισµού των µισθών.
Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο
ΚΓ 23: Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο
ΚΓ 24: Να προσαρµοσθούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις
δεξιότητες

3

Συµβούλιο Ε.Ε. 15 Ιουλίου 2005, Συµπεράσµατα Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Βρυξελλών 16 και 17 Ιουνίου 2005,
Παράρτηµα ΙΙ
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Επιπλέον η στρατηγική της Λισσαβόνας4 επισηµαίνει ότι «σηµαντική πρόκληση θα είναι η µείωση
των σηµαντικών διαφορών που υπάρχουν µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά την
προσδοκώµενη διάρκεια ζωής, την επίπτωση σηµαντικών νόσων και την κατάσταση υγείας. Ο
εκσυγχρονισµός του τοµέα της υγείας (…) µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στη βιωσιµότητα της
προσφοράς εργατικού δυναµικού».
2. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006
Το ΕΚΤ συµβάλλει στο στόχο της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής (άρθρο 158), υποστηρίζοντας
πολιτικές και προτεραιότητες που στοχεύουν στην πρόοδο προς την πλήρη απασχόληση, τη
βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και προωθούν την κοινωνική
ενσωµάτωση και συνοχή, σε συµφωνία µε τις κατευθύνσεις και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ). Το ΕΚΤ θα υποστηρίξει τις πολιτικές εκείνες, οι οποίες είναι
στενά συνδεδεµένες µε τις κατευθύνσεις και τις Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση (ΕΣΑ), καθώς και τις πολιτικές που αντανακλώνται στους συµφωνηµένους στόχους της
ΕΕ αναφορικά µε την κοινωνική συνοχή και την εκπαίδευση και κατάρτιση.
3. Η Μέθοδος του Ανοιχτού Συντονισµού και δεσµεύσεις που επηρεάζουν τον σχεδιασµό
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Η ανοικτή µέθοδος συντονισµού (ΑΜΣ) δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής για την
απασχόληση στο Συµβούλιο του Λουξεµβούργου το 2003. Έχει οριστεί ως ένα κοινό µέσο
παρακολούθησης και αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισσαβόνας (2000).
Η ανοικτή µέθοδος συντονισµού εφαρµόζεται σε τοµείς που ανήκουν στην αρµοδιότητα των κρατών
µελών, όπως η απασχόληση, η κοινωνική προστασία, η κοινωνική ένταξη, η εκπαίδευση, η νεολαία
και η κατάρτιση. Βασίζεται κατά κύριο λόγο:
•
στον από κοινού προσδιορισµό των προς επίτευξη στόχων (αποφασίζονται από το Συµβούλιο),
•
σε µέσα µέτρησης που έχουν οριστεί από κοινού (στατιστικές, δείκτες, κατευθυντήριες
γραµµές),
•
στη συγκριτική αξιολόγηση, στη σύγκριση δηλαδή των επιδόσεων των κρατών µελών και στην
ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών (εποπτεία που διενεργείται από την Επιτροπή).
4. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Υγεία
Η στρατηγική της ΕΕ για την υγεία επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση της συνεργασίας και του
συντονισµού, στην ανταλλαγή τεκµηριωµένων πληροφοριών και γνώσεων, καθώς και στην παροχή
συνδροµής κατά τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕ αναπτύσσει ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα παροχής αξιόπιστων και επικαιροποιηµένων πληροφοριών σε ολόκληρη την
ΕΕ σε θέµατα υγείας, καθώς και µια βάση για την από κοινού ανάλυση των παραγόντων που
επηρεάζουν τη δηµόσια υγεία. Επίσης, για τη βελτίωση της ικανότητας ταχείας αντιµετώπισης των
απειλών για την υγεία, ενισχύει την επιδηµιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιµωδών
νοσηµάτων. Επιδιώκει ακόµα την εξασφάλιση της ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης και της
ασφάλειας των ασθενών, ώστε να διευκολυνθεί η διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη και η
κινητικότητα τόσο των εργαζοµένων στον τοµέα της υγείας όσο και των ασθενών.
Η ∆ηµόσια Υγεία σε Ευρωπαικό επίπεδο κατευθύνεται από τις εκάστοτε θεµατικές Πράσινες Βίβλους.
Ενδεικτικά αναφερονται:
- Η πράσινη βίβλος «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωµατικής ασκησης: µια
ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των
χρόνιων παθήσεων». Η Πράσινη Βίβλος αναγνωρίζει ότι η επιδηµική έξαρση της παχυσαρκίας
οφείλεται σε διάφορους λόγους και απαιτεί πολυεπίπεδη προσέγγιση και θα είναι η βάση για την
διεξαγωγή της αναλυτικής διαβούλευσης µε τα θεσµικά όργανα, τα κράτη µέλη και την κοινωνία των
πολιτών ώστε να αποφευχθεί ένα µωσαϊκό µη συντονισµένων εθνικών µέτρων.
- Η Πράσινη Βίβλος «Για µια Ευρώπη απαλλαγµένη από το κάπνισµα: στρατηγικές επιλογές
σε επίπεδο ΕΕ». Η Πράσινη Βίβλος της Κοµισιόν εξετάζει τα υγειονοµικά και οικονοµικά βάρη που
έχουν σχέση µε το παθητικό κάπνισµα, τις δηµόσιες ενισχύσεις για την απαγόρευση του καπνίσµατος
και τα µέτρα που έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναλύονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα µέτρων µε διαφορετικό πεδίο εφαρµογής.

4

SEC (2005) 160, 28.01.2005
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- Η Πράσινη Βίβλος για την «Βελτίωση της Ψυχικής υγείας του Πληθυσµού. Προς µια
στρατηγική σχετικά µε την ψυχική υγεία για την Ε.Ε.» Η στρατηγική στόχευση της θεµατικής
προτεραιότητας ∆ του Προγράµµατος σε ό,τι αφορά τη µεταρρύθµιση στον τοµέα της ψυχικής
υγείας βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Πράσινης Βίβλου της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη «Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσµού. Προς
µια στρατηγική σχετικά µε την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση» και το 06.09.2006 σχετικό
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (P6_TA-PROV(2006)0341 A6-0249/2006). Στην Πράσινη
Βίβλο για την ψυχική υγεία προτείνονται τρεις κύριοι τοµείς για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ:
•
•

•

Έναρξη διαλόγου µε τα κράτη µέλη προκειµένου να εγκριθεί σχέδιο δράσης για την ψυχική
υγεία.
Σύσταση πλατφόρµας της ΕΕ για την ψυχική υγεία. Στο πλαίσιο αυτής της πλατφόρµας θα δοθεί
η δυνατότητα σε πολλά ενδιαφερόµενα µέρη να συναντηθούν και να εξετάσουν τρόπους για την
ενσωµάτωση της ψυχικής υγείας σε διάφορους τοµείς και πολιτικές της ΕΕ, αλλά και για την
αντιµετώπιση ηθικών ζητηµάτων όπως είναι τα θεµελιώδη δικαιώµατα των πασχόντων από
ψυχικές ασθένειες.
∆ιαµόρφωση όρων πληροφόρησης για θέµατα ψυχικής υγείας σε επίπεδο ΕΕ, όπου θα
περιλαµβάνεται η παρακολούθηση των τάσεων, η συλλογή δεδοµένων και ο εντοπισµός
παραδειγµάτων βέλτιστης πρακτικής.

Οι προτάσεις που αναφέρονται στην πράσινη βίβλο εντάσσονται στο πλαίσιο των ενεργειών της
Επιτροπής σε συνέχεια της υπουργικής διάσκεψης για θέµατα ψυχικής υγείας που διοργάνωσε τον
Ιανουάριο του 2005 ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ / WHO) στο Ελσίνκι, όπου τα 52 κράτη
µέλη του ΠΟΥ από την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνυπέγραψαν τη
∆ιακήρυξη για την Ψυχική Υγεία και το Σχέδιο ∆ράσης για την Ευρώπη.
5. Κρατικές Ενισχύσεις
Το ΥΠΟΙΟ κοινοποίησε στην Επιτροπή τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων στις 23-6-2006.
Με βάση τον προσδιορισµό των κρατικών ενισχύσεων (οικονοµικά πλεονεκτήµατα που παρέχονται
άµεσα π.χ. επιχορηγήσειςή έµµεσα π.χ. φορολογικές απαλλαγές µε δηµόσιους πόρους και δύναται
να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό και να επηρεάσουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο µέσω ευνοϊκής
µεταχείρισης ορισµένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής), στο Πρόγραµµα θα ενισχυθούν
επιχειρήσεις αποκλειστικά για τη βελτίωση της προσαρµοστικότητάς τους µε κινητοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού τους.
Οι ενισχύσεις αυτές θα λάβουν περιφερειακό χαρακτήρα, εντασσόµενες µεν στις κρατικές ενισχύσεις
που χορηγούνται για να προωθήσουν την οικονοµική ανάπτυξη συγκεκριµένων µειονεκτικών
περιοχών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν σαν στόχο να µειώσουν τις περιφερειακές
ανισότητες µέσα στην Ε.Ε. και να προωθήσουν την οικονοµική και κοινωνική συνοχή της, αλλά θα
αξιοποιήσουν τον νέο απαλλακτικό Κανονισµό.
Σηµειώνεται ότι οι Περιφερειακές Ενισχύσεις διέπονται από τις Κατευθυντήριες Γραµµές
Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΚΓΠΕ) της Ε.Ε., οι οποίες αποτελούν τη βάση διαµόρφωσης του
εθνικού Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε Κράτος Μέλος (Κ-Μ) της Ε.Ε. Οι ισχύουσες
ΚΓΠΕ (98/C74/06) διήρκησαν έως 31/12/2006. Η Επιτροπή πρόσφατα δηµοσίευσε τις νέες ΚΓΠΕ
(C54/13, 4.3.2006) που θα ισχύσουν για την περίοδο 2007-20135.
Οι ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα µπορούν να χορηγηθούν µε δύο τρόπους:

είτε µέσω καθεστώτων ενίσχυσης

είτε µέσω ad hoc (µεµονωµένων) ενισχύσεων προς επιχειρήσεις
Σηµειώνεται ότι την περίοδο 2007-2013 θα ισχύει νέος, διευρυµένος, απαλλακτικός κανονισµός για
τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. Για τις ενισχύσεις που θα εµπίπτουν στις προϋποθέσεις
του απαλλακτικού κανονισµού το Κ-Μ θα υποχρεούται, σε απλή γνωστοποίηση τους στην Επιτροπή.
5. Η αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και επιπτώσεις στην απασχόληση του
πρωτογενή τοµέα
Από το 1992 η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) έχει εισέλθει σε διαδικασία εκ θεµελίων
µεταρρύθµισης µε σκοπό την µετακίνηση από µία πολιτική στήριξης των τιµών και της παραγωγής
προς µία σφαιρικότερη πολιτική στήριξης του γεωργικού εισοδήµατος. Το τελευταίο βήµα σε αυτή
την διαδικασία ήταν η απόφαση στην οποία κατέληξε το Συµβούλιο του Λουξεµβούργου στις 26

5

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/regional/
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Ιουνίου 2003 σχετικά µε την µεταρρύθµιση της ΚΓΠ του 2003. Οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη
για αλλαγές στην ΚΓΠ ήταν οι πιέσεις της παγκοσµιοποίησης και οι απαιτήσεις των ευρωπαίων
πολιτών, καταναλωτών και φορολογουµένων για ασφαλή παραγωγή ανταγωνιστικών τροφίµων,
προστασία του περιβάλλοντος και µια περισσότερο βιώσιµη ανάπτυξη.

¾ Εθνικές πολιτικές για την ανάπτυξη και την απασχόληση
1. Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων
Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που
αποφασίσθηκαν µετά την αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Επίκεντρο της εθνικής
στρατηγικής είναι η κινητοποίηση του συνόλου του οικονοµικού και ανθρώπινου δυναµικού της
χώρας µε την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της καινοτοµίας, καθώς και µε
την εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας, ώστε να καταστεί δυνατή η
καταπολέµηση της ανεργίας και η δηµιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων απασχόλησης
- προσβάσιµων σε όλους, καθώς και η ανάπτυξη όλων των περιοχών της χώρας.
Οι προτεραιότητες του ΕΠΜ στον τοµέα της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας είναι οι
ακόλουθες:
•
Βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και της παραγωγικότητας- Ενίσχυση της
προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναµικού στις µεταβαλλόµενες
συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων
•
∆ηµιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης
•
Μείωση του κοινωνικού αποκλεισµού και βελτίωση της κοινωνικής συνοχής
Αναφορικά µε τους στρατηγικούς στόχους και τα πεδία που προτείνονται για τις παρεµβάσεις στη
δηµόσια υγεία, την πρόληψη & πρωτοβάθµια περίθαλψη, την ψυχική υγεία και την κοινωνική
ένταξη, εναρµονίζονται µε τρία πεδία του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (συντάξεις,
υγεία, κοινωνική ένταξη).
2. Το ΕΣΠΑ 2007-2013
Η συνολική στρατηγική προσέγγιση του ΕΣΠΑ 2007-2013 περιγράφεται µέσω της «συνολικής
στρατηγικής προσέγγισης» της χώρας, η οποία αντανακλάται στη «διεύρυνση των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων της χώρας, την επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και την αύξηση της
παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της
πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς
αποκλεισµούς». Η ανωτέρω εθνική στρατηγική εξειδικεύεται σε επιµέρους Στρατηγικούς Στόχους ως
εξής:
•
•
•

προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της επιχειρηµατικότητας καθώς και η διασύνδεσή
τους
επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές
επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Με τον τρόπο αυτό, προσδιορίζονται πέντε (5) θεµατικές προτεραιότητες, οι οποίες εξειδικεύουν
τη στρατηγική στόχευση της χώρας για τη νέα προγραµµατική περίοδο και προωθούν την επίτευξη
του «εθνικού» αναπτυξιακού οράµατος, ως εξής:
•
Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας
•
Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία
•
Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή
•
Θεσµικό Περιβάλλον
•
Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και
διαβίωσης
Οι παραπάνω πέντε (5) θεµατικές προτεραιότητες αναλύονται σε δεκαοκτώ (18) γενικούς στόχους
και εξειδικεύονται περαιτέρω σε ειδικούς στόχους και κύρια µέσα επίτευξης.
Ειδικότερα ο Στρατηγικός Στόχος που αφορά στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, κατέχει
κυρίαρχη θέση στη στρατηγική της χώρας και αποσκοπεί στη δηµιουργία περισσότερων αλλά και
καλύτερων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραµµίζεται η σηµασία της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ), τόσο όσον αφορά στον καθορισµό των πολιτικών για την
αγορά εργασίας, όσο και τα µέτρα στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής που αποβλέπουν στην
ενσωµάτωση οµάδων που απειλούνται µε αποκλεισµό.
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Η Ελλάδα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου δυναµικού που συµβάλλει στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προάγει τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η σηµασία του ανθρώπινου
δυναµικού συναρτάται ευθέως µε την εισαγωγή νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας, όπου το
ανθρώπινο κεφάλαιο αποτιµάται πλέον κυρίως σε γνώση (παραγωγή νέας και διάχυση της
διαθέσιµης), δεξιότητες και τη δυνατότητα ευέλικτης προσαρµογής και ενσωµάτωσης καλών
πρακτικών. Η προαγωγή της δια βίου µάθησης, η βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και
κατάρτισης και η προσαρµοστικότητα εργαζοµένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων αποτελούν στο
πλαίσιο αυτό κοµβικές στρατηγικές επιλογές, αντιµετωπίζοντας διαρθρωτικά προβλήµατα της αγοράς
εργασίας.
Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία συναρτάται άµεσα µε τη συνολική ανάπτυξη της χώρας,
την επίτευξη και διατήρηση υψηλών επιπέδων ανταγωνιστικότητας και τη δηµιουργία νέων
ευκαιριών για εργασία. Η σχετική υστέρηση της χώρας σε δαπάνες για ενεργητικά µέτρα
απασχόλησης και η ανάγκη για τη διεύρυνση των µέτρων αυτών είναι γνωστή. Για την αντιµετώπιση
του συγκεκριµένου ζητήµατος λαµβάνονται υπόψη τόσο οι συστάσεις του Συµβουλίου 2004 για την
απασχόληση όσο και η αποτίµηση των αδύνατων σηµείων του Εθνικού Προγράµµατος
Μεταρρυθµίσεων.
Επίσης, η ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου δυναµικού συνδέεται µε την αναβάθµιση του θεσµικού
περιβάλλοντος, µε την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου (µείωση της γραφειοκρατίας) και
τον ουσιαστικό εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για τη µετατροπή
του σε σύγχρονο και αποτελεσµατικό εργαλείο σχεδιασµού και εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών.
Η ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων υπηρεσιών θα συµβάλλει στην αύξηση της
παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας, την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, την
προσέλκυση επενδύσεων και τη δηµιουργία απασχόλησης.
Η θεµατική προτεραιότητα Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή αναλύεται σε πέντε (5)
Γενικούς Στόχους που εξειδικεύονται περεταίρω σε ειδικούς στόχους, οι οποίοι παρουσιάζονται
εποπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί.
Οι άµεσες και έµµεσες συνέργιες του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013 µε το ΕΣΠΑ 2007-2013 παρουσιάζονται
στο Κεφάλαιο 2.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΕΣΠΑ 2007-2013

7ος

Ενίσχυση της
προσαρµοστικότητας των
εργαζόµενων και των
επιχειρήσεων.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•
•
•
•
•
•
•

8ος

∆ιευκόλυνση της
πρόσβασης στην
απασχόληση.

•
•
•
•
•

9ος

Προώθηση της
Κοινωνικής Ενσωµάτωσης
(διασφάλιση της ισότιµης
πρόσβασης όλων στην
αγορά εργασίας και η
πρόληψη των
φαινόµενων
περιθωριοποίησης και
αποκλεισµού)

•
•
•
•
•
•

εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ)
βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας
ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων, η οποία συνδέεται µε τη διττή
προσέγγιση ενίσχυσης της απασχόλησης (αυτο-απασχόληση και ξεκίνηµα νέων ΜΜΕΠΜΕ) και στήριξης της ανάπτυξης και ΜΜΕ.
διεύρυνση, αναδιοργάνωση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ενεργητικών
πολιτικών στην αγορά εργασίας
ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και προώθηση της ισότιµης πρόσβασης και
εξέλιξής τους στην αγορά εργασίας
ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
Ενεργοποίηση τουλάχιστον 25% των µακροπρόθεσµα ανέργων και µείωση των
εισροών στην µακροχρόνια ανεργία, µε την προσφορά ευκαιριών συµµετοχής σε
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, πριν τη συµπλήρωση 12 µηνών ανεργίας.
Αύξηση των δηµιουργούµενων βιώσιµων επιχειρήσεων από αυτοαπασχολούµενους,
ιδιαίτερα νέους ανέργους.
Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των δοµών και των συστηµάτων της αγοράς εργασίας
για την εξυπηρέτηση του πολίτη
καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας και τη µη καταγεγραµµένης ανεργίας
Εφαρµογή ολοκληρωµένης πολιτικής για την ενεργό γήρανση του εργατικού
δυναµικού,
Συστηµατική καταγραφή και πρόβλεψη των αλλαγών που επέρχονται στις τοπικές
αγορές εργασίας εξαιτίας της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της οικονοµικής
δραστηριότητας,
Ενσωµάτωση των αρχών της Κ.Π. EQUAL στην αναπτυξιακή πολιτική
Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού Ευπαθών Κοινωνικών
Οµάδων (ΕΚΟ),
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης και ενσωµάτωσης στο εκπαιδευτικό σύστηµα ευπαθών
οµάδων του πληθυσµού,
Προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης σε
τοπικό επίπεδο, µε τη συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των επιχειρήσεων, ΜΚΟ,
κοινωνικών και οικονοµικών φορέων.
Ανάπτυξη της
Κοινωνικής Οικονοµίας και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
ευάλωτων κοινωνικά οµάδων,
Στοχευµένες παρεµβάσεις για τη στήριξη ατόµων που χρήζουν βοήθειας
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•

•
•

10ος

∆ηµιουργία ενός
αποδοτικού και
οικονοµικά βιώσιµου
συστήµατος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

11ος

Ανάδειξη του
οικονοµικού, κοινωνικού
και αναπτυξιακού
χαρακτήρα των θεµάτων
ισότητας των φύλων.

•
•
•
•
•
•

Ενίσχυση των µηχανισµών για το συντονισµό, παρακολούθηση, αξιολόγηση των
πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας και διασφάλιση της
συµπληρωµατικότητας µε τις αµιγώς εθνικές πολιτικές, µέσω του Εθνικού Συµβουλίου
Κοινωνικής Προστασίας και προώθηση του κοινωνικού διαλόγου.
Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών µεταβιβάσεων και της σύνδεσής
τους µε την απασχόληση, µε προσανατολισµό τους στην ανάληψη εργασίας ή
επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Οριζόντια εφαρµογή της διάστασης της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης και της ισότητας
ευκαιριών (Social Inclusion Mainstreaming) σε όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής
πολιτικής, µε την ενεργό συµµετοχή δηµοσίων φορέων, κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ.
Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας.
Βελτίωση της ανταποκρισιµότητας της ∆ευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας και της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.
Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης.
Λήψη εξειδικευµένων - στοχευµένων µέτρων αρωγής των γυναικών («θετικές
δράσεις»)
Αποτελεσµατικότερη προσαρµογή της διάστασης του φύλου στις τοµεακές και
περιφερειακές πολιτικές όλων των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ (gender mainstreaming)

3. Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη
2006-2008
Στην Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 20062008 αποτυπώνεται η συνολική στρατηγική για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος κοινωνικής
προστασίας της χώρας, καθώς και για τη διασφάλιση υψηλότερων επιπέδων κοινωνικής συνοχής.
Στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008 προτείνονται τέσσερις πολιτικές
προτεραιότητες:
1. Ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους, τους µακροχρόνια άνεργους
και τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού.
2. Αντιµετώπιση της µειονεκτικής θέσης προσώπων και οµάδων όσον αφορά την εκπαίδευση και την
κατάρτιση.
3. Ενίσχυση της οικογένειας και στήριξη των ηλικιωµένων.
4.
Κοινωνική
ένταξη
των
ΑµεΑ,
των
µεταναστών
και
των
ατόµων/οµάδων
µε
πολιτισµικές/θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.
Η πολιτική στον τοµέα της Υγείας που εµπίπτει στο πλαίσιο του ΕΣ∆ΕΝ 2005-2006, σχεδιάζεται και
υλοποιείται µέσα από ένα αναθεωρηµένο «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», µε
σκοπό την ουσιαστική αποκέντρωση, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, την
ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας και την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των κοινοτικών
πόρων.
4. Η υφιστάµενη κατάσταση στον τοµέα της ψυχικής υγείας - Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης
«Ψυχαργώς»
Αναγνωρίζοντας την µετατόπιση της έµφασης από την ψυχιατρική περίθαλψη προς τη φροντίδα
ψυχικής υγείας, η Ελληνική Πολιτεία προχώρησε στην αναθεώρηση του παραδοσιακού «κλειστού»
µοντέλου προστασίας των ψυχικά ασθενών, προωθώντας διαδικασίες Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης,
κεντρικός σκοπός της οποίας είναι «η ανάπτυξη των υπηρεσιών στην κοινότητα, ώστε ο ασθενής να
εξυπηρετείται κοντά στο οικογενειακό του περιβάλλον και να υποστηρίζεται από αυτό, διατηρώντας
µε όλα τα µέσα την κοινωνική του δραστηριότητα»6.
Η ανάπτυξη του νέου µοντέλου προστασίας της ψυχικής υγείας εγκαινιάσθηκε το 1983 (άρθρο 21 Ν.
1397/83), οπότε και προωθήθηκε ουσιαστικά η ψυχιατρική µεταρρύθµιση µε βασική επιδίωξη την
αποασυλοποίηση των ασθενών και την παροχή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας. Με το νόµο 2071/92
για πρώτη φορά έγινε εκτεταµένη αναφορά στην οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και
ρυθµίστηκαν σύµφωνα µε σύγχρονες αντιλήψεις ζητήµατα που αφορούν την ακούσια νοσηλεία
ατόµων µε ψυχικές διαταραχές. Οι κύριοι άξονες του συστήµατος τυποποιήθηκαν το 1999 µε την
υιοθέτηση του Ν. 2716/99 που κάλυψε θεσµικά τις συντελούµενες αλλαγές και προσέδωσε µια νέα
δυναµική στη µεταρρύθµιση.

6

Ψυχαργώς 2001-2010: Πρόγραµµα Ανάπτυξης ∆οµών και Υποδοµών στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας και
Πρόνοιας, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα 2001.

Οµάδα Σχεδιασµού ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, ΥΠΑΚΠ

14

TOMEAKO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ– ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013

Ο τοµέας της ψυχικής υγείας επικεντρώνεται στην αντιµετώπιση των αναγκών των ατόµων µε
ψυχικές διαταραχές, των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση (τουλάχιστον όσων
σήµερα διαβιούν στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία), των ατόµων µε ψυχογηριατρικά προβλήµατα, των
ατόµων µε οργανικά σύνδροµα, των ατόµων που είναι εξαρτηµένα από ναρκωτικές ουσίες και
αλκοόλ (κυρίως σε ότι αφορά τις ανάγκες τους για ψυχιατρική υποστήριξη), των ατόµων µε
διαταραχές συµπεριφοράς αυτιστικού τύπου, των παιδιών και εφήβων µε µαθησιακά προβλήµατα και
προβλήµατα συµπεριφοράς. Επιπλέον, περιλαµβάνει οργανωµένες δραστηριότητες υποστήριξης
ατόµων που πάσχουν από εκφυλιστικές ασθένειες του εγκεφάλου (νόσος Αλτσχάιµερ), καθώς και
ατόµων που νοσούν από άλλες ασθένειες και χρήζουν ψυχολογικής στήριξης

1.2. ∆ράσεις και στοιχεία-αποτελέσµατα υλοποίησης της Γ’
Προγραµµατικής Περιόδου στον τοµέα των Ανθρώπινων Πόρων και
της Κοινωνικής Συνοχής
Ο τοµέας των ανθρωπίνων πόρων αποτέλεσε την 1η από τις 7 συνολικά προτεραιότητες (Άξονες) της
Τρίτης Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006, εκφράστηκε δε, οριζόντια σε όλα τα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα. Πράγµατι, αν και τα τρία Τοµεακά Προγράµµατα (ΕΠΑΕΚ, ΕΠΕΑΕΚ και ΕΠ Υ-Π)
αποτέλεσαν τους τρεις βραχίονες µέσα από τα οποία εκφράστηκαν οι κατευθύνσεις του ΕΚΤ στη
χώρα µας, αντίστοιχες δράσεις ΕΚΤ συµπεριλήφθηκαν οριζόντια στο Σχεδιασµό (τόσο στα ΠΕΠ όσο
και σε άλλα Τοµεακά, όπως για παράδειγµα το ΕΠ ΚτΠ και το ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ). Οι δράσεις
ΕΚΤ στη χώρα µας συµπληρώθηκαν µε την επιτυχηµένη εφαρµογή της ΚΠ EQUAL, η οποία
υλοποιήθηκε σε δύο κύκλους, διασφαλίζοντας τη διάδοση αρχών όπως είναι η εταιρικότητα, η
διακρατικότητα, η καινοτοµία, η συµµετοχή των οµάδων στόχων και η οριζόντια προσέγγιση στην
προώθηση της ισότητας ανδρών γυναικών.
Α. Όσον αφορά στο ΕΠΑΕΚ 2000-2006, κυρίαρχα ζητήµατα της στρατηγικής αποτέλεσαν:
•
•
•
•
•

Η πρόληψη της ανεργίας και ιδιαίτερα της µακροχρόνιας.
Η στήριξη και προώθηση του ανέργου στην απασχόληση.
Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και
ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται µε Κοινωνικό Αποκλεισµό.
Η βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Η αναβάθµιση των προσόντων των εργαζοµένων και των παρεχόµενων υπηρεσιών του
∆ηµόσιου Τοµέα.

Η παραπάνω στρατηγική εξειδικεύθηκε στην πράξη µε τη δηµιουργία δοµών, αφού ολοκληρώθηκε
το δίκτυο των 119 ∆ΥΑ-ΚΠΑ, ώστε να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της χώρας. Παράλληλα,
πραγµατοποιήθηκε ο σχεδιασµός και η εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης και µελέτης των
στοιχείων της εγγεγραµµένης ανεργίας και της εξατοµικευµένης παρέµβασης, προσδιορισµού των
αναγκών της αγοράς εργασίας και διερεύνησης της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων. Από την
άλλη πλευρά, επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση του συστήµατος πιστοποίησης των δοµών και των
φορέων υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης καθώς και η ενεργοποίηση του ΕΣΣΕΕΚΑ και της δια βίου
µάθησης.
Ταυτόχρονα, εντάθηκαν τα προγράµµατα προώθησης στην απασχόληση, όπου µέσα από τα
Προγράµµατα ΝΘΕ, stage, επιχορήγησης ανέργων για την ίδρυση µικρών επιχειρήσεων (ΝΕΕ),
ωφελήθηκαν µέχρι σήµερα 132.000 άτοµα. Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν προγράµµατα ΣΕΚ µε
σκοπό την αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού σε όλους τους τοµείς της
οικονοµίας µε ωφελούµενους συνολικά µέχρι σήµερα 257.000 άτοµα. Σηµειώνεται ότι από το 2001
µέχρι σήµερα έχουν καταρτιστεί 130.000 στελέχη του ∆ηµόσιου Τοµέα, ποσοστό 134% επί του
αρχικού στόχου. Όσον αφορά στις γυναίκες, δηµιουργήθηκαν δοµές φύλαξης παιδιών και
φροντίδας ηλικιωµένων και ανήµπορων ατόµων και υλοποιήθηκαν προγράµµατα
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων και θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών µε ωφελούµενες συνολικά
20.000 γυναίκες. Ταυτόχρονα σε όλες τις υλοποιούµενες δράσεις του επιχειρησιακού εξασφαλίστηκε
η υποχρεωτική συµµετοχή των γυναικών σε ποσοστό 60%.
Η άσκηση πολιτικής στον τοµέα της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα παρουσιάζει αδυναµίες που
εντοπίζονται εκτός των άλλων και στην ύπαρξη υψηλών ποσοστών αυταπασχόλησης που
δυσκολεύουν τον εντοπισµό των ατόµων υπό την απειλή ή σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισµού που χρήζουν ανάγκης βοήθειας. Παράλληλα, διαπιστώνονται οργανωτικά και διοικητικά
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προβλήµατα στους τοµείς της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας7, ενώ καταγράφονται υψηλά
ποσοστά διαρθρωτικής και µακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και τάσεις αποθάρρυνσης της
απασχόλησης ατόµων από τις κοινωνικά ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Τέλος, παρά τις υψηλές
δαπάνες κοινωνικής προστασίας, οι οποίες προσεγγίζουν ή και υπερβαίνουν το µέσο κοινοτικό
επίπεδο, τα ποσοστά φτώχειας εξακολουθούν να κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα8. Στο πλαίσιο της
κοινωνικής προστασίας και ενσωµάτωσης, αναπτύχθηκαν δράσεις προκατάρτισης, προώθησης
στην απασχόληση, Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, και ολοκληρωµένων παρεµβάσεων µε
συνολικά 28.000 ωφελούµενους, ενώ τα προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας
αποτέλεσαν βέλτιστες πρακτικές.
Από την άποψη των γενικότερων παρεµβάσεων, επανακαθορίστηκε ο αριθµός των απαιτούµενων
δοµών ΣΕΚ και βελτιώθηκε το σύστηµα πιστοποίησης µε την προσθήκη νέων κριτηρίων
αξιολόγησης, ενώ εφαρµόστηκε σύστηµα αξιολόγησης φορέων. Παράλληλα συγκροτήθηκε Μητρώο
Εκπαιδευτών ΣΕΚ. Οι νέες συνθήκες στη ΣΕΚ είχαν –µεταξύ άλλων- ως αποτέλεσµα. την
καινοτοµική για την Ελλάδα διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Επίσης, ξεκίνησε η
εφαρµογή συστήµατος πιστοποίησης επαγγελµατικών περιγραµµάτων, ενώ θεσµοθετήθηκε και η
πιστοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης, καθώς και γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Οι ολοκληρωµένες παρεµβάσεις επιδρώντας στον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό της ελληνικής
περιφέρειας συνθέτουν µια ιδιαίτερα σηµαντική κατηγορία ενεργειών. Από την υλοποίηση των
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων (α) σε περιοχές που πλήττονται από υψηλή ανεργία, (β) για την
ανάπτυξη Αστικών/Ηµιαστικών περιοχών, (γ) την ανάπτυξη Ορεινών/Μειονεκτικών περιοχών και
(δ) Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας θα ωφεληθούν
τουλάχιστον 32.000 άτοµα, ενώ σηµαντικό ποιοτικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι 17.000 άτοµα
από το σύνολο των ωφελουµένων θα ενταχθούν σε δράσεις προώθησης στην απασχόληση.
Β. Όσον αφορά στο ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006», κυρίαρχα ζητήµατα της στρατηγικής του
αποτέλεσαν:
1. Η ποιοτική αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών Υγείας, θέτοντας ως στόχους: τη
λειτουργική και οργανωτική µεταρρύθµιση των µονάδων υγείας και ολοκλήρωση των δοµών και
υποδοµών, την περιφερειακή συγκρότηση και
λειτουργική ολοκλήρωση του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ), για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους και την προσαρµογή
2. Η ανάπτυξη πρωτοβάθµιων υπηρεσιών υγείας στα µεγάλα αστικά κέντρα (8 νέα Αστικά Κέντρα
Υγείας και 3 Κέντρα Υγείας).
3. Η διασφάλιση και προαγωγή της δηµόσιας υγείας, µέσω της αξιοποίησης των υπαρχουσών
δοµών και υποδοµών, της λειτουργίας υποστηρικτικών µηχανισµών και της προώθησης
εξειδικευµένων πολιτικών και προγραµµάτων.
4. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και
την προώθηση των στρατηγικών στόχων της εθνικής πολιτικής στον τοµέα της υγείας.
5. Η λειτουργική αναβάθµιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας µε την κατάργηση ψυχιατρικών
νοσοκοµείων, η τοµεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η εκκίνηση της ανάπτυξης
δικτύου κοινοτικών δοµών και προγραµµάτων για την πρόληψη, την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια φροντίδα ψυχικής υγείας.
6. Η διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας στο επίπεδο της κοινότητας, η προαγωγή της
πρόληψης και η ενίσχυση των δράσεων επανένταξης στην κοινωνική και οικονοµική ζωή των
χρόνιων ψυχικά ασθενών και των ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην
κοινότητα.
7. η διασύνδεση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µε το ΕΣΥ, τις δοµές Ψυχικής υγείας και τις
δοµές προώθησης στην απασχόληση
Η παραπάνω στρατηγική εξειδικεύτηκε για τον τοµέα της ψυχικής υγείας µε την εφαρµογή της Β’
Φάσης του Εθνικού Προγράµµατος «Ψυχαργώς» (2000-2010, µε ενδιάµεση αναθεώρηση το 2006)9
και για τον τοµέα της πρόνοιας µε την εφαρµογή πιλοτικών δράσεων αποϊδρυµατισµού ΑµεΑ που
διαβιούν σε κλειστά περιβάλλοντα φροντίδας, καθώς επίσης και στη δηµιουργία δικτύου κοινωνικών
7

ΥΠΟΙΟ-ΕΕΟ GROUP ΑΕ – ΕΚΚΕ – Ε 2000 (2005) «Θεµατική µελέτη ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού». Επίσης, αναφορικά
µε το Ασφαλιστικό και το Σύστηµα της Κοινωνικής Ασφάλισης, βλ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – ΥΠΟΙΟ
(2005) «Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις»
8
ΥΠΟΙΟ ( 2005) «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 / 1ο Σχέδιο». Επίσης, ΠΑΕΠ (2003)
«Φτώχεια-Κοινωνική Προστασία και Εργασία: η περίπτωση τεσσάρων ευρωπαϊκών κρατών»
9
Βασικός στόχος του Εθνικού Προγράµµατος «Ψυχαργώς», που αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της
συντελούµενης ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, είναι το κλείσιµο των ασυλικών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων, η
αποκατάσταση και επανένταξη των ασθενών που διαβούν σε αυτά και η δηµιουργία ολοκληρωµένου δικτύου
κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Για αναλυτικότερη προσέγγιση της συντελούµενης ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης και του Προγράµµατος «Ψυχαργώς», βλ. παρακάτω, κεφ. 1.1.2.3.
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υποστηρικτικών υπηρεσιών σε πρωτοβάθµιο επίπεδο. Το ΕΠ Υγεία- Πρόνοια 2000-2006 προέβλεπε
την ανάπτυξη ενός σηµαντικού δικτύου δοµών αποασυλοποίησης σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα,
στόχευσε στη δηµιουργία και λειτουργική υποστήριξη ενδιάµεσων δοµών για την
αποϊδρυµατοποίηση και την προώθηση της αυτόνοµης και ηµιαυτόνοµης διαβίωσης ατόµων µε
αναπηρία που διαβιούν σε κλειστού τύπου προνοιακές δοµές. Επιπλέον, δηµιουργήθηκε σε
συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, το ∆ίκτυο κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, που
αναδείχτηκε σε καλή πρακτική σε τοπικό επίπεδο, για την υποστήριξη ατόµων που απειλούνται από
ή βιώνουν αποκλεισµό αφενός από την αγορά εργασίας και αφετέρου από τη δυνατότητα πρόσβασης
στις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες
πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι ανάγκες για την πραγµατοποίηση έργων υποδοµής, όπου
απαιτήθηκε, καλύφθηκαν από το ΕΠ Υγεία- Πρόνοια 2000-2006 και από τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ).
Στο πλαίσιο της προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας και της προώθησης της ένταξης ευπαθών οµάδων
στην αγορά εργασίας µε την συµβολή στη µείωση των υγειονοµικών ανισοτήτων, σε ό,τι
τουλάχιστον αφορά την πρόληψη και την προαγωγή υγείας, το Πρόγραµµα χρηµατοδότησε
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αγωγής υγείας σε άτοµα, που ωφελήθηκαν από το ΕΠΑ ΕΚ και
προωθήθηκαν στην αγορά εργασίας (2.000 άτοµα) ή αναζητούσαν εργασία (4.500 άτοµα). Η
παρέµβαση περιλάµβανε κατάρτιση στο προσωπικό υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και προώθησης στην
απασχόληση (6.000 άτοµα), µε στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Πέρα από τους συγκεκριµένους άξονες προτεραιότητας, στο πλαίσιο του Προγράµµατος προωθήθηκε
και η κατάρτιση εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και
σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν ενέργειες στήριξης των
διαδικασιών µετάβασης από το προστατευτικό µοντέλο και τον ιδρυµατισµό σε υπηρεσίες που
εξασφαλίζουν ισότητα ευκαιριών.
Γ. Στα αποτελέσµατα των παραπάνω επιχειρησιακών προγραµµάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η
συµβολή της ΚΠ EQUAL, η οποία σχεδιάστηκε να προωθήσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την
Απασχόληση, που αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης για όλες τις οµάδες στην
αγορά εργασίας. Αξιοποιώντας τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και «ADAPT», η Κ.Π. EQUAL λειτούργησε στο ΚΠΣ 2000-2006
πιλοτικά για την ανάπτυξη και διάδοση νέων πολιτικών (καινοτοµία), προκειµένου να καταπολεµηθεί
κάθε είδους διάκριση και ανισότητα που βιώνουν, όσοι αναζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας
και όσοι βρίσκονται ήδη σε αυτή. Οι καλές πρακτικές της Πρωτοβουλίας θα αξιοποιηθούν οριζόντια
από το παρόν Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.

1.3. Αναπτυξιακά προβλήµατα και ανάγκες
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που χαρακτηρίζουν σε εθνικό επίπεδο το εσωτερικό περιβάλλον στα
ζητήµατα ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναµικού είναι τα ακόλουθα:
1.
Αναντιστοιχία µεταξύ του βαθµού οικονοµικής ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας.
Οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων µε τη συνακόλουθη παραγωγή νέων θέσεων
εργασίας συνοδεύτηκαν από την εντατικοποίηση της αναδιάρθρωσης της παραγωγικής δοµής, µε
αποτέλεσµα την παράλληλη απώλεια θέσεων εργασίας. Ως συνέπεια των ανωτέρω, η εικόνα της
καθαρής θέσης της απασχόλησης εκτιµάται ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατική δυναµική της
οικονοµίας στην παραγωγή απασχόλησης.
2. Αδυναµία προσαρµογής των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού στις
νέες µεταβαλλόµενες συνθήκες
Η σύγχρονη πραγµατικότητα διαµορφώνει ένα δυναµικό περιβάλλον απασχόλησης, µέσα στο οποίο
οι γνώσεις και οι δεξιότητες πρέπει να ανανεώνονται και να αναβαθµίζονται συνεχώς κατά τρόπο,
ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να ενισχύουν την ικανότητα
προσαρµογής των ατόµων στις αλλαγές.
Ιδιαίτερα για τους ανέργους και εργαζόµενους ενήλικες µε κενά σε γνώσεις και ασυνέχεια στις
εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές τους επιλογές απαιτούνται ευέλικτα και προσβάσιµα συστήµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρµοσµένα στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να υπάρχουν
είτε ευκαιρίες επανένταξης στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα είτε συµπλήρωσης, επικαιροποίησης
και
αναβάθµισης
των
γνώσεων/δεξιοτήτων/ικανοτήτων,
επανακατάρτισης,
πιστοποίησης
επαγγελµατικών γνώσεων/δεξιοτήτων και ικανοτήτων ή/και κατοχύρωσης των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούνται συστήµατα αναγνώρισης τόσο των ικανοτήτων, όσο και
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των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί εκτός τυπικής εκπαίδευσης.
3.
∆υσκολία πρόσβασης στην εργασία για τις γυναίκες
Τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια και από
41,7% το 2000 διαµορφώνονται στο 46,1% το 2005, υπολειπόµενα όµως κατά πολύ του
Ευρωπαϊκού µέσου όρου 56,3% (ΕΕ-25)10. Τα ποσοστά ανεργίας γυναικών, αν και µειώθηκαν την
περίοδο 2004-2005 από 16,2% σε 15,3% εµφανίζονται κατά πολύ υψηλότερα του Ευρωπαϊκού
µέσου όρου 9,8% (ΕΕ-25). Παράλληλα, µείωση κατά µισή εκατοστιαία µονάδα εµφανίζουν τα
ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών το 2005 (8,9%) σε σχέση µε το 2004 (9,4%).
Τέλος, ιδιαίτερα χαµηλά είναι τα ποσοστά µερικής απασχόλησης των γυναικών (9,1% για το 2005),
έναντι του κοινοτικού µέσου όρου (32,6%, ΕΕ-25).
Ο δείκτης της διαφοράς στην απασχόληση ανάµεσα στα δύο φύλα εµφανίζει µία αργή αλλά σταθερή
µείωση από 29,8% το 2000 σε 28,1% το 2005, ωστόσο παραµένει πολύ υψηλότερος από αυτόν της
ΕΕ-25 (15%).
Τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν σε µικρή και αργά αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στην
αγορά εργασίας, αλλά και πολλά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της πρόσβασης των γυναικών στην
απασχόληση.
4.
∆υσκολία πρόσβασης στην εργασία για τους νέους
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, το 2005, τα ποσοστά απασχόλησης αυξήθηκαν για όλες τις
ηλικιακές οµάδες πλην εκείνης των νέων 15-24 ετών, η οποία παρουσίασε µείωση και
διαµορφώθηκε στο 25% από 26,8% το 2004 υπολειπόµενο κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες του µέσου
όρου της ΕΕ-25 (36,8%).
Το ποσοστό ανεργίας των νέων 15-24 ετών ήταν 26% το 2005, παρουσιάζοντας µείωση κατά µισή
ποσοστιαία µονάδα σε σχέση µε το 2004 (26,5%), αλλά παραµένει σηµαντικά αυξηµένο έναντι του
αντίστοιχου ποσοστού της ΕΕ-25 (18,6%)11.
5.

Μακροχρόνια ανεργία και δυσκολία πρόσβασης στην εργασία για ειδικές οµάδες
πληθυσµού
Το συνολικό ποσοστό της µακροχρόνιας ανεργίας το 2005 ήταν 5,1%, παρουσιάζοντας µείωση από
το αντίστοιχο του 2004 (5,6%), εξακολουθώντας όµως να είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο
όρο (3,9% το 2005).
Σύµφωνα µε σχετική έρευνα της ΕΣΥΕ (2003), το 84% των Ατόµων Με Αναπηρία βρίσκεται εκτός
εργατικού δυναµικού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσµού είναι 35%12. Ο
κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισµού για τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού συνδέεται, µεταξύ άλλων,
µε την ανεργία και την απουσία εργασίας, ενώ η αύξηση της συµµετοχής τους στην απασχόληση
βελτιώνει όχι µόνο το επίπεδο ζωής των ιδίων, αλλά και τη συνολική απασχόληση και οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν δράσεις για την καταπολέµηση
των προκαταλήψεων και διακρίσεων στο κοινωνικό και ιδιαίτερα στο εργασιακό πεδίο.
6.
Χαµηλή Γεωγραφική και Κλαδική κινητικότητα του ανθρώπινου δυναµικού
Στην Ελλάδα η κινητικότητα της εργασίας από κλάδο σε κλάδο, από επιχείρηση σε επιχείρηση και
από περιοχή σε περιοχή είναι σηµαντικά περιορισµένη. Όσον αφορά στη µετακίνηση των
εργαζοµένων από περιοχή σε περιοχή είναι πολύ περιορισµένη στην Ελλάδα, όπως φαίνεται από τις
µεγάλες αποκλίσεις στα ποσοστά ανεργίας που παρατηρούνται στις διάφορες περιοχές της χώρας (το
2005, 7,1% στην Κρήτη, έναντι 18,1% στη ∆υτική Μακεδονία).
Η περιορισµένη γεωγραφική κινητικότητα οφείλεται (ΟΟΣΑ Σεπτ. 2005)13 κυρίως:
(α) στο υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα (άνω του 80%),
(β) στο σχετικά υψηλό κόστος µεταφορών που δεν επιτρέπει την καθηµερινή µετακίνηση των
εργαζοµένων και,
(γ) σε παράγοντες που σχετίζονται µε την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα και τους αναπτυγµένους
οικογενειακούς δεσµούς που στηρίζουν τους ανέργους και µειώνουν τα κίνητρα για µετακίνηση σε
άλλες περιοχές.
Η µετακίνηση για απασχόληση σε διαφορετικό κλάδο περιορίζεται από τον κατακερµατισµό του

10

EUROSTAT 2006
EUROSTAT 2006
12
Για ποιοτικά στοιχεία στο συγκεκριµένο ζήτηµα βλ. και γνώµη της ΟΚΕ για το ΕΣ∆ΕΝ 2005-2006, 13-5-2005 ,
όπως και στο ίδιο το κείµενο του ΕΣ∆ΕΝ 2005-2006.
13
OECD Economic Surveys Greece - Volume 2005 Issue 12
11
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Συστήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζονται στη µεταφορά των
ασφαλιστικών δικαιωµάτων από Ταµείο σε Ταµείο, παρά το ότι µε την ψήφιση του νόµου για τη
διαδοχική ασφάλιση πολλά από αυτά τα προβλήµατα αναµένεται να επιλυθούν.
7.
Αδήλωτη εργασία
Η αδήλωτη εργασία, παρά τις διαρκώς εντεινόµενες προσπάθειες για την καταπολέµησή της και τα
θετικά αποτελέσµατα αυτών, φαίνεται να συνεχίζει να αποτελεί διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της
ελληνικής αγοράς εργασίας και δηµιουργεί συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των
επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα αποτελεί σοβαρό εµπόδιο οµαλής ένταξης στην αγορά εργασίας.
Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το µέγεθος της παραοικονοµίας
εκτιµάται ότι είναι υψηλό, χωρίς όµως να υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Ένα µέρος της αδήλωτης
εργασίας αφορά στους µετανάστες, ενώ το υπόλοιπο το γηγενή πληθυσµό.
Σύµφωνα µε τις εκθέσεις14 του Σ.ΕΠ.Ε. η αδήλωτη εργασία αν και τα τελευταία χρόνια ακολουθεί
καθοδικές τάσεις σε επίπεδα σαφώς υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου, διαµορφώνεται σε
ποσοστό 18%-25%. Επιπλέον από τις σχετικές εκθέσεις προκύπτει ότι το µεγαλύτερο µέρος της
ανασφάλιστης – παράνοµης απασχόλησης αφορά στο εγχώριο εργατικό δυναµικό.
Αναφορικά µε την κλαδική κατανοµή της αδήλωτης εργασίας, σχετικά πρόσφατη µελέτη15 (2001)
έδειξε ότι οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας και οι τοµείς υπηρεσιών που παρουσιάζουν πιο
διευρυµένα περιθώρια ανάπτυξης της παράνοµης απασχόλησης είναι η βιοµηχανία, οι κατασκευές,
το εµπόριο, τα ξενοδοχεία-εστιατόρια και οι λοιπές υπηρεσίες, κλάδοι προς τους οποίους εντάθηκαν
οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ κατά την τελευταία περίοδο.
8.
Υψηλά επίπεδα κινδύνου φτώχειας
Η Ελλάδα, πέρα των γενικότερων προκλήσεων που προκύπτουν από τις επιδράσεις της
παγκοσµιοποίησης, τη γήρανση του πληθυσµού, τις αλλαγές στον κόσµο της εργασίας, έχει να
αντιµετωπίσει επιπλέον τις εξής ιδιαίτερες προκλήσεις:
•

•
•

ανάγκη διατήρησης της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και της µακροχρόνιας οικονοµικής
βιωσιµότητας των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, µέσω της αύξησης της αποδοτικότητας
των συστηµάτων, του εξορθολογισµού των δαπανών, της καταπολέµησης της εισφοροδιαφυγής
και της αύξησης των εισροών
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και κατά συνέπεια εκσυγχρονισµό του συστήµατος
κοινωνικής προστασίας, µε επαρκή στελέχωσή του, συνεχή κατάρτιση του προσωπικού και
αύξηση της αποτελεσµατικότητάς του
εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων. Η περιφερειακή συνοχή αποτελεί βασική
προτεραιότητα του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και προωθείται µέσω δράσεων
όπως επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, επενδυτικά κίνητρα, ανάπτυξη της υπαίθρου,
αναβάθµιση υποδοµών και της δικτύωσης, Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτοµίας. Παράλληλα,
αναπτύσσονται συµπληρωµατικές δράσεις στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και ένταξης,
ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιµη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Επιπλέον οι συνεχείς δράσεις για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους
αποτελεί αποφασιστικής σηµασίας πολιτική αφού οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης διασφαλίζουν την
ισότιµη συµµετοχή όλων στις ευκαιρίες που προσφέρει η κοινωνία. Στα πλαίσια των στόχων για
ανάπτυξη-απασχόληση-κοινωνική δικαιοσύνη, η προσπάθεια για την επίτευξη υψηλών επιπέδων
κοινωνικής συνοχής συµβαδίζει και ενισχύει την προσπάθεια για οικονοµική µεγέθυνσηανταγωνιστικότητα-καινοτοµία. Η κοινωνική προστασία και η κοινωνική ενσωµάτωση αποτελούν
τόσο συνέπειες όσο και προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της οικονοµικής µεγέθυνσης και
της πλήρους απασχόλησης.
9. Οι ανάγκες του τοµέα της Υγείας για διοικητική και οργανωτική αναβάθµιση µπορούν να
αναγνωρισθούν σε κεντρικό–επιτελικό επίπεδο, σε επίπεδο περιφερειών και σε επίπεδο µονάδων
παροχής υπηρεσιών Υγείας και σχετίζονται µε:
1. Απαξιωµένους ή ελλιπείς οργανισµούς λειτουργίας και προτύπων διοίκησης και οργάνωσης,
ανεπαρκή συστήµατα οικονοµικής διαχείρισης και οικονοµικού προγραµµατισµού, ελλιπή (ή
ανύπαρκτα) συστήµατα διασφάλισης ποιότητας,. Επίσης, ο τοµέας υποφέρει από ανεπαρκή,
και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτα, πληροφοριακά συστήµατα, τόσο σε επίπεδο
οργάνωσης και διαχείρισης, όσο και σε επίπεδο διαχείρισης και αξιοποίησης των ιατρικών

14
15

Έκθεση Πεπραγµένων Σ.ΕΠ.Ε έτους 2002», Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων –ΣΕΠΕ, 2003
Παραοικονοµία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Ίδρυµα Βιοµηχανικών Ερευνών, Τάτσος Ν., Αθήνα, 2001
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δεδοµένων και γενικά της παραγώµενης γνώσης.
2. Κατακερµατισµένη και ελλιπής Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας µε ανεπάρκεια (ποσοτική και
ποιοτική) των παρεχόµενων υπηρεσιών ιδίως στα αστικά κέντρα, τις δύσβατες και
νησιωτικές περιοχές και τις περιοχές µε τουριστική ανάπτυξη κατά την περίοδο αιχµής.
Ανισορροπία κατανοµής υποδοµών και δυναµικού, χαµηλή ανταποκρισιµότητα στις παρούσες
και τις αναδυόµενες ανάγκες των χρηστών. Ελλειµµα συστηµάτων επίβλεψης, ελέγχου και
ασφάλειας. και έλλειψη διασύνδεσης µε τις υπηρεσίες, που παρέχονται από ΟΤΑ,
ασφαλιστικά ταµεία κλπ.
3. Ανεπαρκές σύστηµα πρόληψης και προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας. Ελλειψη συντονισµού
δοµών και υπηρεσιών. Έλλειψη µελετών, δεδοµένων και χαρτών υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης. Ελλειψη υποδοµών διαχείρισης της γνώσης. Έλλειψη συνέργιας µεταξύ ΥΥΚΑ,
ΜΚΟ και ΟΤΑ στο σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Ελλειψη
συστήµατος αξιοποίησης εθελοντισµού και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
4. Χαµηλή παραγωγή καινοτοµίας και έλλειψη συστηµάτων αξιοποίησης αποτελεσµάτων
έρευνας. Περιορισµένη συνεργασία δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα και εσωστρέφεια του
συστήµατος
5. Υστέρηση ανθρωπίνου δυναµικού του τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στις
απαιτήσεις των µεταρρυθµίσεων, έλλειµµα σε δυναµικό, ειδικοτήτες, δεξιότητες και
κατάλληλες συµπεριφορές. Πεπαλαιωµένες και ανελαστικές πρακτικές αξιολόγησης και
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού
10. Ανισοµερής ανάπτυξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης
Η συντελούµενη µεταρρύθµιση του τοµέα ψυχικής υγείας βρίσκεται σε µια κρίσιµη καµπή. Ο στόχος
της αποασυλοποίησης των χρόνιων ψυχικά ασθενών και της µετάβασής τους σε µονάδες
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην κοινότητα (Α΄ πυλώνας του Προγράµµατος «Ψυχαργώς»)
αποτέλεσε την αιχµή της προσπάθειας κατά το προηγούµενο διάστηµα και έχει εκπληρωθεί σε
µεγάλο βαθµό. Ταυτόχρονα, το κλείσιµο σειράς παραδοσιακών ψυχιατρικών νοσοκοµείων άλλαξε
άρδην την κατάσταση του συστήµατος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, σηµατοδοτώντας
ευρύτερες αλλαγές στη φιλοσοφία, το σχεδιασµό και τη διανοµή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη
χώρα µας.
Τα επιτεύγµατα της µακροχρόνιας και επίπονης διαδικασίας µετασχηµατισµού του τοµέα είναι
ανάγκη να συνδεθούν µε την ένταση της προσπάθειας για την δηµιουργία δικτύου πολυδιάστατων,
γενικών και εξειδικευµένων υπηρεσιών στην κοινότητα (Β΄ πυλώνας Προγράµµατος «Ψυχαργώς»).
Οι υφιστάµενες υπηρεσίες είναι ανάγκη να πολλαπλασιασθούν σε γεωγραφική και πληθυσµιακή
βάση, ώστε να προσεγγίσουν τις τρέχουσες και αναδυόµενες ανάγκες του πληθυσµού. Ταυτόχρονα,
η εµβάθυνση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης συναρτάται µε την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας
των παρεχοµένων υπηρεσιών, την υποστήριξη της συλλογικής έκφρασης των χρηστών των
υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισµό του λειτουργικού προτύπου του τοµέα, τον έµπρακτο σεβασµό και
προάσπιση των δικαιωµάτων των ψυχικά ασθενών, την πληρέστερη κινητοποίηση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα και των κοινωνικών εταίρων στο επίπεδο της κοινότητας
11.

Υστέρηση στην εφαρµογή γενικών πολιτικών αποϊδρυµατισµού και αυτόνοµης
διαβίωσης
Η εφαρµογή παρεµβάσεων αποϊδρυµατισµού και η αρχική ανάπτυξη υπηρεσιών αυτόνοµης
διαβίωσης κατά το προηγούµενο διάστηµα είχαν τα χαρακτηριστικά πιλοτικής εφαρµογής και δεν
συνδέθηκαν εξαρχής µε τα χαρακτηριστικά ενός µακροπρόθεσµου στρατηγικού σχεδιασµού. Παρά
ταύτα, οι υλοποιηθείσες παρεµβάσεις αποτέλεσαν το πρόπλασµα για την διεύρυνση της εφαρµογής
αντίστοιχων παρεµβάσεων. Η εκκίνηση από καλύτερες θέσεις είναι ανάγκη να συνδεθεί µε τον
εκσυγχρονισµό των λειτουργικών χαρακτηριστικών του τοµέα και των φορέων σχεδιασµού και
διανοµής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Ταυτόχρονα, είναι ανάγκη να ενισχυθεί η εταιρικότητα
στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας µε τη µόχλευση της
συµµετοχής των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και ιδιαίτερα των χρηστών των υπηρεσιών.
Τέλος, η ενίσχυση της επιχειρησιακής αντίληψης, η επίτευξη αποτελεσµατικότητας και η παράµετρος
της ποιότητας θα πρέπει να διαπεράσουν τις σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις σε όλο τους το εύρος.
12. Χαµηλή κινητικότητα και συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων.
Η «κινητικότητα» των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά στην ουσιαστική συµµετοχή τους στη
διαµόρφωση και στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής παρουσιάζει
αδυναµίες, ασυνέχειες, αλλά ταυτόχρονα και µία δυναµική, η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Στο
πλαίσιο αυτό, και µε βάση το άρθρο 5.3 του Κανονισµού ΕΚΤ, προβλέπονται στο νέο Τοµεακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συγκεκριµένες παρεµβάσεις στήριξης και ευαισθητοποίησης για τη
δηµιουργία ικανοτήτων και κοινών δράσεων (capacity building and joint actions) µε τους
κοινωνικούς εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθούν καλές πρακτικές, όπως για παράδειγµα
όσες σχετικές υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL, στο χώρο της ψυχικής υγείας, κ.λ.π.
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1.4. ∆ιατύπωση και Ιεράρχηση Αναγκών – Τεκµηρίωση Γενικών
Στόχων
Τα προβλήµατα που περιγράφηκαν και κωδικοποιήθηκαν στην προηγούµενη ενότητα,
συστηµατοποιούνται σε ένα «ιεραρχηµένο σύστηµα αναγκών», στις οποίες οφείλει το ΤΕΠ ΑΝΑ∆
2007-2013 να απαντήσει, µέσα από τη στρατηγική του. Οι ανάγκες αυτές, σε συνδυασµό µε τα
πορίσµατα της SWOT ανάλυσης, προδιαγράφουν στην ουσία τους Γενικούς Στόχους του
Προγράµµατος και προσδιορίζονται στις ακόλουθες:

Αν. 1

Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης θα πρέπει να καταστούν αποτελεσµατικότερες και
ελκυστικότερες, µέσω του ολοκληρωµένου χαρακτήρα των παρεµβάσεων, επιδιώκοντας
ταυτόχρονα την κινητοποίηση και ενεργό συµµετοχή του άνεργου. Θα πρέπει επίσης να
βελτιώσουν τη στόχευσή τους και να λαµβάνουν υπ’ όψη τους τις τοπικές ιδιαιτερότητες
µέσω της ανάπτυξης του Σ1 του ΕΣΣΕΕΚΑ.

Αν. 2

Θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η πρόσβαση στην απασχόληση των γυναικών, των
νέων, των µακροχρόνια ανέργων και των ειδικών οµάδων του πληθυσµού (µεγαλύτερης
ηλικίας εργαζόµενοι και ΑµεΑ).

Αν. 3

Προκύπτει ταυτόχρονα η ανάγκη για την ενίσχυση και καλύτερη στόχευση των δράσεων
ενθάρρυνσης της επαγγελµατικής δραστηριότητας των γυναικών βάσει της εναρµόνισης
οικογενειακής – επαγγελµατικής ζωής και της αποδέσµευσής τους από τη φροντίδα
παιδιών και εξαρτώµενων ατόµων.

Αν. 4

Τα ΚΠΑ θα πρέπει να προχωρήσουν στην περαιτέρω βελτίωση, αναβάθµιση και µετατροπή
τους σε ολοκληρωµένα κέντρα παροχής υπηρεσιών µιας στάσης (one-stop-shops).

Αν. 5

Προκειµένου να αναβαθµιστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους ανέργους, ανακύπτει
η ανάγκη συγκρότησης των αναγκαίων, ικανών και αποτελεσµατικών συνεργιών και
διασυνδέσεων των ∆ΥΑ µε τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, τους ελεγκτικούς φορείς
της αγοράς εργασίας αλλά και προώθηση συνεργασιών µε τις δοµές και τους φορείς που
συµµετέχουν στην προώθηση της απασχόλησης.

Αν. 6

Προκειµένου να καταστεί ελκυστικότερη η απασχόληση και η δια βίου µάθηση, θα πρέπει
να προωθηθεί η ενιαία ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος Πιστοποίησης των
επαγγελµατικών προσόντων, δεξιοτήτων και προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης,
βάσει της εκπόνησης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων.

Αν. 7

∆ιαπιστώνονται ανάγκες δηµιουργίας ποιοτικότερων θέσεων εργασίας, ενδυνάµωσης της
κινητικότητας του εργατικού δυναµικού, ενίσχυσης της ευελιξίας στην αγορά εργασίας χωρίς να θίγεται η ασφάλεια των εργαζοµένων-, καθώς και καταπολέµησης της αδήλωτης
εργασίας.

Αν. 8

Η ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του Εργατικού ∆υναµικού.

Αν. 9

Η µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης. Ειδικότερα, προκύπτoυν ειδικότερες ανάγκες:

Αν. 9.1 Επαναπροσδιορισµού του πλαισίου παροχής της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης

Αν. 9.2

Ενίσχυσης της δια βίου µάθησης και αύξηση της συµµετοχής των ενηλίκων σε
ενέργειες δια βίου µάθησης

Αν. 9.3

Συστηµατοποίηση και εµβάθυνση
στοχευµένων πολιτικών

της

κοινωνικής

διάστασης

ΚτΠ

µέσω

Αν. 10 Η υλοποίηση πολιτικών ενσωµάτωσης των µεταναστών στον κοινωνικό ιστό.
Αν. 11 Ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση και επέκταση των δράσεων ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής.

Αν. 12 Ανάγκη

συστηµατοποίησης της θεσµικής ικανότητας των Κοινωνικών Εταίρων
(δηµιουργία και ενίσχυση-διατήρηση ικανοτήτων και κοινών δράσεων / capacity building
and joint actions).

Αν. 13 Η ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για το σύνολο του πληθυσµού

συναρτάται µε την ανάγκη ολοκλήρωσης του δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε
εθνικό επίπεδο, για την διασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας, την αντιµετώπιση των
υφιστάµενων και αναδυόµενων αναγκών και την
αποτροπή της αποµόνωσης και
επανεµφάνισης ιδρυµατικών καταστάσεων, που πλήττουν κυρίως παραγωγικές ηλικίες του
πληθυσµού.
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Αν. 14 Η εµβάθυνση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης είναι ανάγκη να ενισχυθεί µε την εισαγωγή

προτύπων διασφάλισης της ποιότητας, διαδικασιών πιστοποίησης των παρεχοµένων
υπηρεσιών, εργαλείων και συστηµάτων που υποστηρίζουν την αποτελεσµατική εφαρµογή
του υφιστάµενου επιχειρησιακού σχεδιασµού και τη βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων .

Αν. 15 Τα Άτοµα µε Αναπηρίες που διαβιούν σε κλειστό περιβάλλον φροντίδας αποτελούν µια από
τις πλέον ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού µε µηδαµινές στην ουσία ευκαιρίες κοινωνικής
ένταξης. Η γενίκευση των πολιτικών αποϊδρυµατισµού και αυτόνοµης διαβίωσης είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της κοινωνικοοικονοµικής ένταξης του
συγκεκριµένου πληθυσµού.

Αν. 16 Ο εκσυγχρονισµός των λειτουργικών χαρακτηριστικών του τοµέα κοινωνικής φροντίδας, η
κινητοποίηση και ο συντονισµός του κοινωνικού δυναµικού και ιδιαίτερα των συλλογικών
εκφράσεων των χρηστών, η έµφαση στην ποιοτική διάσταση και την αποτελεσµατικότητα
των παρεµβάσεων θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της προσοχής.

Αν. 17 Αντιµετώπιση των διακρίσεων, των στερεοτυπικών προκαταλήψεων και του στιγµατισµού

των ψυχικά ασθενών και προάσπιση των κοινωνικών και ατοµικών δικαιωµάτων τους:
 Πρόληψη των ψυχικών διαταραχών που οδηγούν σε κοινωνικο-οικονοµικό αποκλεισµό
και προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσµού.
 Αποτροπή της χρονιοποίησης της ψυχικής ασθένειας και του ιδρυµατισµού, διαµέσου της
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της εξασφάλισης του συνεχούς της φροντίδας των
ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα.

Αν. 18 Ανάγκη βιώσιµου και απλοποιηµένου πλαισίου αποδέσµευσης των οικογενειών και των
φροντιστών ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής
(επαν)ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

υγείας

και

εξασφάλιση

ευκαιριών

Αν. 19 ∆ηµουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προστασία και προαγωγή της υγείας

του πληθυσµού, στην αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής µέσω της ανάπτυξης των κατάλληλων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας και της
ενίσχυσης της ∆ηµόσιας Υγείας.

1.5. Περιφερειακή Εξειδίκευση Αναγκών - Στόχων.
Από την ανάλυση της υφιστάµενης διαπιστώνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές αναπτυξιακές επιδόσεις
κάθε Περιφέρειας, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση της επιλεξιµότητας κατά την επόµενη περίοδο
προγραµµατισµού.
Έτσι, παράλληλα µε την διαφοροποίηση των Περιφερειών της χώρας µε κριτήριο τις αναπτυξιακές
τους επιδόσεις, καταγράφονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα πεδία της αγοράς εργασίας, της
ανεργίας, της φτώχειας, καθώς και της κοινωνικής πολιτικής συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό
λαµβάνονται υπόψη στοιχεία, όπως η επιτυχής σύζευξη της ζήτησης µε την προσφορά εργασίας, ο
ρυθµός µεταβολής του εργατικού δυναµικού (εξαιτίας της ύπαρξης περισσότερων γυναικών και νέων
ή και µεταναστών στην εργασία), η εξέλιξη της ανεργίας, της φτώχειας και της κοινωνικής
πολιτικής, καθώς και οι άνισες επιπτώσεις των ανωτέρω στο χώρο (διοικητικό και γεωγραφικό). Τον
«χάρτη» αυτό συµπληρώνουν οι διάφορες κοινωνικές οµάδες, οι οποίες εµφανίζουν προβλήµατα
ευθέως ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε Περιφέρειας.
Οι παραπάνω ανάγκες - στόχοι σε περιφερειακό επίπεδο συστηµατοποιούνται:
¾

Σε εστιασµένες παρεµβάσεις στις έντεκα (11) Περιφέρειες του Στόχου 116, για την
ταχύτερη αντιµετώπιση των ανωτέρω αναγκών, µέσω της οποίας θα επιταχυνθεί η ανάπτυξή
τους. Περαιτέρω, οι παρεµβάσεις στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ) και στις
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ) θα συνδεθούν µε τις χωρικές ιδιαιτερότητες κάθε
οµάδας εκ των ανωτέρω αναγκών, σύµφωνα µε την αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης
του τοµέα, αλλά και µε την υποστήριξη συγκεκριµένων «συστηµάτων» που προβλέπονται
οριζόντια στις στρατηγικές παρεµβάσεις του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013. Για παράδειγµα, θα δοθεί
έµφαση στην ανεργία των νέων και των γυναικών και στην αντιµετώπιση της µακροχρόνιας
ανεργίας, η οποία εντοπίζεται κυρίως σε περιφέρειες µε χαµηλή τουριστική ανάπτυξη.

16

Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, ΑΜΘ, Ήπειρος, Θεσσαλία ∆. Ελλάδα, Πελοπόννησος ) και
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης - Phasing Out (Αττική, Κ. και ∆. Μακεδονία)
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¾

Στην σταθεροποίηση και ενδυνάµωση των θετικών αναπτυξιακών των δύο (2)
Περιφερειών του Στόχου 217 µε παράλληλη επίλυση των αρνητικών φαινοµένων. Σηµειώνεται
ότι αν και οι Περιφέρειες του Στόχου 2 (ή φυσικής σύγκλισης ή σταδιακής ένταξης ή phasing
in), διαπνέονται θεωρητικά από οµογενοποιηµένα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, στην περίπτωση
των δύο συγκεκριµένων Περιφερειών Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, εµφανίζονται έντονα
φαινόµενα ενδοπεριφερειακών χαρακτηριστικών ανισοτήτων, τα οποία θα αντιµετωπισθούν στο
ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013 στο βαθµό που αυτές αντανακλώνται στις διατυπωθείσες ανάγκες.

Η συγκεκριµένη χωρική στόχευση όσον αφορά στους ανθρώπινους πόρους, συνδυάζεται µε την
γενικότερη στρατηγική του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε την οποία, στις ταχύτερα
αναπτυσσόµενες Περιφέρειες της χώρας θα δοθεί έµφαση στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας των
δυναµικών τους χαρακτηριστικών, µε την ενίσχυση των υποδοµών, των θεσµικών µηχανισµών και
των οργανωτικών καινοτοµιών που κρίνονται αναγκαίες για την περαιτέρω στήριξη της ανάπτυξης.
Οι παραπάνω ανάγκες, δεν τεκµηριώνουν µόνο τους γενικούς και ειδικούς στόχους του
Προγράµµατος, αλλά αναδεικνύουν τις συνιστώσες της χωρικής διάστασης του εθνικού
αναπτυξιακού προγραµµατισµού (spatial planning strategy), οι οποίες εστιάζουν σε συγκεκριµένα
χωρικά σύνολα: τις πόλεις, τις ορεινές περιοχές, τις νησιωτικές περιοχές καθώς και τις αγροτικές
περιοχές και τις περιοχές που συνδέονται µε την αλιεία. Σε κάθε χωρικό σύνολο το Τοµεακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα αντιµετωπίσει τις αντίστοιχες ανάγκες και προβλήµατα που
εκφράζονται στο ανθρώπινο δυναµικό και στην κοινωνική συνοχή µε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις,
είτε αυτόνοµα, είτε σε συνέργια µε τις παρεµβάσεις του ΕΤΠΑ, µε έµφαση στην πολυκεντρική
προσέγγιση και στην βελτίωση των διασυνδέσεων αγροτικών και αστικών περιοχών, προκειµένου να
αναδειχθούν µητροπολιτικές και αστικές περιοχές ως πόλοι ανάπτυξης (βλ. συνέχεια).
Στη συνέχεια, γίνεται ιδιαίτερη προσέγγιση των ζητηµάτων αυτών ανά χωρική ενότητα, του ΕΣΠΑ,
δεδοµένου ότι στις διαφοροποιήσεις αυτές στηρίζεται η εστίαση των δράσεων του ΤΕΠ ΑΝΑ∆:
A. Χωρική ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής
Μακεδονίας
Η στρατηγική αποτελείται από ένα κοινό στοιχείο και µια σειρά διαφοροποιηµένων παρεµβάσεων
κυρίως ως προς την έντασή τους. Άλλωστε η διαφοροποίηση της κατάταξης των τριών Περιφερειών
συνδέονται µε την ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε τις πλέον χαµηλές
επιδόσεις στον τοµέα της απασχόλησης παρά τις σχετικά υψηλές αναπτυξιακές της προοπτικές.
Στο τοµέα της κοινωνικής ενσωµάτωσης σε πρώτη θέση βρίσκονται οι ανάγκες παρέµβασης στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το πρόβληµα καθίσταται ιδιαίτερα έντονο αν
συνδυαστούν τα προβλήµατα φτώχειας, απασχόλησης και αγοράς εργασίας και κοινωνικής
ενσωµάτωσης.
-

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Με κριτήριο το σύνολο των δεδοµένων της αγοράς εργασίας, η Περιφέρεια κατατάσσεται στην
ενδιάµεση κατηγορία στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Σε ό,τι αφορά την ανεργία η
Περιφέρεια κατατάσσεται στην κατηγορία που παρουσιάζει τα πλέον έντονα προβλήµατα, ενώ µε τα
κριτήρια της απασχόλησης κατατάσσεται στην κατηγορία των περιφερειών µε σχετικά περιορισµένα
προβλήµατα.
Τέλος, µε κριτήριο την έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας η Περιφέρεια αποτελεί, µετά την Ήπειρο,
την πλέον απειλούµενη Περιφέρεια της χώρας. Η κατάσταση αυτή συνδέεται µε τον ακριτικό και
συνοριακό της χαρακτήρα, κάτι που από µειονέκτηµα µπορεί να µεταβληθεί σε πλεονέκτηµα λόγω
της διεύρυνσης της Ε.Ε., µε την σηµαντική σηµασία του πρωτογενή τοµέα τόσο στη διαµόρφωση
του ΑΕΠ όσο και στην απασχόληση, µε την αποβιοµηχάνιση των τελευταίων ετών καθώς και µε την
βραδύτητα προσαρµογής του παραγωγικού προτύπου και του προτύπου απασχόλησης της
Περιφέρειας στις απαιτήσεις της αγοράς.
Η πολιτική αύξησης των νέων και αναπλήρωσης των απωλεσθέντων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στο
πρωτογενή τοµέα, πρέπει να στηρίζεται στην ενδυνάµωση των τάσεων προσαρµογής του προτύπου
απασχόλησης σε µια σύγχρονη οικονοµία µέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και κλάδων που πλήττονται, την προσέλκυση βιώσιµων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια
και κινητοποίηση της ενδογενούς επιχειρηµατικότητας.

17

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου - Phasing In (Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας)
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Η επαγγελµατική κατάρτιση και η δια βίου µάθηση των απασχολούµενων, η ενίσχυση της
πρόσβασης στην αγορά εργασίας των οµάδων που αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα
(γυναίκες, νέοι, µακροχρόνια άνεργοι, άτοµα µε πολιτισµικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες) µέσω
της αποτελεσµατικότερης σύζευξης της ζήτησης µε την προσφορά εργασίας, αποτελούν τους
κύριους άξονες της στρατηγικής µέσα από τους οποίους µειώνονται ο αριθµός των ανέργων και οι
κίνδυνοι έκθεσης στη φτώχεια.
Για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά αρνητικών
µεγεθών φτώχειας και των προβληµάτων
κοινωνικής ενσωµάτωσης θα δοθεί έµφαση σε δράσεις Πρόληψης
και αντιµετώπισης
του
κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού,
και Ολοκληρωµένων δράσεων
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες.
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Η συγκεκριµένη Περιφέρεια αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδος, είναι και αυτή µια
συνοριακή Περιφέρεια και εµφανίζει αντίστοιχα προβλήµατα αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης
όπως και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αν και µικρότερης έντασης λόγω της
αυξηµένης αστικότητάς της. Παρά το γεγονός ότι στη συγκεκριµένη Περιφέρεια βρίσκονται
σηµαντικά αστικά κέντρα, η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα εξακολουθεί να είναι υψηλή. Η
Περιφέρεια παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα στην ανεργία και την απασχόληση εξαιτίας της
µετεγκατάστασης βιοµηχανιών εκτός των συνόρων και της αδυναµίας προσέλκυσης επενδύσεων.
Αντίθετα, ο κίνδυνος έκθεσης στη φτώχεια εµφανίζεται σχετικά περιορισµένος εξαιτίας των µεγάλων
αστικών συγκεντρώσεων.
Η πολιτική µείωσης της ανεργίας και αύξησης της απασχόλησης πρέπει να είναι αντίστοιχη µε αυτή
που θα ασκηθεί και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα στοχεύει στην
επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό, ειδικά στους τοµείς της τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτοµίας, στην διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην αύξηση της
απασχολησιµότητας του εν δυνάµει εργατικού δυναµικού, στην ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων στη
βάση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων που θα αποτελέσουν πόλο δηµιουργίας νέων θέσεων
εργασίας, στην ενίσχυση της βιώσιµης γυναικείας και νεανικής επιχειρηµατικότητας, στην προώθηση
της ενεργού γήρανσης, στην προώθηση των τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης για την
αντιµετώπιση θυλάκων υψηλής ανεργίας.
Επίσης έµφαση πρέπει να δοθεί σε δράσεις επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού των
επιχειρήσεων των κλάδων της µεταποίησης για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα του που µπορεί,
εξαιτίας του σηµαντικού αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης να αποτελέσει σηµαντικό πόλο
ανάπτυξης. Ακόµα σχετικές δράσεις υποστήριξης της ∆ια Βίου Μάθησης θα πρέπει να εστιάσουν στην
ενδυνάµωση των δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την πρωτογενή παραγωγή των δυτικών
περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στις περιοχές αυτές έµφαση επίσης µπορεί να δοθεί σε καινοτόµες παρεµβάσεις µε σύγχρονα
εργαλεία χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση πρωτοβουλιών απασχόλησης µε οριζόντια ή
γεωγραφική διάσταση (Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης (global grants), αξιοποίηση νέων
χρηµατοδοτικών µέσων.
Τέλος, στη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απαιτούν επίσης µια ιδιαίτερη στόχευση σε
Ολοκληρωµένες δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες (µακροχρόνια ανέργους κτλπ)
που µπορούν να περιλαµβάνουν ενέργειες για την κινητοποίηση και ενεργοποίησή τους, δηλαδή
ενέργειες προκατάρτισης, συµβουλευτικής και υποστήριξης, τοπικά σχέδια κοινωνικής ένταξης κτλπ.
- Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας η οποία αποτελεί την πλέον προβληµατική περιφερειακή
αγορά εργασίας της χώρας (παρά τις σχετικά υψηλές αναπτυξιακές της επιδόσεις που οφείλονται σε
µεγάλο βαθµό στον κλάδο της ενέργειας) έµφαση θα δοθεί σε δράσεις κατάρτισης –επανακατάρτισης
του ανθρώπινου δυναµικού και των επιχειρήσεων. Οι δράσεις αυτές θα είναι προσαρµοσµένες στον
µετασχηµατισµό του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας, από παραδοσιακό σε σύγχρονο και θα
λαµβάνουν υπόψη τη διεύρυνση του τοµέα παροχής υπηρεσιών, ο οποίος αναπτύσσεται σε
συνάρτηση µε τους µεγάλους οδικούς άξονες (Εγνατία Οδός). Οι δράσεις αυτές επίσης πρέπει να
εστιασθούν στην προσπάθεια ανάσχεσης της συρρίκνωσης του πρωτογενή τοµέα (ιδιαίτερα στις
ορεινές περιοχές), την αντιµετώπιση των οµαδικών απωλειών θέσεων εργασίας
που είναι
συνάρτηση
αποβιοµηχανοποίησης
µείωσης
της
ανταγωνιστικότητας
παραδοσιακών
δραστηριοτήτων (π.χ.: γουνοποιία, κλωστοϋφαντουργία κλπ). Στην κατεύθυνση αυτή µπορούν να
δροµολογηθούν δράσεις για τη δια βίου µάθηση αυτοαπασχολουµένων αγροτών, σε θέµατα
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παραγωγής ευγενών προϊόντων καθώς και κατάρτιση σε θέµατα ανάπτυξης υπηρεσιών του
τουρισµού (ορεινός, πολιτιστικός τουρισµός κλπ.)
Με βάση το έντονο πρόβληµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας που έχουν οι νέοι στην περιφέρεια
∆υτικής Μακεδονίας, όπου τα ποσοστά ανεργίας πλησιάζουν το 44%, άλλα και οι γυναίκες µε
ποσοστά ανεργίας (τόσο σε ∆υτική όσο και Κεντρική Μακεδονία) υψηλότερα του εθνικού µέσου,
όρου µπορεί να δοθεί έµφαση στην πρόληψη της ανεργίας και σε δράσεις ενίσχυσης της
αυτααπασχόλησης και επιχειρηµατικότητας των νέων και των γυναικών.
Τα αρνητικά µεγέθη της αγοράς εργασίας απαιτούν επίσης µια ιδιαίτερη στόχευση σε
Ολοκληρωµένες δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες (µακροχρόνια ανέργους κλπ) που
µπορούν να περιλαµβάνουν ενέργειες για την κινητοποίηση και ενεργοποίησή τους, δηλαδή
ενέργειες προκατάρτισης, συµβουλευτικής και υποστήριξης, τοπικά σχέδια κοινωνικής ένταξης κλπ.

B. Χωρική ενότητα Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας
Η ενότητα αυτή χαρακτηρίζεται από ένα κεντρικό ορεινό όγκο και τις ανατολικές απολήξεις του και
από ένα παραγωγικό πρότυπο µε σηµαντικά κοινά στοιχεία, αλλά και από το ρόλο και τη δυναµική
των αστικών κέντρων του συγκεκριµένου χωρικού συνόλου.
Στην κατάταξη η Θεσσαλία παρουσιάζεται ως µια Περιφέρεια σε γενικά ενδιάµεση κατάσταση, ενώ οι
άλλες δύο Περιφέρειες κατατάσσονται προς το τέλος της κλίµακας και αυτό γιατί στην µεν Ήπειρο
καθυστερεί ο εκσυγχρονισµός του παραγωγικού προτύπου και µόλις τώρα ολοκληρώνονται τα
µεγάλα έργα υποδοµής, στη δε Στερεά Ελλάδα αποτυπώνεται ο δυισµός παραδοσιακή αγροτική
οικονοµία-βιοµηχανική ανάπτυξη, ως συνέπεια της γειτνίασης µε την Αττική. Τέλος, και οι τρεις
Περιφέρειες παρουσιάζουν στοιχεία τουριστικής ανάπτυξης µε διαφορετική ένταση και κατά
διαφορετικό τρόπο (Μέτσοβο, Πήλιο, Ευρυτανία, Αράχοβα Σποράδες, Εναλλακτικός τουρισµός).
Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνεται και στο δείκτη έκθεσης στον κίνδυνο της φτώχειας. Η Ήπειρος
είναι η Περιφέρεια µε τα περισσότερα προβλήµατα, η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση
από το τέλος και η Θεσσαλία σε ενδιάµεση θέση.
-

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Θεσσαλία βρίσκεται σε ό,τι αφορά τα κριτήρια απασχόλησης, αγοράς εργασίας, φτώχειας και
κοινωνικής ενσωµάτωσης σε ενδιάµεση κατάσταση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας.
Ειδικότερα, η Περιφέρεια κατατάσσεται σύµφωνα µε τα κριτήρια της απασχόλησης, της ανεργίας και
της φτώχειας στην έκτη, έκτη και όγδοη θέση στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας. Η
κατάσταση αυτή συνδέεται µε τη µεγάλη σηµασία του πρωτογενή τοµέα στη διαµόρφωση του
τοπικού εισοδήµατος και της απασχόλησης, µε τις περιορισµένες σχετικά συνέπειες της
αποβιοµηχανοποίησης (εκτός από το Βόλο και εκτός από ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους στο
σύνολο της Περιφέρειας που συνδέονται µε την µεταποίηση αγροτικών προϊόντων) καθώς και µε την
αυξανόµενη σηµασία των υπηρεσιών.
Κύριος στόχος της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου είναι ο µετασχηµατισµός του
προτύπου απασχόλησης από την σηµερινή του µορφή σε µια πλέον σύγχρονη και η σταδιακή
αποσύνδεση του προτύπου αυτού από τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας του
παρελθόντος, προσανατολιζόµενο στην ανταγωνιστική αγορά καθώς και στο δυναµισµό και τη
δικτύωση των αστικών της κέντρων.
Η στρατηγική του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» στοχεύει στην διευκόλυνση της
απασχόλησης και στην αύξηση της απασχολησιµότητας του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, στην
ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, στην δια βίου µάθηση µε έµφαση στην προώθηση του
αγροτικού µετασχηµατισµού και της απασχόλησης στους λοιπούς τοµείς της τοπικής οικονοµίας,
στην αξιοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης για την αντιµετώπιση της µακροχρόνιας ανεργίας,
στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης µέσω κινήτρων, στην κατάρτιση τοπικών συµφωνιών
απασχόλησης σε περιοχές – θύλακες ανεργίας, καθώς και στην κατάρτιση και κοινωνική
ενσωµάτωση µεταναστών και ειδικών οµάδων πληθυσµού.
- Περιφέρεια Ηπείρου
Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι µια από τις Περιφέρειες που παρουσιάζει σηµαντική αναπτυξιακή
υστέρηση στην Ελλάδα, ενώ επίσης εµφανίζει χαµηλά σχετικά ποσοστά απασχόλησης (56,3%).
Σε αυτό συντείνει η συνοριακή και αποµακρυσµένη θέση της ως προς τους άξονες ανάπτυξης και τις

Οµάδα Σχεδιασµού ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, ΥΠΑΚΠ

25

TOMEAKO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ– ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013

µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις της χώρας, ο αγροτικός της χαρακτήρας και το παραδοσιακό
και αργά µετασχηµατιζόµενο παραγωγικό της πρότυπο.
Αν και οι περισσότεροι από τους παράγοντες αυτούς αλλάζουν ριζικά τα τελευταία χρόνια, οι
διαρθρώσεις στον τοµέα που εξετάζεται παραµένουν ακόµα προβληµατικές. Η Ήπειρος βρίσκεται
στην τέταρτη από το τέλος θέση σε ό,τι αφορά την απασχόληση, γεγονός που συνδυάζεται µε τον
αγροτικό της χαρακτήρα και την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού της και στην δεύτερη από το
τέλος θέση σε ό,τι αφορά την ανεργία, ενώ αποτελεί την πιο φτωχή Περιφέρεια της χώρας.
Η στρατηγική του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» στοχεύει στη διευκόλυνση της
πρόσβασης στην απασχόληση µε ενεργά µέτρα αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης σε όλους τους
τοµείς και βελτίωσης της απασχολησιµότητας του δυναµικού, στην ενίσχυση της βιώσιµης γυναικείας
απασχόλησης και της νεανικής απασχόλησης, στις τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, στον
εκσυγχρονισµό των δοµών επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης και στην προώθηση της δια
βίου µάθησης στο µη αγροτικό τοµέα, στους αυτοαπασχολούµενους και στους ανέργους.
Η φτώχεια, τέλος, και η ηλικιακή δοµή του πληθυσµού σε σχέση µε το πρότυπο κατοίκησης και
απασχόλησης στα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών παραπέµπει
στην ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών δοµών και στην βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους.
-

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Στερεά Ελλάδα αποτελεί ως προς το αναπτυξιακό της πρότυπο και την απασχόληση µια ιδιαίτερη
Περιφέρεια της χώρας. Η ιδιαιτερότητά αυτή προκύπτει από την στενή της σχέση µε την Αττική και
την εγκατάσταση σε αυτή σηµαντικών µεταποιητικών µονάδων (κυρίως η Βοιωτία), από το
γεωγραφικό της ανάγλυφο και την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στις ορεινές της
περιοχές. Το επίπεδο προσαρµοστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και της επιχειρηµατικής της
βάσης διαφοροποιείται σε Νοµαρχιακό επίπεδο καθώς ιδίως σε ορεινές περιοχές παρουσιάζεται
µεγάλη υστέρηση του ανθρώπινου δυναµικού σε σύγχρονες δεξιότητες (συµπεριλαµβανοµένου του
αγροτικού τοµέα) που µακροπρόθεσµα µπορούν να αποτελέσουν αναχώµατα της ανάπτυξης της
περιφέρειας.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από αυτήν την άποψη δύνανται να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε
δράσεις δια βίου κατάρτισης (ενδοεπιχειρησιακής) των εργαζοµένων, τόσο σε νέες δεξιότητες που
απαιτεί ο σταδιακός εκσυγχρονισµός της µεταποιητικής βάσης της περιφερειακής οικονοµίας όσο και
σε νέους τοµείς που θα αναδείξουν τον φυσικό τουριστικό πλούτο και τον δυναµισµό του πρωτογενή
τοµέα της Περιφέρειας, ιδίως στην ορεινή ενδοχώρα και τα νησιά της Περιφέρειας (Εύβοια). Επίσης
οι δράσεις ενίσχυσης της δια βίου µάθησης µπορούν να εστιασθούν και στην ανάπτυξη
συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων στον Τριτογενή τοµέα µεταξύ των αστικών της κέντρων.
Επίσης, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί σε δράσεις κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης τόσο σε
τοµείς και ειδικότητες που θα δηµιουργήσει ο σταδιακός εκσυγχρονισµός της µεταποιητικής βάσης
της περιφερειακής οικονοµίας, όσο και σε νέους τοµείς που θα αναδείξουν τον φυσικό τουριστικό
πλούτο και τον δυναµισµό του πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας, ιδίως στην ενδοχώρα.
Γ. Χωρική ενότητα ∆υτικής Ελλάδος , Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων.
Παρά το γεωγραφικό της δυισµό, η συγκεκριµένη χωρική ενότητα χαρακτηρίζεται από µια σειρά
κοινών προβληµάτων που συνδέονται µε την εµµονή του παραδοσιακού προτύπου του αγροτικού
τοµέα, µε τις επιπτώσεις της αποβιοµηχάνισης στα αστικά της κέντρα αλλά και µε το δυναµικό κλάδο
της τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης ο οποίος, όµως, όπως είναι αναµενόµενο διαφοροποιείται
κατά περιοχές. Συνολικά, τα προβλήµατα παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση στην Περιφέρεια ∆υτ.
Ελλάδας.
-

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας

Η ∆υτική Ελλάδα αποτελεί σύµφωνα µε τα κριτήρια της απασχόλησης και της ανεργίας µια από τις
Περιφέρειες της χώρας που κατατάσσεται στο τελευταίο ένα τρίτο σε ό,τι αφορά την ένταση των
προβληµάτων. Το ίδιο ισχύει και για την έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας.
Οι λόγοι που οδηγούν στην συγκεκριµένη κατάσταση συνδέονται µε την καθυστέρηση του
µετασχηµατισµού του παραγωγικού προτύπου κυριαρχίας του πρωτογενή τοµέα και µε τα
προβλήµατα αποβιοµηχάνισης που αντιµετωπίζουν τα αστικά της κέντρα. Καθοριστική για την
κατάσταση αυτή είναι και η σχετικά αποµακρυσµένη χωρικά θέση της σε σχέση µε τον υφιστάµενο
άξονα ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα µεγάλα έργα στην Περιφέρεια άρχισαν να
πραγµατοποιούνται µε σχετική καθυστέρηση.
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Κύριο στόχο της στρατηγικής για την περιφερειακή αγορά εργασίας αποτελούν η διευκόλυνση της
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τα ενεργά µέτρα αύξησης της απασχόλησης και της βελτίωσης
της απασχολησιµότητας στηρίζοντας σε σηµαντικό βαθµό τις τοπικές επιχειρήσεις, τα µέτρα
εναρµόνισης οικογενειακού-επαγγελµατικού βίου για την προσέλκυση των γυναικών στην αγορά
εργασίας, η ενίσχυση µέσω επενδυτικών και άλλης µορφής κινήτρων της βιώσιµης
επιχειρηµατικότητας των νέων και των γυναικών, η κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των
ευάλωτων οµάδων πληθυσµού µέσω στοχευµένων δράσεων κατάρτισης και ενεργητικής πολιτικής
απασχόλησης, και η αύξηση της προσαρµοστικότητας όλων των εµπλεκοµένων στην αγορά εργασίας
στην χρήση ΤΠΕ, Ε&Α και καινοτοµίας και νέων τεχνολογιών.
-

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει δυισµό εξαιτίας γειτνίασης της µε την Αττική. ∆ύο από
τους πέντε νοµούς της, η Κορινθία και η Αργολίδα, ουσιαστικά εντάσσονται στο ηµερήσιο σύστηµα
του µητροπολιτικού κέντρου, ο νοµός Αρκαδίας τείνει να ενταχθεί και αυτός, καθώς ολοκληρώνεται
ο οδικός άξονας στο σύνολο του νοµού στο ίδιο σύστηµα, ενώ οι υπόλοιποι νοµοί λόγω της θέσης
τους και της µορφής τους παραµένουν αποµακρυσµένοι.
Η σχέση αυτή µε την Αττική σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερες συνθήκες στους νοµούς της
Περιφέρειας, αλλά και µε την πληθυσµιακή εξέλιξη της, διαµορφώνουν ένα πλαίσιο σύµφωνα µε το
οποίο οι εξελίξεις στην απασχόληση και στην ανεργία δεν µπορούν να θεωρηθούν δυσµενείς.
Σύµφωνα µε τα σχετικά κριτήρια η Πελοπόννησος κατατάσσεται στο πρώτο ένα τρίτο των
Περιφερειών της χώρας. Σε ό,τι αφορά την έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας, όµως, η Περιφέρεια
κατατάσσεται - εξ αιτίας του µη σταθεροποιηµένου παραγωγικού της προτύπου, στο µεταίχµιο
µεταξύ των ενδιαµέσων και των ιδιαίτερα προβληµατικών Περιφερειών της χώρας.
Η στρατηγική του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» στοχεύει στην µέσω κινήτρων και
στοχευµένης υποστήριξης ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας, στην προώθηση της δια βίου
µάθησης στο µη αγροτικό τοµέα και στους ανέργους νέους, καθώς στην εν γένει ενίσχυση των
δοµών συνεχιζόµενης κατάρτισης και υποστήριξης δεδοµένης της βαρύτητας που αποδίδει η
περιφερειακή στρατηγική στην επιµόρφωση του ανθρωπίνου / εργατικού δυναµικού.
-

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια αποτελεί ένα νησιωτικό σύνολο, τα νησιά του οποίου χαρακτηρίζονται από κοινά
στοιχεία σε ό,τι αφορά το παραγωγικό και πολιτιστικό πρότυπο, ενώ η συνολική τους οικονοµία
συνδέεται άµεσα µε τις συνδέσεις και τις επικοινωνίες τους µε την ηπειρωτική πλευρά της χώρας.
Ταυτόχρονα η Περιφέρεια, λόγω της συνοριακής της θέσης αποτελεί και γέφυρα µε την Αδριατική
και την Ιταλία.
Το παραγωγικό της πρότυπο, το οποίο παραδοσιακά στηρίζεται στην παραγωγή εµπορευµατικών
αγροτικών προϊόντων (ελιά, λάδι, σταφίδα) και τη µεταποίησή τους έχει εµπλουτιστεί µε την
τουριστική και οικιστική ανάπτυξη. Ο συνδυασµός αυτός οδηγεί σε µια κατάσταση η οποία
αποτυπώνεται στους σχετικούς δείκτες της απασχόλησης και της ανεργίας κατά τρόπο που δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι παραπέµπει σε µια ιδιαίτερα προβληµατική κατάσταση. Έτσι, σε ό,τι αφορά
την πρώτη οµάδα (απασχόληση), η Περιφέρεια κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία, ενώ σε ό,τι
αφορά την δεύτερη οµάδα (ανεργία), η Περιφέρεια κατατάσσεται στο µεταίχµιο µεταξύ πρώτης και
µεσαίας κατηγορίας.
Σε ό,τι αφορά την έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατατάσσεται
στην ενδιάµεση κατηγορία σε γειτονική θέση µε το Ν. Αιγαίο, αλλά υπολείπεται των επίσης
νησιωτικών Περιφερειών Κρήτης και Β. Αιγαίου.
Οι στόχοι πολιτικής του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» προσανατολίζονται στην
διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση µε ενεργά µέσα αύξησης της απασχόλησης και της
απασχολησιµότητας, στην ενίσχυση της βιώσιµης νεανικής επιχειρηµατικότητας µέσω κινήτρων, και
στην εξειδίκευση µέσω κατάρτισης νέων επιχειρηµατιών και αυτοαπασχολούµενων στην καινοτόµο
τουριστική ανάπτυξη, καθώς και στην κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των ευάλωτων
οµάδων του τοπικού πληθυσµού.

∆. Περιφέρεια Αττικής
Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον ισχυρότερο επιχειρηµατικό ιστό της εθνικής οικονοµίας από
πλευράς καινοτοµίας και τεχνολογίας. Οι δράσεις που αφορούν ενέργειες κατάρτισης και «δια βίου
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µάθησης» των εργαζοµένων θα πρέπει να εστιάζονται στους δυναµικούς κλάδους και να
συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα ιδίως των ΜΜΕ, συµβάλλοντας στην καθιέρωση της
Περιφέρειας ως ∆ιεθνούς Επιχειρηµατικού Κέντρου, στη βελτίωση της εξωστρέφειας του τοπικού
παραγωγικού συστήµατος, στη διευκόλυνση της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και στη διάδοση
και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Στις περιοχές της Αττικής που υστερούν ως προς την
οικονοµική ανάπτυξη και παρουσιάζουν κάµψη της επιχειρηµατικής λειτουργίας, αστική υποβάθµιση
κλπ, έµφαση µπορεί να δοθεί σε καινοτόµες παρεµβάσεις µε σύγχρονα εργαλεία χρηµατοοικονοµικής
τεχνικής για την ενίσχυση πρωτοβουλιών προσαρµοστικότητας ανθρώπινου δυναµικού των
επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων δράσεων ενίσχυσης της αστικής ανάπτυξης (Πρότυπα
Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης - global grants, αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων).
Οι στόχοι πολιτικής του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» στην Περιφέρεια Αττικής
αφορούν ενέργειες σύνδεσης της κατάρτισης και της απασχόλησης των ανέργων,
ευθυγραµµίζοµενοι µε τους δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας και εστιασµένοι σε περιοχές µε
έντονα προβλήµατα εντός του Λεκανοπεδίου, στο οποίο παρατηρούνται σηµαντικές ανισότητες από
περιοχή σε περιοχή.
Επίσης, στην Περιφέρεια Αττικής λόγω του υψηλού ποσοστού απασχολούµενων γυναικών και των
δυσκολιών του αστικού περιβάλλοντος, πρέπει να δοθεί έµφαση και να υπάρξει ευρύ πλαίσιο
εφαρµογής «Υποστηρικτικών µέτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην
απασχόληση», σε επίπεδο τόσο της βελτίωσης της υποδοµής φροντίδας (προώθηση δραστικών
αλλαγών στην οργάνωση της εργασίας), όσο και σε επίπεδο αλλαγής των νοοτροπιών, στάσεων και
αντιλήψεων, κυρίως σε σχέση µε τους ρόλους των φύλων στην οικογένεια και την εργασία
Λόγω του µεγάλου πληθυσµιακού µεγέθους ευπαθών κοινωνικά οµάδων και της χωρικής εστίασης
τους σε υποβαθµισµένες περιοχές (π.χ ∆υτική Αττική) απαιτούνται κατά προτεραιότητα δράσεις
Πρόληψης και αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού και Ολοκληρωµένες δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες οµάδες.Επίσης απαιτούνται στοχευµένες παρεµβάσεις για την κοινωνική και
επαγγελµατική ένταξη συγκεκριµένων ευάλωτων οµάδων πληθυσµού που στην Αττική σε σχέση µε
άλλες περιφέρειες έχουν µεγάλη πληθυσµιακή αναφορά (ΑµεΑ, παλιννοστούντες, µετανάστες,
πρόσφυγες, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, ανήλικοι παραβάτες, αποφυλακισµένοι, άστεγοι
κ.λπ.). Ως παράδειγµα για την οµάδα µεταναστών-παλιννοστούντων αναφέρεται η µεγάλη βαρύτητα
που πρέπει να έχουν οι δράσεις εκπαίδευσης στην εκµάθηση Ελληνικής Γλώσσας που χρήζουν
ιδιαίτερης σηµασίας για την ένταξη τους στο κοινωνικό σύστηµα. (Περίπου το 50% των µεταναστών
που εισέρχονται στη χώρα διαµένει στην Αττική. Πηγή: Έκθεση
2005 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001).
Τέλος, οι δράσεις που αφορούν ενέργειες σύνδεσης της κατάρτισης και της απασχόλησης των
ευπαθών κοινωνικά οµάδων θα πρέπει να ευθυγραµµίζονται µε τους δυναµικούς κλάδους της
οικονοµίας και να εστιάζονται σε περιοχές µε έντονα προβλήµατα.
Ε. Η χωρική ενότητα Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Η συγκεκριµένη χωρική ενότητα αποτελείται από τρεις Περιφέρειες, στις οποίες παρά τις διαφορές
λόγω µεγέθους και ιδιαιτεροτήτων των νησιών από τα οποία αποτελείται κάθε µια, λόγω της θέσεως
των νησιών και του παραγωγικού τους προτύπου, επικρατούν τα κοινά στοιχεία της νησιωτικότητας.
Σε ό,τι αφορά τους συγκεκριµένους δείκτες η Κρήτη, στο σύνολο της χώρας, παρουσιάζει τις
καλύτερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά απασχόληση, την ανεργία και την φτώχεια. Το Νότιο Αιγαίο
παρουσιάζει περιορισµένα προβλήµατα ανεργίας και εντονότερα προβλήµατα απασχόλησης και
φτώχειας, ενώ το Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονα προβλήµατα ανεργίας, αλλά όµως
περιορισµένα προβλήµατα φτώχειας.
-

Περιφέρεια Κρήτης

Η Κρήτη αποτελεί τη µεγαλύτερη ενιαία νησιωτική Περιφέρεια της χώρας και είναι από τα
µεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, παρουσιάζοντας έντονο οικονοµικό και πληθυσµιακό δυναµισµό.
Το παραγωγικό πρότυπο συνδυάζει παραδοσιακές δραστηριότητες οι οποίες εκσυγχρονίζονται, αλλά
και σύγχρονες όπως ο τουρισµός, οι υπηρεσίες, η έρευνα και η τεχνολογία, καθώς και η οικιστική
ανάπτυξη.
Σύµφωνα µε τους σχετικούς δείκτες, η Κρήτη παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης
(64,92%) σε σχέση µε τον εθνικό µέσο όρο και τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας, ενώ ως προς το
κίνδυνο έκθεσης σε φτώχεια βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση, καθώς ακολουθεί την Περιφέρεια Αττικής.
Οι στόχοι πολιτικής του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» συνίστανται στην προώθηση της
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δια βίου µάθησης στους αυτοαπασχολούµενους, τους απασχολούµενους και τους ανέργους για τη
διατήρηση των προοπτικών τους στα πλαίσια της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, σε κίνητρα και
παροχή κοινωνικής µέριµνας για την προσέλκυση γυναικών στην αγορά εργασίας στο µη αγροτικό
τοµέα της οικονοµίας και στη µετεξέλιξη των κοινωνικών δοµών και τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας τους, καθώς και στην κοινωνική ενσωµάτωση και ένταξη στην αγορά εργασίας
των µεταναστών.
Στην εν λόγω περιφέρεια όπου δεν υπάρχουν σε τέτοιο µέγεθος προβλήµατα ανεργίας, κοινωνικού
αποκλεισµού και φτώχειας µπορεί να δοθεί περισσότερη έµφαση σε δράσεις που ενισχύουν την
κοινωνική οικονοµία και απαιτούν σε ένα βαθµό µια ωριµότητα σε συνεταιριστικού τύπου δράσεις.
-

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελεί νησιωτική Περιφέρεια µε νησιά µεσαίου και µεγάλου
µεγέθους, σε σχέση µε τα δεδοµένα της χώρας, η οποία κατά το παρελθόν είχε αναπτύξει,
παράλληλα µε το παραδοσιακό πρότυπο παραγωγής στον πρωτογενή τοµέα και ένα
διαφοροποιηµένο πρότυπο µεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
Η Περιφέρεια παρουσιάζει ιστορικά σηµαντικές αναλογίες µε τα Ιόνια Νησιά ιδιαίτερα σε ότι αφορά
τις σχέσεις της και την επικοινωνία της µε την γειτονική ηπειρωτική ακτή. Η συνέχεια της εξέλιξης
είναι προφανής για µια Περιφέρεια στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και συναρτάται άµεσα και µε τις
σχέσεις µε την άλλη πλευρά των συνόρων.
Σε ό,τι αφορά την απασχόληση το Βόρειο Αιγαίο βρίσκεται στην τελευταία θέση στο σύνολο των
Περιφερειών της χώρας, ενώ σε ό,τι αφορά την ανεργία στην ενδιάµεση κατηγορία. Αντίθετα η
Περιφέρεια βρίσκεται σε προνοµιακή θέση σε ό,τι αφορά τη σχετική έκθεση στον κίνδυνο της
φτώχειας.
Η πολιτική του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» στοχέυει στη διευκόλυνση της
πρόσβασης στην απασχόληση µε ενεργά µέτρα αύξησης της απασχόλησης και της
απασχολησιµότητας, σε κοινωνική µέριµνα για την προσέλκυση γυναικών στην αγορά εργασίας,
στην ενίσχυση της βιώσιµης γυναικείας και νεανικής επιχειρηµατικότητας µέσω κινήτρων, στην
εφαρµογή ολοκληρωµένων µέτρων για την ενεργό γήρανση και στην αύξηση της
προσαρµοστικότητας όλων των εµπλεκοµένων στην χρήση της ΤΠΕ, της Ε&Α και της καινοτοµίας.
-

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω της µορφολογίας της οικονοµίας της που εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από τον τουρισµό απαιτεί στοχευµένες δράσεις αναβάθµισης των δεξιοτήτων του εργατικού
δυναµικού στο πλαίσιο ενός παραγωγικού προτύπου που θα συνδυάζει την πολυαπασχόληση
προκειµένου να καµφθούν οι συνέπειες της εποχικότητας στην οικονοµία και να δηµιουργηθούν
προϋποθέσεις βιώσιµων επιχειρηµατικών µονάδων και βελτίωσης των υπηρεσιών ιδίως στον
τουριστικό τοµέα. Στην κατεύθυνση αυτή µπορούν να δροµολογηθούν δράσεις για τη δια βίου
µάθηση αυτοαπασχολουµένων, σε θέµατα που άπτονται του τοµέα παροχής υπηρεσιών καθώς και
κατάρτιση σε θέµατα ανάπτυξη διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος (εναλλακτικές µορφές
τουρισµού κ.λ.π.).
Η πρόκληση που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου είναι να διατηρήσει και να αυξήσει
την ανταγωνιστικότητά της µακροπρόθεσµα προκειµένου να διατηρήσει υψηλούς ρυθµούς
οικονοµικής ανάπτυξης, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα ποσοστά απασχόλησης προωθώντας τις ίσες
ευκαιρίες στο ανθρώπινο δυναµικό της. Οι προοπτικές απασχόλησης του ανθρωπίνου δυναµικού της
Περιφέρειας που προέρχεται από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες δύνανται να συνδεθούν µε δυναµικούς
τοµείς, όπως πολιτισµός, τουρισµός, µεταφορές, περιβάλλον στο πλαίσιο Ολοκληρωµένων δράσεων
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες αλλά και µε την ενίσχυση δράσεων κοινωνικής οικονοµίας
Επίσης, έµφαση µπορεί να δοθεί σε δράσεις καταπολέµησης της αδήλωτης εργασίας, σε ενέργειες
κατάρτισης στον τουριστικό τοµέα, στον πολιτισµό το περιβάλλον και τις µεταφορές.

1.6. Ειδικές Παρεµβάσεις στους Πόλους Ανάπτυξης
Οι πόλοι ανάπτυξης ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες αστικών κέντρων.
Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται τα µητροπολιτικά κέντρα, τα οποία αντιστοιχούν στις
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µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις της Αθήνας – Αττικής και της Θεσσαλονίκης και από
λειτουργική άποψη (ηµερήσιο σύστηµα) επεκτείνονται περισσότερο από διοικητικά ή αυστηρά
πολεοδοµικά όρια, εµφανίζοντας αυξηµένες διαχυτικές επιδράσεις (spread effects). Στη δεύτερη
κατηγορία κατατάσσονται δευτερεύοντα αστικά κέντρα διαπεριφερειακής σηµασίας, τα οποία είναι
ή αποτελούν στοιχεία αναδυοµένων δικτυώσεων γειτονικών αστικών κέντρων ή προκύπτουν από
αστικά κέντρα, τα οποία συγκεντρώνουν ειδικές χρήσεις, που κρίνονται σηµαντικές για τη συνολική
αναπτυξιακή διαδικασία (π.χ πύλες, κόµβοι κτλ). Σε µια τρίτη κατηγορία κατατάσσονται τα µεγάλα
αστικά κέντρα της Κρήτης, καθώς και τα αστικά κέντρα του Αιγαίου και των Ιονίων
Νησιών, τα οποία ανεξάρτητα από το µεγεθός τους, ιστορικά αποτελούν ένα «ενιαίο αστικό χώρο»
µε κοινά χαρακτηριστικά στο σύνολό τους. Τα κέντρα αυτά αντιστοιχούν στην ιδιαιτερότητα που
παρουσιάζει η αστική ανάπτυξη στις νησιωτικές περιοχές της χώρας.
Σύµφωνα µε την παραπάνω γενική κατάταξη, αλλά και την ειδική που προκύπτει στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ, το ΤΕΠ ΑΝΑ∆, πέραν των προβλεποµένων δράσεων οριζόντιου ή περιφερειακού χαρακτήρα,
θα εφαρµόσει καινοτόµες δράσεις, στοχεύοντας στην υποστήριξη της πολυλειτουργικής ανάπτυξης
των αστικών κέντρων, στην ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ αστικών κέντρων µε έµφαση
στη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και µεθόδων/συστηµάτων αντιµετώπισης του κοινωνικού
διαχωρισµού, στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων και στη συστηµατοποίηση των
πληροφοριών σχετικά µε τις εξελίξεις των τοπικών αγορών εργασίας και των συνθηκών κοινωνικής
ενσωµάτωσης στα αστικά κέντρα18, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο Σύστηµα Σ1 του ΕΣΣΕΕΚΑ. Σε
αυτό το στρατηγικό πλαίσιο εντάσσονται και οι πόλοι στα νησιά της χώρας, µε εστίαση στην
επιχειρηµατικότητα, την ενσωµάτωση κατά το δυνατόν καινοτόµων αναπτυξιακών πρακτικών και
την αντιµετώπιση προβληµάτων υποβάθµισης του κοινωνικο-οικονοµικού τους περιβάλλοντος και σε
ειδικές περιπτώσεις, την αναβάθµιση της προσβασιµότητας στις αγορές εργασίας. Οι παρεµβάσεις
στους πόλους ανάπτυξης θα ενσωµατώσουν καινοτόµες µεθόδους και µεταφορά τεχνογνωσίας, µε
έµφαση στις δικτυώσεις (λ.χ. European Learning Net, στρατηγικές συµµαχίες κλπ)19.
Στις παρεµβάσεις αυτές σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσουν οι επιχειρήσεις, οι τοπικές αρχές και οι
κοινωνικοί εταίροι. Στη στρατηγική των παρεµβάσεων θα ενταχθεί ανταλλαγή εµπειριών µε άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις ή δίκτυα επιχειρήσεων, ενώ θα προβλεφθεί η συµπληρωµατικότητα µε άλλες
αντίστοιχες δράσεις του ΕΤΠΑ. Αναφέρονται ενδεικτικά τα Πιλοτικά Σχέδια Καινοτόµου Ανάπτυξης
(ΠΣΚΑ – Global Grants), οι πρωτοβουλίες δηµιουργίας του «English Cities Fund» (ECF) µε τη
συµµετοχή ΑΚΕΣ (English Partnerships & Venture Capitals) στη Μεγάλη Βρετανία και του «Caisse
des Depôts» (CDC) στη Γαλλία, µε µεθοδολογία που προσοµοιάζει µε την πρωτοβουλία JESSICA20.
Ενδεικτικά, οι δράσεις του ΤΠΕ ΑΝΑ∆ στους πόλους ανάπτυξης θα αφορούν στην ενίσχυση της
λειτουργικότητας και ανταγωνιστικότητας των αστικών και νησιωτικών κέντρων όπως ενδεικτικά:
Ενίσχυση της δια-λειτουργικότητας και συνεργιών των αστικών και νησιωτικών κέντρων. µέσω
συνεργασιών και δικτύων και άλλων καινοτόµων µεθόδων ενσωµάτωσης γνώσης και µάθησης
στις τοπικές οικονοµίες και κοινωνίες. Οι παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης που αφορούν
δικτυώσεις θα εκκινούν µε ανοιχτές δικτυώσεις (networking) και θα ενεργοποιούνται ως
συµπράξεις (clustering).
Συνοδευτικές δράσεις ολοκληρωµένων παρεµβάσεων «αναζωογόνησης» για προετοιµασία και
διευκόλυνση της οικονοµικής αλλαγής. Η αναβάθµιση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου
µπορεί να αξιοποιήσει δίκτυα συνεργασίας, ανταλλαγών γνώσης, ενίσχυσης της εξωστρέφειας
των παρεµβάσεων, προσέλκυσης νέων ιδιωτικών κεφαλαίων, δηµιουργίας νέων θέσεων
εργασίας ή/και αναβάθµιση υφιστάµενων, κ.ο.κ.
Εφαρµογή ενεργητικών και προληπτικών µέτρων σε τοπικές αγορές εργασίας
Στοχευµένα µέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την ενδυνάµωση
της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις
φύλου στην αγορά εργασίας και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή, όπως οι
διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων
κλπ.
Οι δράσεις αυτές µπορούν να εξειδικεύονται µέσω Ολοκληρωµένων Σχεδίων ∆ράσης.

ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενότητα 4.4 «Χωρικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής»
Scott A.J. 1998, From Silicon Valley to Hollywood: Growth & Development of Multimedia Industry in California
20
European Conference 'Cities and Regions: Partners for Growth and Jobs'. Barcelona, 1-2 June 2006
Conclusion Workshop 3: Innovative Methods for Financing Urban Regeneration.
18

19
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1.7. Ανάλυση SWOT
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1.

Ισχυρό και αξιοποιήσιµο δίκτυο δοµών προώθησης
στην απασχόληση (ΚΠΑ)

2.

Εκτενές
δίκτυο
δοµών
παροχής
υπηρεσιών
κοινωνικής
φροντίδας.
Οι
δράσεις
που
αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα µέσω του Γ’ΚΠΣ
συµβάλλουν
στη
βελτίωση
του
συστήµατος
κοινωνικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο

1.
2.

Απουσία
ολοκληρωµένου
µηχανισµού
παρακολούθησης και αξιολόγησης των τάσεων
στην αγορά εργασίας
Μη ολοκληρωµένος χαρακτήρας συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής
κατάρτισης
χωρίς
επαρκή
στόχευση

3.

Έλλειψη αποτελεσµατικού πλαισίου σχεδιασµού
και ελέγχου των δράσεων ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης καθώς και αδυναµία παρακολούθησης
της προστιθέµενης αξίας αυτών

4.

Περιορισµένη αποτελεσµατικότητα του πλαισίου
υποστήριξης της πρόσβασης στην απασχόληση για
µεγάλες οµάδες πληθυσµού, όπως οι γυναίκες, οι
νέοι και οι ειδικές οµάδες πληθυσµού

5.

Χαµηλή γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού
δυναµικού

3.

Υψηλή τεχνογνωσία στο σχεδιασµό, στην υλοποίηση
και στη συνολική διαχείριση πολύπλοκου χαρακτήρα
κοινωνικών παρεµβάσεων

4.

Ενεργοποίηση θεσµικού πλαισίου για τη διασύνδεση
της
Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης
και
της
Κατάρτισης µε την Αγορά Εργασίας (Ν. 3191/2003)

5.

Συσσωρευµένη
εµπειρία
στη
σχεδίαση
και
υλοποίηση δράσεων που να διέπονται από τις Αρχές
της EQUAL

6.

Υιοθέτηση νέου θεσµικού πλαισίου για τη δια βίου
µάθηση.

6.

Απώλεια
θέσεων
εργασίας
λόγω
αναδιάρθρωσης του παραγωγικού τοµέα

7.

Ισχυρά άτυπα κοινωνικά δίκτυα (όπως η οικογένεια)
που αµβλύνουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού

7.

Ελλιπής
αξιοποίηση
δυνατοτήτων
νέων,
περισσότερο ευέλικτων, µορφών εργασίας.

8.

Υψηλό ποσοστό µακροχρόνια ανέργων.

8.

Ενεργοποίηση των ρυθµίσεων για την ανάπτυξη της
πιστοποίησης
επαγγελµατικών
περιγραµµάτων
(Άρθρο 3, του Νόµου για τη ∆ια Βίου Μάθηση)

9.

Αδήλωτη εργασία

9.

Ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου για την
πιστοποίηση
στη
ΣΕΚ
(φορείς,
εκπαιδευτές,
επαγγελµατικά
περιγράµµατα,
προγράµµατα,
γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες)

10. Αξιόλογο
δυναµικού

απόθεµα

εξειδικευµένου

εργατικού

11. Υψηλής ποιότητας και σε ικανούς αριθµούς ιατρικό
προσωπικό
12. Ύπαρξη θεσµικού πλαισίου (Ν 2716/99) και ενεργού
επιχειρησιακού σχεδιασµού (Εθνικό Πρόγραµµα
«Ψυχαργώς») για την προώθηση της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης µε σηµαντικά αποτελέσµατα
13. Ενεργοποίηση πρότυπων – καινοτόµων σχηµάτων
κοινωνικοοικονοµικής ένταξης ψυχικά ασθενών
(ΚΟΙΣΠΕ)
14. Εµπλοκή του κοινωνικού τοµέα στην ανάπτυξη
κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
15. Εφαρµογή
πιλοτικών
παρεµβάσεων
αποϊδρυµατισµού και αυτόνοµης διαβίωσης ΑµεΑ
16. Ύπαρξη πρόσφατης νοµοθεσίας στην κατεύθυνση
των υλοποιούµενων µεταρρυθµίσεων στην ∆ηµόσια
Υγεία και στην Α’Βάθµια Υγεία

21

της

10. Πολύ
χαµηλό
ποσοστό
συµµετοχής
στα
προγράµµατα κατάρτισης και δια βίου µάθησης21
11. Ελλιπής εκπαίδευση
υπηρεσιών

σε

ζητήµατα

ποιότητας

12. Έλλειψη
νοσηλευτικού
και
παραϊατρικού
προσωπικού και επαγγελµατιών ψυχικής υγείας
13. Έλλειψη προσωπικού εξειδικευµένου στην παροχή
υπηρεσιών
ανοικτής
φροντίδας
και
στην
αντιµετώπιση συγκεκριµένων ευπαθών οµάδων
14. Υστέρηση
στη
δηµιουργία
ολοκληρωµένου
δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας
15. Περιορισµένος πληθυσµός επωφελουµένων από
τις δράσεις αποϊδρυµατισµού
16. Συνολικά πολύ χαµηλή παραγωγικότητα και
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαχείρισης
των πόρων.
17. Ανεπαρκές σύστηµα και υποδοµές πρόληψης και
προστασίας της δηµόσιας υγείας, επίβλεψης της
αγοράς παραγωγής ιατροβιολογικού εξοπλισµού
κλπ
18. Έλλειψη επιδηµιολογικών µελετών. Μη ύπαρξη
συστήµατος ενηµέρωσης αναθεωρούµενου Χάρτη
Υγείας.
19. Έλλειψη τεχνικών διαχείρισης των σχέσεων
µεταξύ δηµόσιων και εθελοντικών φορέων
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας
20. Έλλειψη ιατρών γενικής ιατρικής και ειδικοτήτων
σχετικών µε την προώθηση της πρόληψης και της
κατ’ οίκον παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας
Έλλειψη
νοσηλευτικού
και
παραϊατρικού
προσωπικού.

Με την επιφύλαξη του τρόπου προσδιορισµού και µέτρησής τους.
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

1.

Σαφές και οριοθετηµένο πλαίσιο κατευθύνσεων και
πολιτικών σε επίπεδο Ε.Ε. για την ενίσχυση της
απασχόλησης

1.

Εκτιµώµενη δυσκολία διασφάλισης της
βιωσιµότητας, διατηρησιµότητας και συνέχειας των
παρεµβάσεων ΕΚΤ

2.

Ισχυρή πολιτική βούληση για
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

2.

3.

Συνέχιση ισχυρών ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης

Μη έγκαιρη προσαρµογή του ανθρώπινου
δυναµικού στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της
αγοράς

4.

Η περιφερειακή προσέγγιση των παρεµβάσεων του ∆’
ΚΠΣ προσφέρει την ευκαιρία για στοχευµένες
παρεµβάσεις σε επίπεδο περιφέρειας (bottom – up)

3.

Αδυναµία αποτελεσµατικής διασύνδεσης της
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας

4.

Συνέχιση και ενδυνάµωση των διαρθρωτικών
µεταβολών της οικονοµίας και δηµιουργία
θυλάκων ανεργίας

την

εφαρµογή

5.

Αξιοποίηση της κοινωνικής οικονοµίας και
Ανεκµετάλλευτων Κοιτασµάτων Απασχόλησης

6.

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ενδυνάµωση του
συστήµατος παρακολούθησης και προσαρµογής της
αγοράς εργασίας στις µεταβαλλόµενες συνθήκες

5.

Η µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης
βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα µπορεί να
οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας

7.

Περαιτέρω επέκταση της εφαρµογής συστήµατος
πιστοποίησης
επαγγελµατικών
περιγραµµάτων,
προγραµµάτων, γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων

6.

Ενίσχυση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων

7.

Αδυναµία αποτελεσµατικής υλοποίησης
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων σε περιφερειακό
επίπεδο

8.

∆ηµογραφικές ανακατατάξεις - γήρανση του
πληθυσµού, µετακίνηση πληθυσµών - παράνοµη
µετανάστευση & trafficing, κοινωνικές µεταβολές
κι εµφάνιση νέων οµάδων χρηστών , κοινωνικές
αντιδράσεις- µη αποδοχή «διαφορετικού» από την
κοινωνία)
Εκτιµώµενη δυσκολία στην διασφάλιση της
συνέχειας και τη διατηρησιµότητα των µεγάλης
κλίµακας παρεµβάσεων στον τοµέα της ψυχικής
υγείας

8.

Αξιοποίηση εθελοντισµού

9.

Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

των

10. Αξιοποίηση και ενσωµάτωση (εργαζοµένων από ΚΜ
της ΕΕ, υπηκόων τρίτων χωρών/ αλλοδαπών) και
οικονοµικών µεταναστών στον παραγωγικό ιστό της
χώρας
11. Θεσµική και επιχειρησιακή ετοιµότητα
εδραίωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης

για

την

12. Αξιοποίηση της εφαρµογής των πιλοτικών δράσεων
για
τη
διεύρυνση
των
παρεµβάσεων
αποϊδρυµατισµού και αυτόνοµης διαβίωσης των ΑµεΑ
13. Περίοδος διεθνούς ενδιαφέροντος για την υγεία
(ΟΗΕ, ΠΟΥ, ΕΕ), ενώ οι υπηρεσίες κοινωνικής
αλληλεγγύης αποκτούν θεµελιώδη σηµασία (ΠΟΥ,
ΕΕ). Παράλληλα διατυπώνονται ευνοϊκές για την
αναπτυξη του τοµέα πολιτικές και κατευθυντήριες
οδηγίες της ΕΕ

9.

10. Αδυναµία επίτευξης επιχειρησιακής ετοιµότητας για
την υλοποίηση των παρεµβάσεων
αποϊδρυµατισµού.
11. Επιδηµιολογικές µεταβολές - Αναδυόµενα λοιµώδη
νοσήµατα σε παγκόσµιο επίπεδο και εµφάνιση
κινδύνων που δε γνωρίζουν σύνορα (SARS, Bird
Flu), αύξηση νευροψυχιατρικών νοσηµάτων και
εµφάνιση νέων.
12. Υποβάθµιση περιβάλλοντος µε επιπτώσεις στην
υγεία του πληθυσµού
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2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013

2.1. Η Αναπτυξιακή Στρατηγική για το Ανθρώπινο ∆υναµικό 20072013
Στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που δηµιουργείται, η ύπαρξη ικανού και ποιοτικού ανθρώπινου
δυναµικού συµβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προάγει τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η
σηµασία του ανθρώπινου δυναµικού συναρτάται µε την εισαγωγή νέων µορφών οργάνωσης της
εργασίας, όπου το Ανθρώπινο Κεφάλαιο αποτιµάται πλέον κυρίως σε Γνώση –παραγωγή νέας και
διάχυση της διαθέσιµης– και ∆εξιότητες.
Περαιτέρω, η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία συνδέεται άµεσα µε τη συνολική ανάπτυξη
της χώρας, την επίτευξη και διατήρηση υψηλών επιπέδων ανταγωνιστικότητας και τη δηµιουργία
νέων ευκαιριών για εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού προάγει
την επιχειρηµατικότητα και δηµιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης. Η ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας συνδέεται µε ποικίλες παρεµβάσεις «προετοιµασίας» των εργαζοµένων για την
ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών, αλλά και καλλιέργειας της προσαρµοστικότητας των εργοδοτών
και των επιχειρήσεων.
Η συστηµατική προώθηση της προσαρµοστικότητας εργαζοµένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων
προάγει, µεταξύ άλλων, την κινητικότητα της εργασίας, η οποία στο πλαίσιο της Κοινωνίας της
Γνώσης είναι απαραίτητη και υποβοηθά όχι µόνο τη διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας,
αλλά ταυτόχρονα, τη δηµιουργία νέων και ποιοτικά καλύτερων, αντιµετωπίζοντας διαρθρωτικά
προβλήµατα της αγοράς εργασίας. Τέλος, είναι σηµαντική η ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου
κοινωνικής συνοχής, το οποίο προάγει τις ατοµικές και κοινωνικές αξίες, ενθαρρύνει την εργασία
και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και σε οµάδες που χρήζουν υποστήριξης και, εν γένει,
προάγει την Κοινωνική Ενσωµάτωση.
Οι ανωτέρω παράµετροι συνδιαµορφώνουν το όραµα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού
κατά την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 και προσδιορίζουν τις βασικές επιδιώξεις της
αναπτυξιακής στρατηγικής του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος, οι οποίες συνοπτικά
εξειδικεύονται:
¾

¾
¾

¾

Στη δυναµική προσαρµογή και τη συνεχή αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναµικού στις απαιτήσεις µιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονοµίας και
κοινωνίας.
Στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, µε ιδιαίτερη µέριµνα στην
προώθηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των µακροχρόνια ανέργων.
Στη δυναµική προσαρµογή των συστηµάτων δια βίου µάθησης, προώθησης στην
απασχόληση, κοινωνικής προστασίας, φροντίδας και υγείας και ψυχικής υγείας, για την
αντιµετώπιση των υφιστάµενων και αναδυόµενων αναγκών και την αξιοποίηση των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων.
Στην πλήρη ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων
ευκαιριών και στην αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού, µε την προάσπιση των
ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη/επανένταξη
των ευπαθών κοινωνικών οµάδων του πληθυσµού αλλά και των χρόνια νοσούντων.

Σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής του Προγράµµατος είναι επίσης η βάση που παρέχει για
παρεµβάσεις από πλευράς των κοινωνικών εταίρων για:
−
−

∆ραστηριότητες οι οποίες ενισχύουν τη θεσµική ικανότητα των κοινωνικών εταίρων.
Κοινές δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων, ειδικά όσον αφορά την προσαρµοστικότητα
των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων (άρθρο 5.3 β του Κανονισµού 1081/2006 ΕΚΤ).
Συγκεκριµένα, το Υπουργείο Απασχόλησης, µέσω «προγραµµατικής συµφωνίας», προτίθεται
να διαθέσει έως το 2% των πόρων του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ για συγκεκριµένες ενέργειες στήριξης
παρεµβάσεων και ευαισθητοποίησης των ωφελουµένων, για την υλοποίηση κοινών
δράσεων, καθώς και την ενδυνάµωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των κοινωνικών
εταίρων, ειδικότερα όσον αφορά την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων.

Στη Στρατηγική του Προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού ΕΚΤ, περιλαµβάνεται η
προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δράσεων, η διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία και
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η εταιρική σχέση.

2.2.

Στόχοι

Οι βασικές αναπτυξιακές επιδιώξεις που προαναφέρθηκαν προσδιορίζουν τον κεντρικό στόχο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης του Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 – 2013, ο οποίος έχει
ως εξής:

Κεντρικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η αξιοποίηση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναµικού ως κινητήριας δύναµης για ανάπτυξη της
χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο κεντρικός αυτός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αναλύεται σε δύο επιµέρους
Στρατηγικούς Στόχους, όπως ακολουθεί:

Στρατηγικός Στόχος 1

Ποιοτική αναβάθµιση και προσαρµογή του ανθρώπινου
δυναµικού και των επιχειρήσεων

Στρατηγικός Στόχος 2

Καταπολέµηση των διακρίσεων και του κοινωνικού
αποκλεισµού.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι, µε την σειρά τους εξειδικεύονται σε τέσσερις Γενικούς Στόχους του
αναπτυξιακού σχεδιασµού, οι οποίοι αντιστοιχούν µε τους θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ)
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και οι οποίοι έχουν ως εξής:22

Γενικός Στόχος 1/

Ενίσχυση

ΑΠ Α1,Α2,Α3

δυναµικού και των επιχειρήσεων.

Γενικός Στόχος 2/

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση – Προώθηση

ΑΠ Β1,Β2,Β3

της ισότητας των φύλων και των ευκαιριών.

Γενικός Στόχος 3/

Προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ειδικών

ΑΠ Γ1,Γ2,Γ3

και µειονεκτουσών οµάδων του πληθυσµού.

Γενικός Στόχος 4/
ΑΠ ∆1,∆2,∆3

της

προσαρµοστικότητας

του

ανθρώπινου

Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής
Υγείας,

ανάπτυξη

της

Α’θµιας

Φροντίδας

Υγείας

και

προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού

Η εξειδίκευση της αναπτυξιακής στρατηγικής και των Στόχων του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος από το υψηλότερο ως το χαµηλότερο επίπεδο αποτυπώνεται διαγραµµατικά στο
∆έντρο Στοχοθεσίας που ακολουθεί:

22

Ο συγκεκριµένος τρόπος εξειδίκευσης των στόχων του αναπτυξιακού σχεδιασµού ακολουθεί τις κατευθύνσεις
που εµπεριέχονται στην σχετική Τεχνική Οδηγία 1 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «∆οµή, περιεχόµενο και
µεθοδολογία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013», µετάφραση ΥΠΟΙΟ, Ιούλιος 2006.
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Γενικοί Στόχοι /
Θεµατικοί ΑΠ

Στρατηγικοί
Στόχοι

Κεντρικός
Στόχος ΕΠ-ΑΝΑ∆

∆ένδρο στοχοθεσίας του ΤΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 – 2013
Αξιοποίηση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναµικού ως
κινητήριας δύναµης για την
ανάπτυξη της χώρας και την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Ποιοτική αναβάθµιση και
προσαρµογή του ανθρώπινου
δυναµικού και των επιχειρήσεων

Ενίσχυση της
προσαρµοστικότητας
του ανθρώπινου
δυναµικού και των
επιχειρήσεων

∆ιευκόλυνση της
πρόσβασης στην
απασχόληση –
Προώθηση της
ισότητας των φύλων
και των ευκαιριών

Καταπολέµηση των διακρίσεων και
του κοινωνικού αποκλεισµού

Προώθηση της
κοινωνικής και
εργασιακής ένταξης
ειδικών και
µειονεκτουσών
οµάδων του
πληθυσµού

Εδραίωση της
µεταρρύθµισης στον
Τοµέα της Ψυχικής
Υγείας, ανάπτυξη της
Α’θµιας Φροντίδας
Υγείας και προάσπιση
της ∆ηµόσιας Υγείας
του πληθυσµού

2.3. Περιεχόµενο και αιτιολόγηση της επιλογής των Στρατηγικών
και των Γενικών Στόχων
Οι Στρατηγικοί και οι Γενικοί Στόχοι του ΤΕΠ ευθυγραµµίζονται µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ
2007-2013, τις προτεραιότητες του ΕΠΜ 2005-2008, καθώς και µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές
για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, που αποτυπώνουν τις κατευθύνσεις πολιτικής της
αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η αποτύπωση της συνάφειας της στοχοθεσίας του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές και προτεραιότητες στην
παρούσα ενότητα γίνεται µέσω της συνοπτικής παρουσίασης του περιεχοµένου των Γενικών Στόχων
της αναπτυξιακής στρατηγικής, οι οποίοι εξειδικεύουν τους Στρατηγικούς Στόχους, όπως ακολουθεί.

Στρατηγικός Στόχος 1: Ποιοτική αναβάθµιση και προσαρµογή του ανθρώπινου δυναµικού
και των επιχειρήσεων

Γενικός Στόχος 1: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και των
επιχειρήσεων.
•

Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναµικού
στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και των τεχνολογικών και
παραγωγικών εξελίξεων

Η βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων είναι
καθοριστικής σηµασίας για την επιβίωση και την ευηµερία των ιδίων, αλλά και της Ελληνικής
οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα. Ειδικότερα, επιδιώκεται σταδιακή αύξηση της συµµετοχής
εργαζοµένων και εργοδοτών σε ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε τα άτοµα να
εφοδιάζονται µε τις δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για να αντεπεξέρχονται στις
µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς εργασίας και παράλληλα, να βελτιώνεται διαχρονικά η
ποιότητα και η παραγωγικότητα της εργασίας. Η κατάρτιση των εργαζοµένων και των εργοδοτών,
όπου αυτό είναι εφικτό και ιδιαίτερα στις µεγάλες επιχειρήσεις, θα πρέπει να συνδέεται µε ένα
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ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης της επιχείρησης και να αποτελεί τµήµα ενός συνολικού προγράµµατος
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού.
Η βελτίωση της στόχευσης και της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων επαγγελµατικής
κατάρτισης, ως εργαλείου της δια βίου µάθησης, θα στηριχτεί στις παρεµβάσεις που απορρέουν από
την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), όπως, ενδεικτικά, η ανάπτυξη
ολοκληρωµένου συστήµατος έρευνας των αναγκών της αγοράς εργασίας, η ανάπτυξη συστήµατος
επαγγελµατικών περιγραµµάτων µε στόχο την πιστοποίηση γνώσεων/δεξιοτήτων και πιστοποίησης
της πρότερης µάθησης και εργασιακής εµπειρίας κλπ.
Στο πλαίσιο του παρόντος Γενικού Στόχου 1 προβλέπονται επίσης δράσεις για την ενίσχυση της
προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων, όπως δράσεις διευκόλυνσης των επιχειρήσεων και
ιδιαίτερα των ΜΜΕ για την αναβάθµιση των γενικών και ειδικών δεξιοτήτων των εργαζοµένων τους,
µέσω σύγχρονων µεθόδων ειδίκευσης και κατάρτισης της ανάπτυξης εξειδικευµένων µαθησιακών
εργαλείων και της πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων. Παράλληλα, θα
ενισχυθούν δράσεις που θα απευθύνονται στις ΜΜΕ, αλλά και στους ίδιους τους εργαζόµενους,
αυτοαπασχολούµενους κλπ για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε εξωτερικές δράσεις ειδίκευσης
και κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.
Τέλος, θα ενισχυθούν παρεµβάσεις για την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και
της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις.
Σηµειώνεται ότι το σύνολο των δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηµέρωσης στο πλαίσιο
εφαρµογής των Αξόνων 3 και 4, όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. 1698/2005, υλοποιούνται στο
πλαίσιο χρηµατοδότησης προγραµµάτων, µέσω του ΕΚΤ23, ενώ στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 δεν
περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση
του ΕΚΤ.
•

Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας

Η παραγωγικότητα αποτελεί καίριο παράγοντα ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και
βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου της χώρας και προσδιορίζεται από την αποδοτικότητα και την
αποτελεσµατικότητα µε την οποία η χώρα χρησιµοποιεί το ανθρώπινο δυναµικό της, το κεφάλαιο και
τους φυσικούς της πόρους. Ο παρών Γενικός Στόχος εξυπηρετεί πολλαπλές στρατηγικές που έχουν
άµεση επίπτωση στην αγορά εργασίας, επιχειρηµατικότητα και επενδύσεις.
Προβλέπονται, µεταξύ άλλων, παρεµβάσεις για την προώθηση νέων και καινοτόµων µορφών
απασχόλησης και οργάνωσης της εργασίας, την προώθηση της υγιεινής και της ασφάλειας και την
αναβάθµιση του εργασιακού περιβάλλοντος, την προώθηση της ισότητας των φύλων µέσω παροχής
κινήτρων στις επιχειρήσεις και της κινητοποίησης των κοινωνικών εταίρων, την ενθάρρυνση της
ενεργού συµµετοχής του εργατικού δυναµικού µεγαλύτερης ηλικίας, τη διευκόλυνση της
γεωγραφικής και επαγγελµατικής κινητικότητας εργαζοµένων, την ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων,
την ανάπτυξη και διάχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις κλπ.
Ο Γενικός Στόχος 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα συµβάλλει:
•
Στη θεµατική προτεραιότητα Απασχόληση και κοινωνική συνοχή και τους Γενικούς Στόχους 7
(Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων) και 8
(∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση) του ΕΣΠΑ.
•
Στις προτεραιότητες 1 (Βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και συνακόλουθα της
παραγωγικότητας της εργασίας) και 2 (Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και
του εργατικού δυναµικού στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και των
τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων) του ΕΠΜ (Κεφ. 9.)
•
Στις ΚΣΚΓ 1.3.1 (Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας
και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας), 1.3.2 (Βελτίωση της
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της
αγοράς εργασίας) και 1.3.5. (Προστασία της υγείας των εργαζοµένων).
•
Στις ΟΚΓ 17, 20, 23 και 24.
Γενικός Στόχος 2: ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση – Προώθηση της

23

Όσον αφορά δράσεις κατάρτισης αγροτών που σχετίζονται µε τον Άξονα 2 του Καν. 1698/2005, καθώς και δράσεις
κατάρτισης-ενηµέρωσης (διάρκειας µικρότερης των 50 ωρών), οι οποίες αφορούν όλες τις στρατηγικές, πολιτικές και
κατευθύνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα προγραµµατική περίοδο, υλοποιούνται στο πλαίσιο χρηµατοδότησης
του ΠΑΑ, µέσω του ΕΓΤΑΑ. Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για τις δράσεις κατάρτισης, ενηµέρωσης στο
πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 1 του ΠΑΑ, θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του µηχανισµού συντονισµού.
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ισότητας των φύλων και των ευκαιριών.
•

∆ηµιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης

Ο Γενικός Στόχος 2 του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποσκοπεί στην προσέλκυση και
την διατήρηση µεγαλύτερου αριθµού ατόµων στην αγορά εργασίας, µέσω πολλαπλών παρεµβάσεων
που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας,
στον έγκαιρο εντοπισµό αλλαγών στην αγορά εργασίας και στην ανάληψη εστιασµένων
παρεµβάσεων, στο σχεδιασµό και την εισαγωγή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης και στην ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 2 προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η αναβάθµιση της
λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών προώθησης της απασχόλησης (∆ίκτυο ΚΠΑ και ∆ΥΑ)
στη λογική του «one stop shop», µε πελατοκεντρική και εξατοµικευµένη προσέγγιση των ανέργων.
Θα επιδιωχθεί η σύζευξη προσφοράς – ζήτησης εργασίας µέσω της ανάπτυξης «τράπεζας»
αναζήτησης εργασίας ανά επάγγελµα/κλάδο/περιοχή, της πιστοποίησης φορέων προώθησης
ανέργων σε θέσεις απασχόλησης, της ανάπτυξης ενιαίου δικτύου παροχής ολοκληρωµένων
υπηρεσιών προώθησης της απασχόλησης, στο οποίο θα εντάσσεται το σύνολο των πιστοποιηµένων
δοµών, µε την ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων.
Προβλέπεται επίσης ο ανασχεδιασµός και η ποιοτική αναβάθµιση των ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, µε έµφαση στη διασφάλιση της ποιότητας και στην πιστοποίηση. Οι πολιτικές αυτές
θα έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας, ενώ ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί για
κατηγορίες πολιτών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς και για
την επίλυση προβληµάτων που εµφανίζονται στις περιφερειακές αγορές εργασίας, µε την εκπόνηση
και την υλοποίηση ολοκληρωµένων σχεδίων και πρωτοβουλιών απασχόλησης µε τη συµµετοχή του
συνόλου των δυνητικά εµπλεκόµενων τοπικών φορέων.
Τέλος, µε στόχο τη µείωση της αδήλωτης εργασίας προβλέπεται και η αναβάθµιση των
µηχανισµών επιτήρησης της αγοράς εργασίας,
•

Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων, των µακροχρόνια ανέργων και
των ευάλωτων οµάδων και προώθηση της ισότιµης πρόσβασης σε αυτήν

Επιπρόσθετα προς τα ανωτέρω, στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 2 του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος προβλέπονται παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην ειδικότερη αντιµετώπιση
σηµαντικών ζητηµάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης και την υποστήριξη της αναπτυξιακής
διαδικασίας, που αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων, των
µακροχρόνια ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, διαπιστώνεται µικρή και αργά αυξανόµενη
συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και ειδικότερα στην απασχόληση. Η τάση αυτή
υποδηλώνει σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης της γυναικείας απασχόλησης στη χώρα και υποδεικνύει
τη λήψη ολοκληρωµένων ενεργητικών µέτρων για την άρση των εµποδίων, προκαταλήψεων,
διακρίσεων και την αλλαγή ατοµικών συµπεριφορών, έτσι ώστε οι γυναίκες να µπορέσουν να
κατακτήσουν το µερίδιο στην συνολική απασχόληση που τους αναλογεί. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του
Γενικού Στόχου 2 του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος προβλέπονται ειδικά στοχευµένες
δράσεις προώθησης της απασχόλησης των γυναικών και ισότιµης πρόσβασης και εξέλιξής τους
στην αγορά εργασίας. Η µετεξέλιξη των υποστηρικτικών δοµών σε δράσεις στήριξης της γυναικείας
απασχολησιµότητας υπό το πρίσµα της εξατοµικευµένης ενίσχυσης αποσκοπούν στην απρόσκοπτη
διαθεσιµότητα των γυναικών για απασχόληση και στην εναρµόνιση των επαγγελµατικών και
οικογενειακών τους υποχρεώσεων.
Ταυτόχρονα, καταγράφεται ένα σοβαρό πρόβληµα στην εύρεση πρώτης εργασίας από τους νέους,
αδυναµία που συνδέεται κυρίως µε την διαπιστωµένη αναντιστοιχία ανάµεσα στα προσόντα και τις
δεξιότητες που διαθέτουν οι νέοι και τις ζητούµενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις. Για την
αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου, και µέσω των παρεµβάσεων για τη σύζευξη προσφοράς και
ζήτησης ειδικοτήτων που προαναφέρθηκαν ανωτέρω, θα επιδιωχθεί µια µακροχρόνια και συνεχής
συνεργασία ανάµεσα, από τη µια πλευρά, στο εκπαιδευτικό σύστηµα και τα συστήµατα δια βίου
µάθησης και, από την άλλη, τον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας, µε στόχο την έγκαιρη
διαπίστωση των αναγκών και των τάσεων της αγοράς εργασίας και την κατάλληλη
προσαρµογή των προγραµµάτων και των συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και
επανακατάρτισης στις εκάστοτε συνθήκες.
Επιπλέον, σχετικά µε την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, και µε βάση τις αποφάσεις του
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Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου 2006, προβλέπεται η µέσα σε 6 µήνες προσφορά ευκαιριών
για απασχόληση, απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, µαθητεία ή συµπληρωµατική επιµόρφωση σε κάθε
νέο που εγκαταλείπει το σχολείο και είναι άνεργος, η αξιοποίηση – δικτύωση των Γραφείων
∆ιασύνδεσης ΑΕΙ/ΤΕΙ µε τις δοµές του ΟΑΕ∆ αλλά και άλλους φορείς προώθησης της απασχόλησης,
η συνεχιζόµενη ενίσχυση και ποιοτική αναβάθµιση προγραµµάτων ΝΕΕ για την προώθηση της
αυτοαπασχόλησης και τη δηµιουργία βιώσιµων επιχειρήσεων από νέους, η ανάπτυξη πιλοτικών
«σχολείων επιχειρηµατικότητας» και η αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «safe start» για
τους νέους. Επίσης, επιδιώκεται η µείωση της διάρκειας µετάβασης από το εκπαιδευτικό σύστηµα
στην ενεργό επαγγελµατική ζωή.
Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις για τους µακροχρόνια ανέργους, µε στόχο την ενεργοποίηση
τουλάχιστον το 25% αυτών, καθώς και τη µείωση των εισροών στη µακροχρόνια ανεργία, µε την
προσφορά ευκαιριών συµµετοχής σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης πριν τη συµπλήρωση 12
µηνών ανεργίας.
Τέλος, η αντιµετώπιση των ζητηµάτων που αφορούν στην προώθηση της απασχόλησης ανέργων
µεγαλύτερης ηλικίας και ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες αναγνωρίζεται ως ένα
σύνθετο πρόβληµα που απαιτεί ένα πολυλειτουργικό πρότυπο παρεµβάσεων, το οποίο θα στοχεύει
στην αποτελεσµατική εργασιακή ενδυνάµωση των συγκεκριµένων οµάδων ωφελουµένων.
Σηµειώνεται ότι, κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση όλων των ανωτέρω παρεµβάσεων που
εντάσσονται στον Γενικό Στόχο 2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, θα δοθεί έµφαση στην
πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση της εµπειρίας υλοποίησης καινοτόµων καλών πρακτικών που
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Κ.Π. EQUAL, καθώς και στη σχετική Ευρωπαϊκή και διεθνή εµπειρία.
Ο παρών γενικός στόχος θα συµβάλλει:
•
Στη θεµατική προτεραιότητα Απασχόληση και κοινωνική συνοχή και τους Γενικούς Στόχους 8
(∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση) και 9 (Προώθηση της Κοινωνικής
Ενσωµάτωσης, για τη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και την
πρόληψη των φαινοµένων περιθωριοποίησης και αποκλεισµού) του ΕΣΠΑ.
•
Στις προτεραιότητες 1 (Βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και συνακόλουθα της
παραγωγικότητας της εργασίας) και 3 (Μείωση του κοινωνικού αποκλεισµού και τη βελτίωση της
κοινωνικής συνοχής) του ΕΠΜ (Κεφ. 9).
•
Στις ΚΣΚΓ 1.3.1 «Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας
και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας»
•
Στις ΟΚΓ 17, 18, 19, 20, 21 και 22

Στρατηγικός Στόχος 2: Καταπολέµηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Γενικός Στόχος 3:
Προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ειδικών και
µειονεκτουσών οµάδων του πληθυσµού.
•

Αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Ο κοινωνικός αποκλεισµός συνδέεται σχεδόν πάντα µε δυσµενείς καταστάσεις ως προς την
κοινωνική ιδιότητα του ατόµου και τις δεξιότητες/ικανότητές του να συνδεθεί µε το κοινωνικό του
περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ο κοινωνικός αποκλεισµός επιδρά µε αρνητικό τρόπο τόσο στις βασικές
παραµέτρους της ποιότητας ζωής (κατάσταση υγείας, επάρκεια σε υλικά αγαθά), όσο και σε
προσδιοριστικούς παράγοντες, όπως η ικανότητα εύρεσης εργασίας, η διεκδίκηση δικαιωµάτων κλπ.
Η αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού συνδέεται µε άµεσο τρόπο µε την τροποποίηση των
παραγόντων που ορίζουν υφιστάµενες κοινωνικές σχέσεις και συναλλαγές (αποκλεισµός της
πρόσβασης ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων σε αγαθά, υπηρεσίες, δραστηριότητες, πόρους που
συνδέονται µε τα δικαιώµατα του πολίτη).24 Η ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών ενδυνάµωσης των
ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, ο σχεδιασµός στοχευµένων δράσεων κοινωνικής και εργασιακής
ένταξης, η έµφαση στην καταπολέµηση στερεοτυπικών στάσεων και συµπεριφορών στο εργασιακό
και κοινωνικό περιβάλλον, αποτελούν τον πυρήνα της προσπάθειας για την καταπολέµηση του
κοινωνικού αποκλεισµού και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Προς την κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο του παρόντος Γενικού Στόχου 3 του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος προβλέπονται, µεταξύ άλλων, παρεµβάσεις για τη διευκόλυνση της κοινωνικο-

24
ΕΥΣΕΚΤ-Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτοµίας (2006) «Κοινωνικός αποκλεισµός στην Ελλάδα - ∆ιερεύνηση του
πεδίου για την αποτελεσµατική εφαρµογή πολιτικών µε χωρική βάση»
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οικονοµικής ένταξης ευπαθών κοινωνικών οµάδων (ΑµεΑ, άτοµα µε πολιτισµικές και
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, µετανάστες, µακροχρόνια άνεργοι κλπ.), ενίσχυση επιχειρήσεων για
την καταπολέµηση των διακρίσεων στην απασχόληση, διεύρυνση του κοινωνικού διαλόγου,
ολοκληρωµένες δράσεις κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής οικονοµίας για
άτοµα προερχόµενα από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, καθώς και ενέργειες στήριξης ατόµων που
χρήζουν φροντίδας και κατ’ οίκον βοήθειας.
Ο Γενικός Στόχος 3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα συµβάλλει:
•
Στη θεµατική προτεραιότητα 3 «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 9
(Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης, για τη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων
στην αγορά εργασίας και την πρόληψη των φαινοµένων περιθωριοποίησης και αποκλεισµού)
του ΕΣΠΑ.
•
Στην προτεραιότητα για την Αύξηση της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, καθώς και
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια σειρά από
στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού,
του ΕΠΜ (Κεφ. 7 & 9.3).
•
Στην ΚΣΚΓ 1.3.1. («Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας
και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας»)
•
Στις ΟΚΓ 17 και 19.

Γενικός Στόχος 4:
Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας,
ανάπτυξη της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του
πληθυσµού
•
Εµβάθυνση και διασφάλιση της βιωσιµότητας του Αποϊδρυµατισµού
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναµόρφωσης του προνοιακού µοντέλου (από το προστατευτικό
µοντέλο κλειστής φροντίδας σε ανοιχτές αποκεντρωµένες δοµές στήριξης και φροντίδας µέσα στην
κοινότητα) κρίνονται αναγκαίες παρεµβάσεις στην κατεύθυνση στήριξης των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες και την εξασφάλιση προϋποθέσεων επανένταξης στην κοινωνική και οικονοµική ζωή.
Ο ευρύτερος στρατηγικός στόχος της πολιτικής για την ενίσχυση της πρόνοιας εστιάζεται στην
κοινωνική και οικονοµική ενσωµάτωση Ατόµων Με Αναπηρία που βρίσκονται σε προστατευτικό –
κλειστό περιβάλλον φροντίδας, µε την ανάπτυξη εξατοµικευµένων υποστηρικτικών παρεµβάσεων
και µε σεβασµό των δικαιωµάτων και των προσωπικών τους επιλογών. Επιπλέον, και σε άµεση
συνάρτηση µε το προηγούµενο, στόχος είναι η ενίσχυση της αυτόνοµης διαβίωσης των ατόµων που
τώρα διαβιούν σε ιδρύµατα και η στήριξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Ο παρών γενικός στόχος στοχεύει µεταξύ άλλων σε παρεµβάσεις στήριξης σε Άτοµα Με Αναπηρία
(κινητικές αναπηρίες και νοητική υστέρηση) που ζουν σε ιδρυµατικό περιβάλλον, αλλά και
παρεµβάσεις στήριξης ατόµων µε ειδικές ανάγκες που ζουν σε οικογενειακό περιβάλλον και
αντιµετωπίζουν κίνδυνο εγκλεισµού σε ιδρύµατα κλειστής φροντίδας. Πρόκειται για παρεµβάσεις που
εντάσσονται στο πλαίσιο ενεργειών για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της κοινωνικο-οικονοµικής
(επαν)ένταξης ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού.
Ο παρών γενικός στόχος θα συµβάλλει:

•

•
Στη θεµατική προτεραιότητα Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή του ΕΣΠΑ και ειδικότερα:
στον Γενικό στόχο (11) (∆ηµιουργία ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
στον Γενικό στόχο (10) (Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης, για τη διασφάλιση της
ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη των φαινοµένων
περιθωριοποίησης και αποκλεισµού)
•
Στην προτεραιότητα για την Αύξηση της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, καθώς και
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια σειρά από
στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού,
του ΕΠΜ (Κεφ 7 & 9.3)
•
Στην ΚΣΚΓ (19) (Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας που ευνοούν την ένταξη, να αυξηθεί η
ελκυστικότητα της εργασίας, να καταστεί η εργασία οικονοµικά ελκυστική για τους αιτούντες
απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων και των µη ενεργών ατόµων)

Σηµειώνεται ότι οι προαναφερθέντες Στρατηγικοί και οι Γενικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος εµφανίζουν συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µεταξύ τους, συµβάλλοντας από
κοινού στην διαµόρφωση µιας συνολικής, συνεκτικής και αποτελεσµατικής αναπτυξιακής
στρατηγικής που υποστηρίζει τον Κεντρικό Στόχο του Προγράµµατος και προωθεί την πολύπλευρη
αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας ως κινητήριας δύναµης για την
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ενίσχυση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
Έτσι, παρόλο που ο κάθε Γενικός Στόχος, και οι αντίστοιχοι θεµατικοί Άξονες Προτεραιότητας του
Προγράµµατος για κάθε κατηγορία Περιφερειών διατηρούν την δοµική, επιχειρησιακή και
διαχειριστική τους συνεκτικότητα και αυτοτέλεια, οι δράσεις π.χ. επαγγελµατικής κατάρτισης ειδικών
οµάδων του πληθυσµού που προβλέπονται στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 2 -Άξονες
Προτεραιότητας Β1,Β2,Β3- υποστηρίζονται ουσιαστικά από τις προπαρασκευαστικές δράσεις
Συµβουλευτικής και προκατάρτισης που προβλέπονται στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 3 -Άξονες
Προτεραιότητας Γ1,Γ2,Γ3- και, µε τη σειρά τους, υποστηρίζουν τις δράσεις προώθησης στην
απασχόληση που προβλέπονται για ορισµένες από τις ειδικές αυτές οµάδες στο πλαίσιο του ιδίου
αυτού Γενικού Στόχου. Με τον ίδιο τρόπο, οι παρεµβάσεις ποιοτικής και λειτουργικής αναβάθµισης
συστηµάτων που προβλέπονται στο πλαίσιο των Γενικών Στόχων 1 και 2 υποστηρίζουν την
ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθµιση των ενεργητικών πολιτικών και άλλες παρεµβάσεις στο σύνολο
του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ενώ οι παρεµβάσεις που προβλέπονται για τον
αποϊδρυµατισµό των ΑµεΑ στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 4 -Άξονες Προτεραιότητας ∆1,∆2,∆3συνεργούν µε δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ΑµεΑ που
προβλέπονται στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 3 -Άξονες Προτεραιότητας Γ1,Γ2,Γ3- κ.ο.κ.
Σηµειώνεται επίσης ότι, πέρα από τη συνάφεια µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές και
προτεραιότητες που καταγράφεται αναλυτικά ανωτέρω, το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 παρουσιάζει συνέργεια και συµπληρωµατικότητα,
τόσο σε επίπεδο στόχων όσο και σε επίπεδο παρεµβάσεων, µε τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013 και Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης 2007-2013 που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και µε τα Τοµεακά και
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, ιδίως το ΤΕΠ
Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηµατικότητα, το ΤΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και τα ΠΕΠ.

2.4.
Πόρων
1.

Αρχές

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

Ανθρωπίνων

Η ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών

Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των
φύλων αποτελεί τον 11ο γενικό στόχο του ΕΣΠΑ 2007-2013, ταυτόχρονα δε, θεωρείται κρίσιµη
στρατηγική επιλογή για το ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013.
Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρµογή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες
αποτελεί επιλογή σύµφωνη και µε την αναθεωρηµένη Σταρτηγική της Λισσαβόνας, τις κατευθύνσεις
για την Οικονοµική Μεγέθυνση και την Απασχόληση (2005-2008) και τις Στρατηγικές Κατευθύνεις
για τη Συνοχή 2007-2013. Οι στόχοι της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την πλήρη συµµετοχή όλου του ενεργού πληθυσµού στην
οικονοµική και κοινωνική ζωή.
Στο πλαίσιο του παρόντος ΤΕΠ όλες οι πολιτικές και δράσεις κινητοποιούνται προκειµένου να
επιτευχθεί η ισότητα των δύο φύλων κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων και
ειδικότερα, της πρόσβασης σε αυτά. Tούτο σηµαίνει ότι τα θέµατα ισότητας αποτελούν ενδογενή
συστατικά στοιχεία του προγραµµατισµού του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος, από την
αρχική ανάλυση και τη διαµόρφωση στρατηγικής έως την τελική αξιολόγηση, ενώ ενσωµατώνονται
στο σχεδιασµό και εφαρµογή όλων των αξόνων, δράσεων και προτεραιοτήτων κάθε παρέµβασης.
Λαµβάνοντας υπόψιν το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά µε την Ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών και µη διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου
11 του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» διασφαλίζει:
- την προώθηση της ισότητας των φύλων µε συγκεκριµένες δράσεις τις οποίες περιλαµβάνει
καθώς και
- την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, οριζόντια, στο σύνολο των παρεµβάσεων του.
2.

∆ιασφάλιση της αρχής της µη διάκρισης

Στο πλαίσιο του παρόντος ΤΕΠ όλες οι πολιτικές και δράσεις κινητοποιούνται προκειµένου να
επιτευχθεί η αρχή της µη διάκρισης, λόγω του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της
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θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου
προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων και ειδικότερα, της πρόσβασης
σε αυτά. Tούτο σηµαίνει ότι τα θέµατα µη διάκρισης αποτελούν ενδογενή συστατικά στοιχεία του
προγραµµατισµού του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος, από την αρχική ανάλυση και τη
διαµόρφωση στρατηγικής έως την τελική αξιολόγηση, ενώ ενσωµατώνονται στο σχεδιασµό και
εφαρµογή όλων των αξόνων, δράσεων και προτεραιοτήτων κάθε παρέµβασης.
3.

Προσβασιµότητα

Τόσο η στρατηγική, όσο και οι στόχοι και οι προτεραιότητες του παρόντος ΤΕΠ περιλαµβάνουν
ενσωµατωµένες τις αρχές της µη διάκρισης και της προσβασιµότητας των Ατόµων Με Αναπηρία,
όπως προβλέπεται και στο άρθρο 16 του Κανονισµού 1083/2006 και κατά συνέπεια οι
προτεραιότητες/δράσεις του ΤΕΠ θα υλοποιηθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ισότιµη
πρόσβαση όλων των κατηγοριών των Ατόµων Με Αναπηρία.
4.

Κατάργηση επαγγελµατικού διαχωρισµού

Προβλέπονται συνοδευτικές –κυρίως- δράσεις της χειραφέτησης των γυναικών στην πολιτική και
οικονοµική ζωή και προαγωγή του επιχειρηµατικού πνεύµατός τους, δράσεις ενηµέρωσης –
ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά µε το ρόλο των φύλων
στην οικογένεια και την εργασία και δράσεις για την αποτελεσµατική διαχείριση της
διαφορετικότητας και την κατάργηση του επαγγελµατικού διαχωρισµού λόγω φύλου, πολιτισµικών
και λοιπών ιδιαιτεροτήτων. Επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας παρέµβασης θα εφαρµοστούν ειδικές
ενέργειες για την ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας στο χώρο εργασίας, καθώς και για την
προώθηση των γυναικών σε υψηλές θέσεις της επαγγελµατικής ιεραρχίας. Ανάπτυξη της Κοινωνικής
Ευαισθησίας.
5.

Ενεργός συµµετοχή-ενδυνάµωση

Η αρχή της ενεργού συµµετοχής εφαρµόζεται σε δύο επίπεδα:
- Σε επίπεδο εταίρων που συµµετέχουν σε µία Αναπτυξιακή Σύµπραξη/ Ολοκληρωµένη Παρέµβαση
για την υλοποίηση µίας δράσης
Στο επίπεδο αυτό η αρχή της ενεργού συµµετοχής ισοδυναµεί µε την ισότιµη συµµετοχή όλων των
εταίρων κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας παρέµβασης
- Σε επίπεδο τελικών ωφελουµένων.
Η εµπειρία ιδίως από την υλοποίηση της Κ.Π. EQUAL έχει αποδείξει ότι η ενεργός συµµετοχή των
ωφελουµένων οµάδων, τόσο στο σχεδιασµό, όσο και στην υλοποίηση των παρεµβάσεων δηµιουργεί
διπλό όφελος για τα προγράµµατα και τους συµµετέχοντες. Οι στόχοι των σχεδίων και άρα και οι
λύσεις που προτείνονται είναι ικανοποιητικότερα προσανατολισµένες στις πραγµατικές ανάγκες των
οµάδων στόχου που επωφελούνται από τα σχέδια, όταν λαµβάνονται εξ αρχής και συνεχώς υπόψη
οι επισηµάνσεις και οι απόψεις τους για τα προβλήµατα και όταν τους ανατίθεται η ευθύνη των
σχετικών αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά οι επωφελούµενοι έρχονται σε αµεσότερη επαφή µε τις
διαδικασίες υλοποίησης και τις θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις των συναφών θεµάτων και µε
αυτόν τον τρόπο αποκτούν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το πρόγραµµα ενώ επιπλέον βελτιώνουν τις
δεξιότητες που συνδέονται µε την επικοινωνία και τη συνεργασία.
Τέλος, η αρχή της ενδυνάµωσης των οµάδων στόχου ισοδυναµεί µε την ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόµων αυτών, ώστε να έχουν αυξηµένα
κίνητρα και ευκαιρίες για ολοκληρωµένη κοινωνική ένταξη, πέρα από την επαγγελµατική
αποκατάσταση.
6.

Ενσωµάτωση των αρχών υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL –
∆ιακρατικότητα – Καινοτοµία

Στην στρατηγική του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013 έχουν αξιοποιηθεί τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση
της Κ.Π. EQUAL 2007-2013, ενώ ενσωµατώνονται µία σειρά από καινοτοµικά στοιχεία.
Οι αρχές υλοποίησης της Πρωτοβουλίας, δηλαδή:
•
•
•
•
•

η εταιρικότητα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
η διακρατικότητα,
η καινοτοµία των παρεµβάσεων,
το mainstreaming των βέλτιστων αποτελεσµάτων
η ενεργός συµµετοχή των οµάδων στόχου στο σχεδιασµό και την υλοποίηση παρεµβάσεων,

Οµάδα Σχεδιασµού ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, ΥΠΑΚΠ

41

TOMEAKO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ– ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013

•

και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών,

αποτέλεσαν τις κατεξοχήν καλές πρακτικές που ανέδειξε η υλοποίηση της Πρωτοβουλίας και γι’ αυτό
αποτελούν παρακαταθήκη για την επόµενη γενιά παρεµβάσεων στους ανθρώπινους πόρους.
Συνεπακόλουθα, οι παρεµβάσεις του ΤΕΠ σχεδιάστηκαν, θα υλοποιηθούν, θα αξιολογούνται και θα
διαχυθούν στη βάση των παραπάνω αρχών. Οι δύο τελευταίες αρχές έχουν αναλυθεί ήδη σε
διακριτή ενότητα της στρατηγικής. Όσον αφορά στις υπόλοιπες, γίνεται συνοπτική παρουσίαση:
Εταιρικότητα
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του Προγράµµατος θα εξυπηρετηθεί µέσω και αντιπροσωπευτικών
εταιρικών σχηµάτων που θα προκύψουν από τη συνεργασία και την τυπική ή άτυπη δικτύωση
φορέων και οργανισµών (δηµόσιοι φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, επαγγελµατικές οργανώσεις, Επιµελητήρια, κοινωνικοί εταίροι, Εκπαιδευτικοί
Οργανισµοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.λπ.). Πιο συγκεκριµένα, η αρχή της εταιρικότητας θα
αξιοποιηθεί τόσο σε προγραµµατικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης ενεργειών και δράσεών
του ΤΕΠ.
Σε επίπεδο υλοποίησης, προγραµµατίζεται ότι συγκεκριµένες δράσεις του Προγράµµατος θα
υλοποιηθούν στο πρότυπο των Αναπτυξιακών Συµπράξεων της EQUAL, ήτοι από διευρυµένα και
αντιπροσωπευτικά εταιρικά σχήµατα. Σε πρακτικό επίπεδο διαφορετικοί φορείς θα συνεργάζονται
στη βάση ισοτιµίας-ανεξαρτήτως της νοµικής τους µορφής, του µεγέθους και του προϋπολογισµού
που διαθέτουν-µε ενιαίο και συστηµατικό τρόπο σε ένα κοινό πρόγραµµα δράσης για το σχεδιασµό
και την υλοποίηση µιας δράσης. Στο πλαίσιο αυτό της ευρείας συνεργασίας οι εταίροι θα µεταφέρουν
διαφορετικές εµπειρίες, αντιλήψεις, µεθοδολογίες, εργαλεία κ.λ.π. και θα επιδιώξουν -µέσα από τη
σύνθεση- το σχεδιασµό και την εφαρµογή καινοτόµων, αποτελεσµατικών και βιώσιµων λύσεων και
παρεµβάσεων. Η συνεργασία διαφορετικών εταίρων για την υλοποίηση παρεµβάσεων θα επιδιώξει
να αναπτύξει και στη χώρα µας την εταιρική κουλτούρα, το πνεύµα συνυπευθυνότητας και τον
πλουραλισµό στην ανάλυση και την αντιµετώπιση σύνθετων προβληµάτων που ξεκίνησε η EQUAL µε
επιτυχία. Οι δικτυώσεις και τα τυπικά ή άτυπα δίκτυα που θα δηµιουργηθούν, θα δοκιµάσουν νέους
τρόπους συνεργασίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος που
προγραµµατίζεται ότι θα δροµολογηθεί µέσω και της σύστασης και λειτουργίας Τοπικών, Εθνικών και
διακρατικών Θεµατικών ∆ικτύων στα οποία θα συµµετέχουν φορείς αντιπροσωπευτικών δυνάµεων
της κοινωνίας και της αγοράς. Η σύσταση και λειτουργία Εθνικών Θεµατικών ∆ικτύων ως
µεθοδολογία διάχυσης αποτελεσµάτων και ενσωµάτωσής τους στις ισχύουσες πρακτικές και
πολιτικές δοκιµάστηκε µε επιτυχία στην EQUAL.
Τέλος, κρίνεται ιδιαίτερης προστιθέµενης αξίας η κινητοποίηση, συνέργια, συµπληρωµατικότητα,
ανάπτυξη κοινών δράσεων και η συµµετοχή σε διαδικασία ουσιαστικού διαλόγου, για την
αντιµετώπιση κρίσιµων ζητηµάτων ανάπτυξης ανθρωπίνων Πόρων, ευρέως φάσµατος φορέων. ∆εν
είναι τυχαίο ότι η δικτύωση στην EQUAL αναδείχθηκε σε βέλτιστη πρακτική, σε όλο το φάσµα
δραστηριοποίησης της Πρωτοβουλίας, ενώ τα δίκτυα βρέθηκαν στον πυρήνα υλοποίησης των
δράσεών της τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλα τα κράτη µέλη.
∆ιακρατικότητα
Μια άλλη µορφή δικτύωσης/εταιρικότητας που αξιοποιήθηκε ιδιαιτέρως στην EQUAL και αναδείχθηκε
ως βέλτιστη διαδικασία για την παραγωγή καινοτοµίας στην πρακτική και την πολιτική είναι η
δικτύωση που αναπτύσσεται σε διακρατικό επίπεδο. Η διακρατική ανταλλαγή εµπειριών,
µεθοδολογιών και η παραγωγή κοινών προϊόντων επιχειρήθηκε δοµηµένα και συστηµατικά µεταξύ
των Αναπτυξιακών Συµπράξεων EQUAL των κρατών µελών (15 στον α’ κύκλο και 25 στο β’ ),
µεταξύ των Εθνικών Θεµατικών ∆ικτύων τους, όπως και µεταξύ των ∆ιαχειριστικών Αρχών EQUAL.
Η διακρατικότητα θα αποτελέσει δοµικό στοιχείο του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013 εντασσόµενη ως
διακριτή κατηγορία πράξης σε κάθε Άξονά του.
Επισηµαίνεται η σπουδαιότητα επιδίωξης διακρατικής συνεργασίας µε στόχο την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας, πρακτικών και την παραγωγή καινοτοµίας σε τοµείς που η χώρα µας δεν παρουσιάζει
ισχυρή παράδοση, αλλά έχει προτάξει ως προτεραιότητες πολιτικής, όπως η Ενεργός Γήρανση, η
Πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων και εµπειρίας, η Κοινωνική Οικονοµία, η διαχείριση της
διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο.
Η διακρατική συνεργασία προκειµένου να φέρει προστιθέµενη αξία στο ΤΕΠ και στους στόχους του
δεν θα περιορίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, αλλά θα περιλαµβάνει εξίσου:
•
Παράλληλη ανάπτυξη καινοτόµων προσεγγίσεων
•
Εισαγωγή εξαγωγή ή υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων
•
Ανάπτυξη κοινών προϊόντων ή συστηµάτων
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•

Οργανωµένη µάθηση και ανταλλαγή στελεχών

Καινοτοµία
Η καινοτοµία αποτελεί ενδογενές στοιχείο του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013 και αφορά:
•
Την πρόβλεψη πιλοτικών δράσεων καινοτόµου χαρακτήρα σε όλους τους Άξονες του
Προγράµµατος
•
Την ενσωµάτωση ως διακριτών ενεργειών και δράσεων των περισσότερων καινοτόµων δράσεων
και αποτελεσµάτων από την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal
•
Την ενεργό συµµετοχή των οµάδων στόχου και των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασµό, την
υλοποίηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διάχυση των αποτελεσµάτων του
Προγράµµατος
•
Την αξιοποίηση πρακτικών συνεργασίας και δικτύωσης στο σχεδιασµό, την υλοποίηση, την
αξιολόγηση και τη διάχυση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων
•
Την ανάπτυξη ανοιχτών και
βιώσιµων συστηµάτων υποστήριξης των πολιτικών
προσαρµοστικότητας και επιχειρηµατικότητας, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωµάτωσης, τα
οποία χαρακτηρίζονται από φιλικότητα προς τους χρήστες και ωφελούµενους και από υψηλή
διαλειτουργικότητα, τόσο µεταξύ τους, όσο και µε λοιπά συµπληρωµατικά συστήµατα.
Επιπλέον, στις βασικές αρχές του αναπτυξιακού σχεδιασµού του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού για την περίοδο 2007–2013, που καθορίζουν
συλλογικά τον τρόπο µε τον οποίο αναµένεται να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράµµατος
συµπεριλαµβάνονται και οι ακόλουθες:
•

Ολοκληρωµένος και συνεκτικός χαρακτήρας των παρεµβάσεων, µε έµφαση
συγκέντρωση των πόρων για την εξασφάλιση πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων.

•

Ρεαλιστική στοχοθέτηση, σαφής σύνδεση των παρεµβάσεων µε τα αποτελέσµατα.

•

Έµφαση στη χρηµατοδότηση παρεµβάσεων µε µετρήσιµα αποτελέσµατα.

•

Αξιοποίηση της συµπληρωµατικότητας και των συνεργειών, µε ταυτόχρονη αποφυγή
αλληλεπικαλύψεων.

•

Έµφαση στην ενίσχυση της µετάβασης στην κοινωνία και την οικονοµία της γνώσης, την
αξιοποίηση των σύγχρονων ΤΠΕ και την προώθηση της καινοτοµίας.

•

Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και ποιοτική αναβάθµιση των παρεµβάσεων, µε την
ενεργό συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων και την ανάπτυξη της εταιρικότητας.

•

Εξατοµικευµένη προσέγγιση των παρεµβάσεων, µε έµφαση στις πραγµατικές ανάγκες των
ωφελουµένων.

•

Βιωσιµότητα – διατηρησιµότητα των παρεµβάσεων και δοµών και µετά το 2015.

•

Κινητοποίηση των δυνάµεων της αγοράς σε σταθερό θεσµικό και κανονιστικό περιβάλλον.

•

Ενσωµάτωση και διάχυση των αρχών της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL στον σχεδιασµό
και στην υλοποίηση δράσεων για τους ανθρώπινους πόρους, ήτοι: Εταιρικότητα,
∆ιακρατικότητα – ∆ιαπεριφερειακότητα, Καινοτοµία.

•

Αρχή της «συνυπευθυνότητας» των εµπλεκοµένων και ενδιαφεροµένων µερών
(stakeholders), συµπεριλαµβανοµένης της συνυπευθυνότητας/λογοδοσίας των φορέων
υλοποίησης και εφαρµογής.

•

Έµφαση στη συνεργασία κρατικών και µη κυβερνητικών δοµών και οργάνωση της
κοινωνικής προσφοράς.

•

Πρόβλεψη αναγκών για µελλοντικές υπηρεσίες που συµβάλλουν στην κοινωνική συνοχή,
ιδίως µε την αξιοποίηση καινοτόµων δράσεων.
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2.5.

Συσχέτιση Γενικών Στόχων µε Ανάγκες

Στις ενότητες 1.2.2 και 1.2.3 κωδικοποιήθηκαν προβλήµατα και ανάγκες, από τα οποία σε
συνδυασµό µε τα πορίσµατα της ανάλυσης SWOT προέκυψαν οι ανωτέρω Γενικοί Στόχοι. Η
τεκµηρίωση της εσωτερικής συνέπειας της στρατηγικής του Προγράµµατος συνάγεται και από την
συνάφεια Αναγκών / Γενικών Στόχων, η οποία αποτιµάται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΓΚΕΣ
1

2

3

1

Αποτελεσµατικότερες και ελκυστικότερες ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης

3

3

3

2

Ενίσχυση πρόσβασης στην απασχόληση των γυναικών, των νέων και των
µεγαλύτερης ηλικίας εργαζοµένων και των ΑµεΑ.

3

3

3

3

Ενίσχυση των δράσεων ενθάρρυνσης της επαγγελµατικής δραστηριότητας
των γυναικών βάσει της εναρµόνισης οικογενειακής – επαγγελµατικής ζωής

3

3

4

Βελτίωση, αναβάθµιση και µετατροπή των ΚΠΑ σε ολοκληρωµένα κέντρα
παροχής υπηρεσιών µιας στάσης (one-stop-shops).

5

Συγκρότησης των αναγκαίων, ικανών και αποτελεσµατικών συνεργιών και
διασυνδέσεων των ∆ΥΑ µε τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, τους
ελεγκτικούς φορείς της αγοράς εργασίας αλλά και προώθηση συνεργασιών
µε τις δοµές και τους φορείς που συµµετέχουν στην προώθηση της
απασχόλησης
Ανάπτυξη και εφαρµογή ενιαίου Συστήµατος Πιστοποίησης των
επαγγελµατικών προσόντων, δεξιοτήτων και προγραµµάτων
επαγγελµατικής κατάρτισης, βάσει της εκπόνησης των επαγγελµατικών
περιγραµµάτων
δηµιουργία ποιοτικότερων θέσεων εργασίας, ενδυνάµωσης της
κινητικότητας του εργατικού δυναµικού, ενίσχυσης της ευελιξίας στην
αγορά εργασίας -χωρίς να θίγεται η ασφάλεια των εργαζοµένων-, καθώς
και καταπολέµησης της αδήλωτης εργασίας
Ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του Εργατικού ∆υναµικού

6

7

8
9

Ενίσχυση της µετάβασης στην κοινωνία της γνώσης - κοινωνική διάσταση
ΚτΠ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

10

Ενσωµάτωση των µεταναστών στον κοινωνικό ιστό.

3

11

Περαιτέρω βελτίωση και επέκταση των δράσεων ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής

3

12

Συστηµατοποίηση της θεσµικής ικανότητας των Κοινωνικών Εταίρων

13

Ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για το σύνολο του
πληθυσµού - ολοκλήρωση του δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε
εθνικό επίπεδο
Εµβάθυνση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης - εισαγωγή προτύπων
διασφάλισης της ποιότητας, διαδικασιών πιστοποίησης των παρεχοµένων
υπηρεσιών, εργαλείων και συστηµάτων
Γενίκευση των πολιτικών αποϊδρυµατισµού και αυτόνοµης διαβίωσης για
την προώθηση της κοινωνικοοικονοµικής ένταξης των ΑµεΑ κλπ.

14

15
16

17

18

19

Εκσυγχρονισµός των λειτουργικών χαρακτηριστικών του τοµέα κοινωνικής
φροντίδας, κινητοποίηση και συντονισµός του κοινωνικού δυναµικού
Αντιµετώπιση των διακρίσεων, των στερεοτυπικών προκαταλήψεων και του
στιγµατισµού των ψυχικά ασθενών και προάσπιση των κοινωνικών και
ατοµικών δικαιωµάτων τους
Πρόληψη των ψυχικών διαταραχών που οδηγούν σε κοινωνικο-οικονοµικό
αποκλεισµό και προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσµού - Αποτροπή
της χρονιοποίησης της ψυχικής ασθένειας και του ιδρυµατισµού, διαµέσου
της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της εξασφάλισης του συνεχούς της
φροντίδας των ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην
κοινότητα
Ανάγκη βιώσιµου και απλοποιηµένου πλαισίου αποδέσµευσης των
οικογενειών και των φροντιστών ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας
και εξασφάλιση ευκαιριών (επαν)ένταξής τους στην αγορά εργασίας
∆ηµουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προστασία και
προαγωγή της υγείας του πληθυσµού, στην αύξηση του προσδόκιµου
επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της ανάπτυξης των
κατάλληλων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας και της ενίσχυσης της
∆ηµόσιας Υγείας
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2.6. Ανάλυση στρατηγικής σε άξονες προτεραιότητας
Το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων (ΤΕΠ
ΑΝΑ∆) 2007-2013 διαφοροποιείται στρατηγικά από το ΕΠΑΕΚ 2000-2006 (και από το ΕΠ ΥγείαΠρόνοια 2000-2006), αφενός λόγω των αναθεωρηµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας,
αλλά κύρια, εξαιτίας των νέων αναγκών στον τοµέα της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων που
απαιτούν τη δηµιουργία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο βιώσιµων και ευέλικτων συστηµάτων
κινητοποίησης και υποστήριξης του ανθρώπινου δυναµικού.
Η στρατηγική του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
∆υναµικού συνίσταται στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ποσοτική και ποιοτική αύξηση των
επιλογών του ανθρώπινου δυναµικού, στη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων του, την ενίσχυση της
προσαρµοστικότητας εργαζόµενων και επιχειρήσεων για την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών
αλλαγών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Από την άλλη πλευρά, σηµειώνεται ότι η περαιτέρω ανάλυση της στρατηγικής σε άξονες
προτεραιότητας και ευρύτερα η αρχιτεκτονική της στρατηγικής του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρώπιίνου ∆υναµικού 2007-2013 οφείλει και είναι συµβατή ως
προς τις απαιτήσεις για το περιεχόµενο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής
περιόδου 2007-2013 και, ιδίως όσον αφορά στους Στόχους 1 (Σύγκλιση)25 και 2 (Περιφερειακή
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση)26 των Ταµείων (Άρθρο 37 του Γενικού Κανονισµού). Έτσι, η
στρατηγική του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013 σε Άξονες Προτεραιότητας θα εξειδικευθεί χωρικά στις τρεις
κατηγορίες ενισχυόµενων περιφερειών, ως εξής:
1. στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ): Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο,
ΑΜΘ, Ήπειρος, Θεσσαλία ∆. Ελλάδα, Πελοπόννησος,
2. στις τρεις (3) Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης - Phasing Out (ΠΕΣΣ): Αττική, Κ. και ∆.
Μακεδονία) και,
3. στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου - Phasing In (ΠΣΕ): Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς
Ελλάδας.
Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ 2007-2013, σε σύγκριση µε τα προηγούµενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, ο
στρατηγικός σχεδιασµός για την περιφερειακή ανάπτυξη κατά την περίοδο 2007-2013
διαφοροποιείται όσον αφορά τη µεγαλύτερη έµφαση στην καινοτοµία, την επιχειρηµατικότητα, τη
γνώση, την παιδεία και τον πολιτισµό, το περιβάλλον και τη διοικητική ανασυγκρότηση. Η Ελλάδα
της νέας περιόδου 2007-2013 στοχεύει στην ανάδειξή της σε µια εξωστρεφή χώρα µε ισχυρή διεθνή
παρουσία, µέσω της διεύρυνσης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, της επιτάχυνσης του
ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και της αύξησης της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του
µέσου κοινοτικού όρου. Τα ανωτέρω διασφαλίζουν την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς27.
Όπως αναφέρθηκε, οι περιφέρειες της στατιστικής σύγκλισης (phasing out) αποτελούν περιφέρειες
που εντάσσονται στον Στόχο 1, πλεονεκτούν έναντι των περιφερειών αµιγούς σύγκλισης σε
ορισµένα από τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Έτσι, όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό,
επιβάλλονται στις συγκεκριµένες περιφέρειες «πολιτικές εστίασης» για την ταχύτερη αντιµετώπιση
των συγκεκριµένων προβληµάτων στη συγκεκριµένη κατηγορία περιφερειών, µέσω των οποίων θα
επιταχυνθεί η ανάπτυξή τους, ενώ η «επιβραδυντική δράση» των παραµέτρων που µειώνουν την
αποτελεσµατικότητα των ασκούµενων αναπτυξιακών πολιτικών, θα πρέπει να περιορισθεί. Οι
πολιτικές πάντως που θα αναδειχθούν στο σύνολο των Περιφερειών του Στόχου 1 θα είναι ενιαίες
και οµογενοποιηµένες, ενώ η εστίαση θα προβλέπεται, θα υποστηρίζεται και θα εφαρµόζεται µέσα
από τα «συστήµατα» που θα δηµιουργηθούν στο πλαίσιο του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013.
Από την άλλη πλευρά, οι περιφέρειες του Στόχου 2 (ή φυσικής σύγκλισης ή σταδιακής ένταξης ή
phasing in), διαπνέονται θεωρητικά από οµογενοποιηµένα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, στην
περίπτωση όµως των δύο συγκεκριµένων Περιφερειών Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας,
εµφανίζονται έντονα φαινόµενα ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Η θετική αναπτυξιακή επίδοση των
Περιφερειών του Στόχου 2 θα πρέπει να αναλύεται σε βάθος και οι πολιτικές να αξιολογούνται
συνεχώς. Η σταθεροποίηση και ενδυνάµωση των θετικών αναπτυξιακών τους παραµέτρων αποτελεί

25

Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, ΑΜΘ, Ήπειρος, Θεσσαλία ∆. Ελλάδα,
Πελοπόννησος) και Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης - Phasing Out (Αττική, Κ. και ∆. Μακεδονία)
26
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου - Phasing In (Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας)
27
ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενότητα 4.1, συνολική στρατηγική προσέγγιση.
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την κύρια στρατηγική επιλογή, ενώ η µε βιώσιµο τρόπο επίλυση των αρνητικών φαινοµένων, θα
επιτρέψει την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους.
Οι έντονες περιφερειακές ανισότητες εκφράζονται µε την αδυναµία διαµόρφωσης ενός
διατηρήσιµου, ποιοτικού και δυναµικού ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού σε πολλές από τις
Περιφέρειες της χώρας. Ενδεικτικά, η ∆υτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη,
τα Ιόνια Νησιά και η Ήπειρος -παρόλο που η τελευταία σηµείωσε µεγάλα βήµατα προόδουαποτελούν τις Περιφέρειες µε τη µεγαλύτερη αναπτυξιακή υστέρηση στην Ελλάδα. Στις ανωτέρω
Περιφέρειες δεν έχουν ακόµα προκύψει νέοι κλάδοι παραγωγής που θα υποκαταστήσουν όσους είναι
πλέον στάσιµοι και φθίνουν εξαιτίας του ανταγωνισµού. Ακόµα και όσοι επιχειρηµατικοί πυρήνες και
άλλες αναπτυξιακές νησίδες (π.χ. εκπαιδευτικά ιδρύµατα) έχουν δηµιουργηθεί, δεν έχουν
αποκαταστήσει τις διασυνδέσεις µε τον τοπικό παραγωγικό ιστό που απαιτούνται για να αξιοποιηθεί
επαρκώς το ενδογενές δυναµικό και να προωθηθεί µε τους επιδιωκόµενους ρυθµούς η ανάπτυξη σε
περιφερειακό επίπεδο28.
Η συγκεκριµένη χωρική στόχευση -όσον αφορά στους ανθρώπινους πόρους- συνδυάζεται µε την
γενικότερη στρατηγική του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε την οποία, στις ταχύτερα
αναπτυσσόµενες Περιφέρειες της χώρας θα δοθεί έµφαση στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας των
δυναµικών κλάδων, µε την ενίσχυση των υποδοµών, των θεσµικών µηχανισµών και των
οργανωτικών καινοτοµιών που κρίνονται αναγκαίες για την περαιτέρω στήριξη της ανάπτυξης. Στις
Περιφέρειες µε µη ικανοποιητικό αναπτυξιακό δυναµισµό, ο σχεδιασµός της πολιτικής για την νέα
περίοδο επικεντρώνεται σε παρεµβάσεις µε ουσιωδέστερο αναπτυξιακό περιεχόµενο µε βάση τα
πλεονεκτήµατα και ευκαιρίες που παρουσιάζονται καθώς και τις εκτιµήσεις της οικονοµικής
απόδοσης των µέτρων και δράσεων που εντάσσονται σε αυτές.
Με βάση τα παραπάνω και, µε συνεκτίµηση του ανοιχτού κοινωνικού διαλόγου που υποστήριξε το
σχεδιασµό του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013, οι στρατηγικές παρεµβάσεις του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013
εντοπίζονται στις ακόλουθες θεµατικές προτεραιότητες παρεµβάσεων:
Α: Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων
Β: ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση
Γ: Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών
∆: Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’θµιας Φροντίδας
Υγείας και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού
Με βάση την περιφερειοποίηση των ανωτέρω στις Περιφέρειες του Στόχου 1 και του Στόχου 2 και
την ανάγκη διακριτής παρακολούθησης των παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού στις Περιφέρειες
Μεταβατικής Στήριξης, οι Άξονες Προτεραιότητας του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ της περιόδου 2007-2013 και η
στρατηγική που διέπει τον καθένα εξ αυτών φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα
Πίνακας 0-1

Περιγραφή

Στρατηγική

Α1

Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας
του Ανθρώπινου ∆υναµικού και των
Επιχειρήσεων στις Περιφέρειες
Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ)

Α2

Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας
του Ανθρώπινου ∆υναµικού και των
Επιχειρήσεων
στις
Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ)

Αύξηση
της
προσαρµοστικότητας
εργαζοµένων,
επιχειρήσεων και εργοδοτών στις ΠΑΣΣ, ώστε οι
ωφελούµενοι να εφοδιάζονται µε τις δεξιότητες και
γνώσεις που απαιτούνται για να αντεπεξέρχονται στις
µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς εργασίας στις
ΠΑΣΣ και παράλληλα, να βελτιώνεται η ποιότητα και η
παραγωγικότητα της εργασίας
Αύξηση
της
προσαρµοστικότητας
εργαζοµένων,
επιχειρήσεων και εργοδοτών στις ΠΕΣΣ, ώστε οι
ωφελούµενοι να εφοδιάζονται µε τις δεξιότητες και
γνώσεις που απαιτούνται για να αντεπεξέρχονται στις
µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς εργασίας στις
ΠΕΣΣ και παράλληλα, να βελτιώνεται η ποιότητα και η
παραγωγικότητα της εργασίας.

Α3

Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας
του Ανθρώπινου ∆υναµικού και των

Άξονες
Προτεραιότητας

28

Στρατηγική ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013 κατά Άξονα Προτεραιότητας

Αύξηση της προσαρµοστικότητας εργαζοµένων,
επιχειρήσεων και εργοδοτών στις Περιφέρειες Στόχου 2

ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενότητα 2.6, Περιφερειακή Ανάλυση
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Επιχειρήσεων στις Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου (ΠΣΕ) - Phasing
In (Ρ.Ι.) του Στόχου 2
(Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και
Απασχόληση).

Β1

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην
Απασχόληση στις Περιφέρειες
Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ)

Β2

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην
Απασχόληση στις Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ)

Β3

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην
Απασχόληση στις Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου (ΠΣΕ) - Phasing
In ( Ρ.Ι.) του Στόχου 2
(Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και
Απασχόληση).

Γ1

Γ2

Γ3

∆1

∆2

∆3

Ε1

Ε2

Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου
του ανθρώπινου δυναµικού σε µια
κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις
Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης (ΠΑΣΣ)
Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου
του ανθρώπινου δυναµικού σε µια
κοινωνία ίσων ευκαιριών στις
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης
(ΠΕΣΣ)
Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου
του ανθρώπινου δυναµικού σε µια
κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
(ΠΣΕ) - Phasing In (Ρ.Ι.) του Στόχου
2 (Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα
και Απασχόληση).
Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον
Τοµέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη
της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του
πληθυσµού στις Περιφέρειες Αµιγούς
Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ)
Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον
Τοµέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη
της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του
πληθυσµού στις Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ)
Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον
Τοµέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη
της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του
πληθυσµού στις Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου (ΠΣΕ) - Phasing
In ( Ρ.Ι.) του Στόχου 2
(Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και
Απασχόληση).
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις
Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης (ΠΑΣΣ)
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης
(ΠΕΣΣ)
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– ΠΣΕ / P.Ι., ώστε οι κάτοικοι των συγκεκριµένων
περιφερειών να εφοδιάζονται µε τις δεξιότητες και
γνώσεις που απαιτούνται για να αντεπεξέρχονται στις
µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς εργασίας των
ΠΣΕ / P.Ι. και, παράλληλα, να βελτιώνεται η ποιότητα
και η παραγωγικότητα της εργασίας.
Κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού των ΠΑΣΣ
για την επίτευξη επαρκούς ανταγωνιστικότητας και
δηµιουργία νέων ευκαιριών για εργασία. Ιδιαίτερη
µέριµνα για κατηγορίες πολιτών που αντιµετωπίζουν
δυσκολίες στην πρόσβαση για εργασία και επίλυση
προβληµάτων που εµφανίζονται στις
τοπικές/περιφερειακές αγορές εργασίας.
Κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού των ΠΕΣΣ
για την επίτευξη επαρκούς ανταγωνιστικότητας και
δηµιουργία νέων ευκαιριών για εργασία. Ιδιαίτερη
µέριµνα για κατηγορίες πολιτών που αντιµετωπίζουν
δυσκολίες στην πρόσβαση για εργασία και επίλυση
προβληµάτων που εµφανίζονται στις
τοπικές/περιφερειακές αγορές εργασίας.
Κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού των
Περιφερειών ΠΣΕ / P.Ι. για την επίτευξη επαρκούς
ανταγωνιστικότητας και δηµιουργία νέων ευκαιριών για
εργασία. Ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί σε κατηγορίες
πολιτών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση
για εργασία και επίλυση προβληµάτων που
εµφανίζονται στις τοπικές/περιφερειακές αγορές
εργασίας.
Κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των ευάλωτων
οµάδων του πληθυσµού των Περιφερειών ΠΑΣΣ και
αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των ευάλωτων
οµάδων του πληθυσµού των Περιφερειών ΠΕΣΣ και
αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των ευάλωτων
οµάδων του πληθυσµού των Περιφερειών ΠΣΕ / P.Ι.
και αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Ανάπτυξη ολοκληρωµένου δικτύου δοµών και υπηρεσιών
ψυχικής υγείας στην κοινότητα στις ΠΑΣΣ, καθώς και η
προάσπιση τηςπρωτοβάθµιας Φροντίδας ∆ηµόσιας Υγείας του
Πληθυσµού στη συγκεκριµένη κατηγορία Περιφερειών.

Ανάπτυξη ολοκληρωµένου δικτύου δοµών και υπηρεσιών
ψυχικής υγείας στην κοινότητα στις ΠΕΣΣ, καθώς και η
προάσπιση τηςπρωτοβάθµιας Φροντίδας ∆ηµόσιας Υγείας του
Πληθυσµού στη συγκεκριµένη κατηγορία Περιφερειών.

Ανάπτυξη ολοκληρωµένου δικτύου δοµών και υπηρεσιών
ψυχικής υγείας στην κοινότητα στις ΠΣΕ/ Ρ.Ι. , καθώς και η
προάσπιση τηςπρωτοβάθµιας Φροντίδας ∆ηµόσιας Υγείας του
Πληθυσµού στη συγκεκριµένη κατηγορία Περιφερειών.

Τεχνική Στήριξη των Περιφερειών Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης (ΠΑΣΣ)
Τεχνική Στήριξη των Περιφερειών Στατιστικής
Σύγκλισης (ΠΕΣΣ)
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Ε3

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
(ΠΣΕ) - Phasing In ( Ρ.Ι.) του
Στόχου 2 (Περιφερειακή
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση).

Τεχνική Στήριξη των Περιφερειών Σταδιακής Εισόδου
(ΠΣΕ) - Phasing In ( Ρ.Ι.) του Στόχου 2

Στους θεµατικές προτεραιότητες Α-∆ και στους επιµέρους Άξονες αυτών, εντάσσονται αντίστοιχα οι
«οριζόντιες πολιτικές» του ΕΚΤ, όπως η ισότητα των δύο φύλων, η ενδυνάµωση των εταιρικών
σχέσεων, η διακρατική συνεργασία, η καινοτοµία, η ψηφιακή σύγκλιση και η περιφερειακή διάσταση
των παρεµβάσεων. Περαιτέρω, η στρατηγική του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ διαµορφώνει ένα σύστηµα αξιών, οι
παράµετροι του οποίου στηρίζονται από συγκεκριµένες Αρχές.
Οι Άξονες Ε1,Ε2,Ε3 περιλαµβάνουν παρεµβάσεις που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη της
εφαρµογής, σύµφωνα το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισµού 1083/06, και το άρθρο 9 του
Κανονισµού ΕΚΤ 1081/06.
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Συγκεντρωτική Αποτύπωση Κατηγοριών Παρέµβασης Εφαρµοστικού Κανονισµού

Κωδικός

Κοινοτική Συνδροµή (€)

∆ιάσταση 1: Θέµα Προτεραιότητας

Στόχος 1

Στόχος 2

Σύνολο

333.267.930

8.722.976

341.990.906

62

Ανάπτυξη στρατηγικών και συστηµάτων δια βίου εκµάθησης στις επιχειρήσεις, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών στους
απασχολούµενους και τους προϊσταµένους, για την επιτάχυνση της προσαρµοστικότητας τους στις αλλαγές. Προώθηση
επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας

63

Σχεδιασµός και προώθηση καινοτόµων και περισσότερο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας.

56.726.456

1.484.762

58.211.218

64

Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την παροχή υποστήριξης, σε συνάφεια µε την
αναδιάρθρωση παραγωγικών τοµέων και επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συστηµάτων αντιµετώπισης των οικονοµικών
αλλαγών και των µελλοντικών απαιτήσεων σχετικά µε θέσεις εργασίας και δεξιότητες.

56.726.456

1.484.762

58.211.218

65

Εκσυγχρονισµός και ενδυνάµωση των θεσµών της αγοράς εργασίας

63.817.263

1.670.357

65.487.620

66

Εφαρµογή ενεργητικών και προληπτικών µέτρων στην αγορά εργασίας.

978.531.370

25.612.143

1.004.143.513

67

Μέτρα ενθάρρυνσης της ενεργού γήρανσης και παράτασης εργασιακής ζωής.

10.636.211

278.393

10.914.604

69

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και
εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε
την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων.

182.162.254

5.222.034

187.384.288

70

Ειδικές δράσεις για την αύξηση του µεριδίου συµµετοχής των µεταναστών στην απασχόληση και διαµέσου αυτών, την
ενίσχυση της κοινωνικής ενσωµάτωσής τους

28.363.228

742.381

29.105.609

71

Παρεµβάσεις για την ενσωµάτωση και την είσοδο στην απασχόληση των µειονεκτούντων ατόµων, ώστε να αντιµετωπιστούν
οι διακρίσεις που αντιµετωπίζουν στην εργασιακή συµµετοχή και εξέλιξη και να προωθηθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας
τους στον χώρο εργασίας.

371.090.276

17.326.719

388.416.995

73

Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συµπεριλαµβάνοντας δράσεις για µείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισµού στα γνωστικά αντικείµενα µε διακρίσεις φύλου, και για
διεύρυνση της πρόσβασης
στα αντικείµενα και στην ποιότητα της υποχρεωτικής/ επαγγελµατικής και τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και κατάρτισης

25.240.243

1.617.151

26.857.394

80

Προώθηση της ανάληψης δράσης για συνεργασίες, συνάψεις συµφωνιών και πρωτοβουλίες µέσω της δικτύωσης εθνικών,
περιφερειακών και τοπικών παραγόντων

18.518.336

917.761

19.436.097

81

Μηχανισµοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών και του προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακολούθηση και αξιολόγηση
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δηµιουργία ετοιµότητας στην εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων

27.404.709

1.755.829

29.160.538

85

Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση

23.232.585

1.175.415

24.408.000

86

Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

15.488.390

783.610

16.272.000

2.191.205.707

68.794.293

2.260.000.000

ΣΥΝΟΛΑ
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Κωδικός

Κοινοτική Συνδροµή (€)

∆ιάσταση 2: Μορφή Χρηµατοδότησης

Στόχος 1

Στόχος 2

Σύνολο

2.191.205.707

68.794.293

2.260.000.000

1

Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

2

Ενίσχυση (δάνεια, επιδότηση επιτοκίου, εγγυήσεις)

0

0

0

3

Επιχειρηµατικά κεφάλαια (συµµετοχή, κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου)

0

0

0

4

Άλλες µορφές χρηµατοδότησης

0

0

0

2.191.205.707

68.794.293

2.260.000.000

Σύνολο:

Κοινοτική Συνδροµή (€)
Κωδικός

∆ιάσταση 3 - Εδαφικός Τύπος

1

Αστική Περιοχή

2

Βουνά

3

Νησιά

4

Αραιοκατοικηµένες και πολύ αραιοκατοικηµένες περιοχές

5

Αγροτικές περιοχές (εκτός από βουνά, νησιά ή αραιοκατοικηµένες και πολύ
αραιοκατοικηµένες περιοχές)

6

Πρώην εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (µετά τις 30.04.2004)

7

Ιδιαίτερα αποµακρυσµένη Περιφέρεια

8

Ζώνη διασυνοριακής συνεργασίας

9

Ζώνη διακρατικής συνεργασίας

10

Ζώνη διαπεριφερειακής συνεργασίας

0

Άνευ αντικειµένου
Σύνολο:
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Στόχος 1

Στόχος 2

Σύνολο

2.191.205.707

68.794.293

2.260.000.000

2.191.205.707

68.794.293

2.260.000.000
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2.7. Τεκµηρίωση
προτεραιοτήτων

επιλογής

προτεινόµενης

στρατηγικής

&

Συνάφεια της στρατηγικής του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013 µε εθνικές και
ευρωπαϊκές προτεραιότητες
Στην κατεύθυνση της εξέτασης της συνεκτικότητας της στρατηγικής του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού, συγκριτικά µε τις Περιφερειακές και Εθνικές Πολιτικές και
τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης ακολουθεί την προσέγγιση που
ακολουθείται στο ΕΣΠΑ, µε στόχο να επιτύχει τη µέγιστη δυνατή συµβατότητα µε το κεντρικό
στρατηγικό κείµενο της ∆’ Προγραµµατικής Περιόδου.
Στη λογική αυτή, πραγµατοποιείται κατασκευή και ανάλυση µητρών συνάφειας µε:
•
Τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως αυτή εκφράζεται στις κατευθυντήριες γραµµές
•
Τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις
•
Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων
•
Τις ίδιες τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ µε έµφαση στις προτάσεις πολιτικής για την κάλυψη των
συστάσεων της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση29
•
Το Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη 2006 -2008
•
•
Ταυτόχρονα, λαµβάνεται υπόψη και εξετάζεται ο βαθµός ενσωµάτωσης του περιεχοµένου του
άρθρου 16 του Εφαρµοστικού Κανονισµού για την Ισότητα Ανδρών – Γυναικών και της
υιοθέτησης αρχών µη-διάκρισης.
•
Στη βάση αυτή κατά την ανάλυση που ακολουθεί, λαµβάνονται υπόψη:
•
Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου 2006 για τη ΣτΛ30
•
Η Ετήσια Έκθεση Προόδου της Ε.Ε. για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση του 2006
•
Η Ετήσια Έκθεση Προόδου της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση Εργαζόµαστε
µε στόχο την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση – Ένα επιτυχηµένο έτος
•
•

Συνεκτικότητα του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανθρώπινου ∆υναµικού µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές
για τη Συνοχή 2007-2013
Η διερεύνηση της συνεκτικότητας του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου
∆υναµικού µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη συνοχή 2007 - 2013 λαµβάνει υπόψη
την κατηγοριοποίηση και δοµή που περιλαµβάνεται στην αντίστοιχη ενότητα του ΕΣΠΑ (Κεφάλαιο
5.1).
Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της ΕΕ για τη Συνοχή 2007-2013 (ΚΣΚΓ) παρέχουν στα
κράτη-µέλη και τις περιφέρειες ενδεικτικές κοινοτικές προτεραιότητες, υπογραµµίζουν την ανάγκη
ενίσχυσης των συνεργιών µεταξύ της Πολιτικής συνοχής, των εθνικών και περιφερειακών
προτεραιοτήτων και της στρατηγικής της Λισσαβόνας, και ενισχύουν την οικειοποίηση της πολιτικής
συνοχής από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους
εµπλεκόµενους παράγοντες.
∆ιαρθρώνονται σε τρεις πρωταρχικούς στόχους:
•
Στόχος I - Να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας,
•
Στόχος II - Γνώση και καινοτοµία για την ανάπτυξη,
•
Στόχος III - Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
Η αποτύπωση της συνάφειας των ΚΣΚΓ µε το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ανθρώπινου ∆υναµικού σε επίπεδο ∆ράσης παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα Συνάφειας:

29

Communication from the Commission to the spring European Council: Implementing the renewed Lisbon
Strategy for Growth and Jobs “A year of delivery”, ∆εκέµβριος 2006
30

Communication from the Commission to the spring European Council: Time to move up a gear, Brussels,
25.1.2006, Country chapters Part II to COM (2006) 30
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Πίνακας 2 Συνάφεια Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού σε σχέση µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή 2007 - 2013

Οριζόντια
Εµβέλεια

∆ράση 4.2

∆ράση 4.1

∆ράση 3.5

ΑΞΟΝΑΣ 4
∆ράση 3.4

∆ράση 3.3

∆ράση 3.2

∆ράση 3.1

ΑΞΟΝΑΣ 3
∆ράση 2.3

∆ράση 2.2

∆ράση 2.1

ΑΞΟΝΑΣ 2
∆ράση 1.4

∆ράση 1.3

Εξυπηρέτηση των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων
Γραµµών για τη Συνοχή 2007-2013

∆ράση 1.2

∆ράση 1.1

ΑΞΟΝΑΣ 1

14

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη

9

1.2.2 ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας

9

9

3

21%

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
1.3.1

Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά
εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας

9

Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης
της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων

1.3.4 ∆ιοικητικές ικανότητες
1.3.5 Προστασία της υγείας των εργαζοµένων

9

9

9

9

9

9

9

9

10
71%

Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των
1.3.2
επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας
1.3.3

9
9

9

9

9

9

9

9
9

9

9
9

9

9

10

71%

9

9

5

9

9

6

43%

4

29%

9

9

9

36%

Εδαφική διάσταση της κοινωνικής συνοχής
2.1

9

Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση
Κάθετη Εµβέλεια
2
6
6 33% 100%
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3
50%

2
2
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Από τα στοιχεία του πίνακα αναδεικνύεται σηµαντική κάθετη και οριζόντια εµβέλεια των
Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για τη Συνοχή µε το Τοµεακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, η οποία µάλιστα διαχέεται σε περισσότερες από
µια ∆ράσεις.
Σε οριζόντιο επίπεδο προκύπτει ότι:
•
Η επιταγή για προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και
εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, ενσωµατώνεται οριζόντια σε δέκα
από τις δράσεις του Προγράµµατος.
•
Η επιταγή για βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων
και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας, επίσης διαχέεται οριζόντια στις δράαεις του
Προγράµµατος, καθώς ενσωµατώνεται σε δέκα από αυτές.
•
Η επιταγή για αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, επίσης αποτελεί σηµαντικό άξονα του Προγράµµατος,
καθώς ενσωµατώνεται στις τρεις πρώτες ∆ράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1
καθώς και στις ∆ράσεις 2.2 και 3.1.
•
Η επιταγή για ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των εργαζοµένων, επίσης ενσωµατώνεται
οριζόντια στον Άξονα Προτεραιότητας 1 καθώς και στις ∆ράσεις 2.2 και 3.1.
•
Η επιταγή για προστασία της Υγείας των εργαζοµένων ενσωµατώνεται οριζόντια στον Άξονα
Προτεραιότητας 4, καθώς και στις ∆ράσεις 1.2 και 3.4.
Αντίστοιχα, στα σηµεία διευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας και
συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση αναδεικνύεται µια περισσότερο έµµεση
συµβολή του Προγράµµατος, στις ∆ράσεις 1.2, 2.2 και 3.2 στην πρώτη περίπτωση και ∆ράσεις 1.4,
2.3 και 3.3, 3.4 στη δεύτερη.
Όσον αφορά στην Κάθετη Εµβέλεια των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για τη Συνοχή,
προκύπτει ότι κάθε ∆ράση του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος ενσωµατώνει περισσότερα
από ένα σηµεία. Ειδικότερα:
•
Όλες οι ∆ράσεις ενσωµατώνουν περισσότερα από ένα σηµεία των Κατευθυντήριων
Γραµµών.
•
Η ∆ράση 1.2 ενσωµατώνει έξι από τα Σηµεία των Κατευθυντήριων Γραµµών.
•
Η ∆ράση 2.2 ενσωµατώνει πέντε από τα Σηµεία των Κατευθυντήριων Γραµµών.
Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η άµεση συνάφεια και ευθεία συµβολή του Τοµεακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού στην Κατευθυντήρια Γραµµή για
Περισσότερες και Καλύτερες Θέσεις Εργασίας, καθιστώντας το Πρόγραµµα τον κύριο βραχίονα µε
τον οποίο εκφράζεται η Εθνική Πολιτική για την Απασχόληση.

Συνεκτικότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου
∆υναµικού µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την
Απασχόληση (Αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβόνας)
Η στρατηγική της Λισσαβόνας, αποτελεί σταθµό της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας και της ταυτόχρονης ενίσχυσης
της απασχόλησης και της πρόσβασης σε αυτήν. Επιβεβαιώνοντας την πολιτική της στις 2
Φεβρουαρίου του 2005 η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της
Λισσαβώνας, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο κύριους στόχους:
•
Επίτευξη ισχυρότερης, βιώσιµης οικονοµικής µεγέθυνσης
•
∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, καθώς επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ευρωπαίοι κοινωνικοί
εταίροι, υποστήριξαν πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για νέο ξεκίνηµα και επανεστίαση της
στρατηγικής της Λισσαβώνας. Στη βάση αυτή, καθίσταται απαραίτητη η ενσωµάτωση του πνεύµατος
της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Ταυτόχρονα το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί, προσαρµόζοντας κατάλληλα τις παρεµβάσεις του στην κατεύθυνση αυτή.
Στη λογική αυτή, είναι χρήσιµη η αποτύπωση της συνάφειας της Αναθεωρηµένης Στρατηγικής
της Λισσαβόνας µε το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινου ∆υναµικού σε
επίπεδο ∆ράσης, η οποία και περιλαµβάνεται στον πίνακα της επόµενης σελίδας:
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Οριζόντια
Εµβέλεια

∆ράση 4.2

∆ράση 4.1

∆ράση 3.5

ΑΞΟΝΑΣ 4
∆ράση 3.4

∆ράση 3.3

∆ράση 3.2

∆ράση 3.1

ΑΞΟΝΑΣ 3
∆ράση 2.3

∆ράση 2.2

∆ράση 2.1

ΑΞΟΝΑΣ 2
∆ράση 1.4

∆ράση 1.3

∆ράση 1.2

Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση

∆ράση 1.1

ΑΞΟΝΑΣ 1

14

Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδοµηθεί µια Κοινωνία της Πληροφορίας
χωρίς αποκλεισµούς
ΑΣτΛ9

ΑΣτΛ15

∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της πραγµατικής χρήσης των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδοµηθεί µια Κοινωνία της
Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς

ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

Να προωθηθεί µία περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί
περιβάλλον που να στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

Κατευθυντήριες Γραµµές των πολιτικών Απασχόλησης (Employment guidelines)
Εφαρµογή πολιτικών απασχόλησης που στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση,
ΑΣτΛ17 στη βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας στην εργασία και στην
ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής

9

9

9

9

9

ΑΣτΛ18 Προσέγγιση της εργασίας στη βάση του κύκλου ζωής.
∆ηµιουργία αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισµούς για όσους αναζητούν
ΑΣτΛ19
εργασία και για τα µειονεκτούντα άτοµα.

9

9

ΑΣτΛ20 Βελτίωση της κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας.

9

9

ΑΣτΛ21

Προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης και
µείωση του κατακερµατισµού της αγοράς εργασίας.

9

ΑΣτΛ22

Εξασφάλιση ευνοϊκών προς την απασχόληση εξέλιξη µισθών και άλλων
στοιχείων κόστους που συνδέονται µε την εργασία

9

ΑΣτΛ23 Αύξηση και βελτίωση επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό.
ΑΣτΛ24

9

Προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες
σε δεξιότητες.
Κάθετη Εµβέλεια
10
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Από τα στοιχεία του πίνακα αναδεικνύεται σηµαντική κάθετη και οριζόντια εµβέλεια της
Στρατηγικής της Λισσαβόνας στις ∆ράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Ειδικότερα, υφίσταται έµµεση συµβολή στους στόχους της διευκόλυνσης της διάδοσης και της
χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της συγκρότησης Κοινωνίας της
Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς καθώς και στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της
δηµιουργίας κατάλληλου περιβάλλοντος στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Πράγµατι,
το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ενσωµατώνει στις ∆ράσεις του Κατηγορίες Παρέµβασης που:
•
Προωθούν την επιχειρηµατικότητας
•
Ενισχύουν τις Γνώσεις και ∆εξιότητες στον τοµέα των ΤΠΕ, µέσα από ∆ράσεις Κατάρτισης
Σε οριζόντιο επίπεδο προκύπτει ότι:
•
Η Εφαρµογή πολιτικών απασχόλησης που στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη
βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής διαπνέει έντονα τον επιχειρησιακό σχεδιασµό, καθώς
απαντάται σε συνολικά 9 από τις ∆ράσεις αυτού.
•
Αντίστοιχα µεγάλο βαθµό συµβολής υφίσταται και για το στόχο της δηµιουργίας αγορών
εργασίας χωρίς αποκλεισµούς για όσους αναζητούν εργασία και για τα µειονεκτούντα
άτοµα, καθώς απαντάται σε οχτώ από τις ∆ράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
•
Οι υπόλοιποι στόχοι είναι περισσότερο ειδικοί ως προς το χαρακτήρα τους και για το λόγο
αυτό, ενσωµατώνονται περισσότερο στοχευµένα, καθώς κάθε µία από τις κατευθύνσεις
που αφορούν:
o Στην προσέγγιση της εργασίας στη βάση του κύκλου ζωής
o Στην προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης και
στη µείωση του κατακερµατισµού της αγοράς εργασίας.
o Στην εξασφάλιση ευνοϊκών προς την απασχόληση εξέλιξη µισθών και άλλων
στοιχείων κόστους που συνδέονται µε την εργασία
o Στην αύξηση και βελτίωση επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό
αποτελούν περιεχόµενο για τουλάχιστον δύο από τις ∆ράσεις του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος.
•
Στην ίδια λογική το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ενσωµατώνει τους στόχους:
o Της βελτίωσης της κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας.
o Της προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες σε
δεξιότητες
καθώς κάθε ένας από αυτούς απαντάται σε τέσσερις και τρεις από τις ∆ράσεις του,
αντίστοιχα.
Σε κάθετο επίπεδο προκύπτει ότι κάθε µια από τις ∆ράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος διαπνέεται από περισσότερες από µία από τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις της
Στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθώς:
•
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1, παρουσιάζει σχεδόν καθολική συνάφεια µε τις
κατευθυντήριες Γραµµές των Πολιτικών Απασχόλησης, δεδοµένου ότι η ∆ράση 1.1
ενσωµατώνει πέντε από αυτές ενώ η ∆ράση 1.2 σε έξι.
•
Στην ίδια λογική και ο Άξονας Προτεραιότητας 2 ενσωµατώνει περισσότερες από µια
κατευθύνσεις, δεδοµένου ότι οι ∆ράσεις 2.1 και 2.2 απαντούν σε τρεις από αυτές, ενώ και
η ∆ράση 2.3 ικανοποιεί δύο κατευθύνσεις της Στρατηγικής της Λισσαβόνας
•
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3, ενσωµατώνει συνολικά τουλάχιστον 1 από τις κατευθύνσεις
µε την εντονότερη ενσωµάτωση να παρουσιάζεται στις ∆ράσεις 3.1 και 3.2
•
Ο Άξονας Προτεραιότητας 4, είναι περισσότερο στοχευµένος και ενσωµατώνει συνολικά την
Κατευθυντήρια Γραµµή 17.
Αναλυτικότερα, από την ανάλυση των στοιχείων της παραπάνω µήτρας συνάφειας ο Σύµβουλος
Αξιολόγησης εκτιµά ότι:
1

Το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού θα συµβάλλει στην
προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και στον
εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας καθώς:
o Συµβάλλει στην επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, στη βελτίωση της ποιότητας και
παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
(Κατευθ. Γραµ. 17), µέσα από το περιεχόµενο των ∆ράσεων:

Του Άξονα Προτεραιότητας 1 (∆ράσεις 1.1, 1.2 και 1.4)

Του Άξονα Προτεραιότητας 2 (∆ράσεις 2.2 και 2.3)

Του Άξονα Προτεραιότητας 3 (∆ράσεις 3.2 και 3.5)

Του Άξονα Προτεραιότητας 4 (∆ράσεις 4.1 και 4.2)
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o Προωθεί µια προσέγγιση του κύκλου ζωής στην εργασία (Κατευθ. Γραµ. 18), µέσα από το
περιεχόµενο των ∆ράσεων:

Του Άξονα Προτεραιότητας 1 (∆ράση 1.2)

Του Άξονα Προτεραιότητας 3 (∆ράσεις 3.1, 3.3)
o Εξασφαλίζει ανοικτές αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς για όσους αναζητούν εργασία και
για τα µειονεκτούντα άτοµα (Κατευθ. Γραµ. 19), µέσα από το περιεχόµενο των ∆ράσεων:

Του Άξονα Προτεραιότητας 1 (∆ράσεις 1.1 και 1.2)

Του Άξονα Προτεραιότητας 2 (∆ράσεις 2.1, 2.2 και 2.3)

Του Άξονα Προτεραιότητας 3 (∆ράσεις 3.1, 3.2 και 3.5)
o Βελτιώνει την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας (Κατευθ. Γραµ. 20), µέσα
από το περιεχόµενο των ∆ράσεων:

Του Άξονα Προτεραιότητας 1 (∆ράσεις 1.1, 1.2 και 1.4)

Του Άξονα Προτεραιότητας 2 (∆ράση 2.1)

Του Άξονα Προτεραιότητας 3 (∆ράση 3.4)
2

Το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού θα συµβάλλει στη
βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και στην ευελιξία της
αγοράς εργασίας, καθώς:
o Προωθεί την ευελιξία συνδυασµένη µε την ασφάλεια στην απασχόληση και µειώνει την
κατάτµηση της αγοράς εργασίας (Κατευθ. Γραµ. 21), µέσα από το περιεχόµενο των
∆ράσεων:

Του Άξονα Προτεραιότητας 1 (∆ράση 1.2)

Του Άξονα Προτεραιότητας 3 (∆ράσεις 3.1, 3.2)
o Προωθεί πολιτικές που εξασφαλίζουν απασχόληση – αποδεκτή αµοιβή και άλλες εξελίξεις
στο κόστος εργασίας (Κατευθ. Γραµ. 22), µέσα από το περιεχόµενο των ∆ράσεων:

Του Άξονα Προτεραιότητας 1 (∆ράσεις 1.2 και 1.4)

Του Άξονα Προτεραιότητας 2 (∆ράση 2.1)

3

Το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού θα συµβάλλει στην
αύξηση της επένδυσης σε ανθρώπινο δυναµικό µέσω της καλύτερης εκπαίδευσης και ανάπτυξης
δεξιοτήτων, καθώς:
o Θα επεκτείνει και θα βελτιώσει την επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό (Κατευθ. Γραµ.
23), µέσα από το περιεχόµενο των ∆ράσεων:

Του Άξονα Προτεραιότητας 1 (∆ράσεις 1.1 και 1.3)
o Θα προσαρµόσει τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες
(Κατευθ. Γραµ. 24), µέσα από το περιεχόµενο των ∆ράσεων:

Του Άξονα Προτεραιότητας 1 (∆ράσεις 1.1 και 1.3)

Του Άξονα Προτεραιότητας 2 (∆ράση 2.2)

Του Άξονα Προτεραιότητας 3 (∆ράση 3.1)

Τα παραπάνω βρίσκονται σε συµφωνία τόσο µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Μαρτίου 2006 για τη ΣτΛ όσο και µε τις συστάσεις που περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση της ΕΕ
για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση του 200631 και αφορούν την ανάληψη συγκεκριµένων
πολιτικών στον άξονα της ενίσχυσης της απασχόλησης και στην εισαγωγή µεταρρυθµίσεων στην
εκπαίδευση και στη δια βίου µάθηση.

Συνεκτικότητα του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανθρώπινου ∆υναµικού µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων
Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων αποτελεί την έκφραση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας σε
Εθνικό Επίπεδο και για το λόγο αυτό, θα πρέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινου
∆υναµικού να είναι συµβατό και να ενσωµατώνει τις κύριες Προτεραιότητές του, όσον αφορά στην
Απασχόληση.
Για λόγους συνοχής, η αποτύπωση της συνεκτικότητας ακολουθεί τη δοµή και τη λογική του ΕΣΠΑ,
ώστε να µπορούν να αναδεικνύονται περισσότερο άµεσα συµπεράσµατα. Ως εκ τούτου, η
αποτύπωση της συνεκτικότητας, όπως αυτή πραγµατοποιείται στον επόµενο πίνακα περιλαµβάνει τις
τέσσερις προτεραιότητες του ΕΠΜ:

31

Communication from the Commission to the Spring European Council: Time to move up a gear, Brussels,

25.1.2006, Country Chapters PART II to COM (2006)
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•
•
•

•

Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση της µακροχρόνιας
βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών.
Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών
προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την
προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης.
Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισµού, άνοιγµα
των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας
ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Αύξηση της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, καθώς και
αποτελεσµατικότερη
λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια σειρά από στοχευµένες
δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού.
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Πίνακας 3 Συνάφεια Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού σε σχέση µε το Εθνικό Πρόγραµµα
Μεταρρυθµίσεων

1

Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση της
µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών.

Οριζόντια
Εµβέλεια

∆ράση 4.2
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∆ράση 3.4
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2

Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών
προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο
κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης.
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Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισµού,
άνοιγµα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων
µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
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Αύξηση της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, καθώς και
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
µε µια σειρά από στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο
του κοινωνικού αποκλεισµού.
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Στη βάση των στοιχείων του πίνακα, προκύπτει η πολύ µεγάλη οριζόντια εµβέλεια του ΕΠΜ στο
Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, καθώς ενσωµατώνει έµµεσα την πρώτη
προτεραιότητα του ΕΠΜ και πολύ έντονα τις υπόλοιπες τρεις.
Ειδικότερα:
•
Η τέταρτη προτεραιότητα της αύξησης της απασχόλησης, της µείωσης της ανεργίας,
καθώς και της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης µε µια σειρά από στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο
του κοινωνικού αποκλεισµού, διαπνέει το σύνολο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος,
παρουσιάζοντας έντονη συνάφεια και µε τους Τρεις Άξονες Προτεραιότητας.
•
Αντίστοιχα, η δεύτερη προτεραιότητα του ΕΠΜ διαπνέει πέντε από τις ∆ράσεις του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης του Ανθρώπινου ∆υναµικού,
•
Η τρίτη από τις προτεραιότητες αντανακλάται σε πέντε από τις ∆ράσεις του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Στην ίδια λογική αναδεικνύεται και η κάθετη εµβέλεια του ΕΠΜ στις ∆ράσεις του Επιχειρησιακού,
καθώς κάθε µια από αυτές, ενσωµατώνει κατ’ ελάχιστο µία από τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες
του Σχεδιασµού. Μεγαλύτερη είναι η εµβέλεια που παρουσιάζεται στους Άξονες Προτεραιότητας 1
και 2 καθώς κάθε ένας από αυτούς ενσωµατώνει άµεσα δύο ή και τρεις προτεραιότητες του ΕΠΜ.
Ως εκ τούτου αναδεικνύεται ότι οι προτεραιότητες του ΕΠΑ∆ λαµβάνουν υπόψη τις προκλήσεις που
περιλαµβάνει η γενική αποτίµηση του ΕΠΜ από την ΕΕ32 οι οποίες ειδικότερα αφορούν (ενδεικτικά):
•
στην ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας,
•
στην καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας,
•
στη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας,
•
στον περαιτέρω εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών απασχόλησης,
•
στην εξατοµικευµένη υποστήριξη των ανέργων,
•
στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των γυναικών

Συνεκτικότητα του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Ανθρώπινου ∆υναµικού µε το ΕΣΠΑ

Προγράµµατος

Η ενότητα του Σχεδιασµού σε Εθνικό Επίπεδο, αποτελεί κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας, ιδιαίτερα στον
ευαίσθητο τοµέα της αξιοποίησης του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού ως κινητήρια δύναµη για
την ανάπτυξη της χώρας και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (Στρατηγικός Στόχος
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού). Εποµένως, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η εκ των προτέρων αξιολόγηση
της συνάφειας του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού µε το ΕΣΠΑ.
Στην κατεύθυνση αυτή, σηµειώνεται ότι το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινου
∆υναµικού απαντά άµεσα στην τρίτη από τις Θεµατικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ Απασχόληση και
Κοινωνική Συνοχή, καθώς το σύνολο των ∆ράσεων και Παρεµβάσεων που περιλαµβάνει συνδέονται
άµεσα µε την ενίσχυση της απασχόλησης και της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτήν (Άξονες
Προτεραιότητας 1 και 2), ενώ παράλληλα επιδιώκει –κυρίως µέσω του Άξονα Προτεραιότητας 3στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής.
Επιπρόσθετα, το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινου ∆υναµικού συνδέεται έµµεσα:
•
Με τη δεύτερη Θεµατική Προτεραιότητα Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία, καθώς στο
σύνολό του ο σχεδιασµός διαπνέεται από πνεύµα ενεργούς υποστήριξης της ενίσχυσης των
γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού
•
Με την τέταρτη Θεµατική Προτεραιότητα Θεσµικό Περιβάλλον, καθώς συµβάλλει στην
ενίσχυση του Θεσµικού Περιβάλλοντος, κυρίως µέσα από την προώθηση του ΕΣΣΕΕΚΑ
(∆ράση 1.1).
•
Με την Πέµπτη Θεµατική Προτεραιότητα Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών
ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης, καθώς οι στοχευµένες παρεµβάσεις του
αναµένεται να συµβάλουν στο να καταστεί η Ελλάδα συνολικά αλλά και οι Περιφέρειες
ειδικότερα, ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης (∆ράση 1.2, Άξονας
Προτεραιότητας 3).
Η αποτύπωση της συνάφειας του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου
∆υναµικού µε το ΕΣΠΑ σε επίπεδο ∆ράσης παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα Συνάφειας:

32

Βλ. αµέσως παραπάνω
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Πίνακας 4 Συνάφεια Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού σε σχέση µε το ΕΣΠΑ

1

9

9

Οριζόντια
Εµβέλεια

∆ράση 4.2
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ
Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων
Επενδύσεων

∆ράση 1.1

ΑΞΟΝΑΣ 1

2

2

Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας

9

3

∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας
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1

7

Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των
επιχειρήσεων
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Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής
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Κάθετη Εµβέλεια
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8

Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος
Υγείας που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους
πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης
και φροντίδας

Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα
των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις
11
κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση κοινωνική συνοχή).
17
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Αξιοποιώντας τα στοιχεία της µήτρας προκύπτει ότι σηµαντικό πλήθος των Γενικών στόχων των
Θεµατικών Προτεραιοτήτων διαπνέουν κάθετα και οριζόντια τον Επιχειρησιακό Σχεδιασµό,
αναδεικνύοντας µια εκτεταµένη και έντονη διασύνδεση του ΕΣΠΑ µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης, η διασύνδεση που διαπιστώνεται, εντοπίζεται σε δύο
µεγάλες ενότητες:
•
Από τη µια προκύπτει µια καθολική οριζόντια και κάθετη επίδραση των Γενικών
Στόχων 7, 8, 9 και 11, καθώς το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα:
o Σε πέντε από τις δράσεις του απαντά στο Γενικό στόχο της Ενίσχυσης της
προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων (Γενικός Στόχος 7)
o Σε οκτώ από τις ∆ράσεις του απαντά στο Γενικό Στόχο της ∆ιευκόλυνσης της
πρόσβασης στην απασχόληση (Γενικός Στόχος 8)
o Σε εννέα από τις ∆ράσεις του απαντά στο Γενικό Στόχο της Προώθησης της
Κοινωνικής Ενσωµάτωσης (Γενικός Στόχος 9)
o Σε εννέα από τις ∆ράσεις του απαντά στο Γενικό Στόχο της Ανάδειξης του
οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων της ισότητας
των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές
προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή) (Γενικός Στόχος 11)
•
Από την άλλη προκύπτει µια περισσότερο έµµεση αλλά εξίσου σηµαντική κάθετη και
οριζόντια συµβολή των Γενικών Στόχων 1, 2, 3 και 17 καθώς το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα, απαντά στους εν λόγω Γενικούς Στόχους είτε µε δύο ∆ράσεις (Γενικός Στόχος
1, 2 και 17), είτε µε µία (Γενικός Στόχος 3).
Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι η κάθετη ανάγνωση της Μήτρας, αποκαλύπτει τον πολυδιάστατο
χαρακτήρα και τη συνοχή των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, όσον αφορά στους
Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, καθώς:
•
Σε όλες τις ∆ράσεις αντανακλώνται κατ’ ελάχιστο δύο Γενικοί Στόχοι (εκτός της ∆ράσης 4.1
που απαντάται σε έναν Γενικό Στόχο)
•
Σε όλες τις ∆ράσεις αντανακλώνται σε ποσοστό περισσότερο από 50% οι Γενικοί Στόχοι 7, 8,
9, 11, οι οποίοι και αφορούν άµεσα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται η υψηλή εµβέλεια και η συνδυασµένη επιρροή των Γενικών Στόχων
των Θεµατικών Προτεραιοτήτων στον Επιχειρησιακό Σχεδιασµό, καθώς οι ∆ράσεις που τον
συνθέτουν, τους ενσωµατώνουν πολλαπλά, συµβάλλοντας ευθέως στην επίτευξή τους.
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Συνεκτικότητα του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανθρώπινου ∆υναµικού µε το Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική
Ένταξη 2006 -2008
Σε µια κοινωνία µε έντονες κοινωνικοοικονοµικές µεταβολές (βλ. σχετική ενότητα του παρόντος), η
υλοποίηση πρωτοβουλιών που αφορούν στην κοινωνική ενσωµάτωση, οφείλει να περιλαµβάνεται
στις άµεσες προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. Υπό το πρίσµα αυτό, εξετάζεται ο
βαθµός στον οποίο το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινου ∆υναµικού ενσωµατώνει τις βασικές
προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη 2006 – 2008.
Στην κατεύθυνση αυτή, σηµειώνεται ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινου ∆υναµικού
απαντά άµεσα και στις τέσσερις προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη,
καθώς το σύνολο των ∆ράσεων και Παρεµβάσεων που περιλαµβάνει συνδέονται άµεσα:
•
Με την ενίσχυση της απασχόλησης (1η Προτεραιότητα)
•
Με την αντιµετώπιση της µειονεκτικής θέσης προσώπων και οµάδων (2η Προτεραιότητα)
•
Με την ενίσχυση της οικογένειας και της στήριξης των ηλικιωµένων (3η Προτεραιότητα)
•
Με την κοινωνική ένταξη των ΑµΕΑ, των µεταναστών και των ατόµων µε
πολιτισµικές/θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (4η Προτεραιότητα).
Αναλυτικά, η αποτύπωση της συνάφειας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου
∆υναµικού µε το Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη 2006 – 2008, σε επίπεδο ∆ράσης
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα Συνάφειας:
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Πίνακας 5 Συνάφεια Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού σε σχέση µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την
Κοινωνική Ένταξη 2006 - 2008

Ενίσχυση της οικογένειας και στήριξη των ηλικιωµένων.

9

9

9

Κοινωνική ένταξη των ΑµΕΑ, των µεταναστών και των ατόµων µε
πολιτισµικές/θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.

9

9
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Αξιοποιώντας τα στοιχεία της µήτρας προκύπτει ότι σηµαντικό πλήθος των Προτεραιοτήτων του
Εθνικού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη, διαπνέουν κάθετα και οριζόντια τον Επιχειρησιακό
Σχεδιασµό, αναδεικνύοντας µια εκτεταµένη και έντονη διασύνδεση και αλληλοσυµπληρωµατικότητα
µεταξύ των δύο Επιχειρησιακών Κειµένων.
Ειδικότερα, η διασύνδεση που διαπιστώνεται, προσδιορίζεται ως:
•
Ιδιαίτερα έντονη στην Προτεραιότητα της Απασχόλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο
Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη, καθώς ενσωµατώνεται σε 6 από τις ∆ράσεις του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού.
•
Ιδιαίτερα έντονη στις Προτεραιότητες:
o Αντιµετώπισης της µειονεκτικής θέσης προσώπων και οµάδων, όπως αυτή
προσδιορίζεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη, καθώς
ενσωµατώνεται σε 9 από τις ∆ράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανθρώπινου ∆υναµικού.
o Κοινωνικής ένταξης ΑΜΕΑ, µεταναστών και ατόµων µε πολιτισµικές/θρησκευτικές
ιδιαιτερότητες,
καθώς ενσωµατώνεται σε 9 από τις ∆ράσεις του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού.
•
Στοχευµένη στην προτεραιότητα της ενίσχυσης της οικογένειας και της στήριξης των
ηλικιωµένων, καθώς
ενσωµατώνεται σε 4 από τις ∆ράσεις του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού.
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2.8. Σύνοψη των πορισµάτων της εκ των Προτέρων Αξιολόγησης
Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης, διαδραµάτισε ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού, τόσο µέσα από συµπληρωµατικές αναλύσεις
όσο και µέσα από τη διατύπωση ενός συνόλου προτάσεων. Σε κάθε περίπτωση η διενέργεια της εκ
των προτέρων αξιολόγησης βασίστηκε σε όσα ορίζονται στα Εθνικά Κείµενα για την προετοιµασία
της ∆’ Προγραµµατικής Περιόδου και κυρίως στις Εγκυκλίους 3 και 4. Ταυτόχρονα όµως ελήφθησαν
υπόψη ευρωπαϊκά κείµενα αναφοράς καθώς και η προηγούµενη εµπειρία από την Αξιολόγηση
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Τα κυριότερα πορίσµατα της εκ των προτέρων αξιολόγησης
αποτυπώνονται στη συνέχεια:

Κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και προσδιορισθείσες ανάγκες
Η αποτύπωση της υφιστάµενης κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης κρίνεται ότι είναι επαρκής, τόσο
ως προς το περιεχόµενο όσο και ως προς την τεκµηρίωσή της.
Ειδικότερα:
•
Η κοινωνικοοικονοµική ενσωµατώνει κρίσιµες παραµέτρους, όπως –ενδεικτικά- είναι η θέση
της γυναίκας στην αγορά εργασίας, η ισότητα των δύο φύλων και θέµατα µη διάκρισης, ο
ρόλος των νέων στην αγορά εργασίας και η πρόσβασή τους σε αυτήν, η ενεργός γήρανση.
Ταυτόχρονα προβληµάτισαν θέµατα όπως είναι ο ρόλος και το περιεχόµενο των ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης στη νέα προγραµµατική καθώς και παρεµβάσεις συστηµικού
χαρακτήρα.
•
Προσεγγίζει επαρκώς το µεγάλο ζήτηµα της συνεχούς απώλειας θέσεων εργασίας, µε
αποτέλεσµα να παρατηρείται το φαινόµενο να µην µειώνεται επαρκώς η ανεργία αν και η
ελληνική οικονοµία αναπτύσσεται µε δυναµικό τρόπο κατά τα τελευταία έτη και συνεχίζει να
παράγει µεγάλο αριθµό θέσεων εργασίας.
•
Λαµβάνει υπόψη την περιφερειακή διάσταση της απασχόλησης µε σκοπό την ανάδειξη
επιµέρους δοµικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας σε Περιφερειακό Επίπεδο.
Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε συνεργασία της Οµάδας Σχεδιασµού µε τις Περιφέρειες,
ώστε να αναδειχθεί η περιφερειακή διάσταση για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Στη βάση αυτή, λαµβάνονται υπόψη ο προσδιορισµός των αναπτυξιακών πόλων / αστικών
κέντρων ανάπτυξης σε επίπεδο ΕΣΠΑ και ενσωµατώνονται στο σχεδιασµό του ΕΠΑ∆, στο
βαθµό που αφορά το ανθρώπινου δυναµικό.
Επιπρόσθετα, ο Σύµβουλος για την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανθρώπινου ∆υναµικού, διαπιστώνει ότι η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε:
•

Αξιοποιεί και χρησιµοποιεί αξιόπιστες και έγκυρες πηγές καθώς και διαρθρωτικούς δείκτες οι
οποίοι τελικά επιτρέπουν τη δυνατότητα συγκριτικής προσέγγισης σε σχέση µε το µέσο όρο
της ΕΕ των 15 ή των 25. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Σύµβουλος διαπιστώνει τη χρήση
στοιχείων:
o Της Eurostat (ειδικότερα)
o Της Έρευνας Ανθρώπινου ∆υναµικού
o Της ΠΑΕΠ
o Της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
o Της Θεµατικής Μελέτης Ανάπτυξης του Ανθρώπινου ∆υναµικού

•

Λαµβάνει υπόψη και αξιοποιεί τις εµπειρίες της Τρίτης Προγραµµατικής Περιόδου, µε έµφαση
στα επιτεύγµατα και στις δυσκολίες εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση».
Αξιοποιεί τα συµπεράσµατα τόσο της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του ΕΠΑΕΚ, όσο και της
επικαιροποίησης αυτής, στην οποία περιλαµβάνονται στοιχεία φυσικής υλοποίησης και
οικονοµικού αντικειµένου µέχρι τις 30/6/2005.
Με κριτικό τρόπο προσδιορίζει τους τοµείς και τα εργαλεία παρέµβασης για τους οποίους
απαιτείται µια νέα ποιοτική προσέγγιση.

•
•

Όσον αφορά στις τεχνικές οδηγίες και στις συστάσεις της Επιτροπής, η κοινωνικοοικονοµική
ανάλυση τις λαµβάνει επαρκώς υπόψη, είτε αυτές έχουν διατυπωθεί προφορικά στο πλαίσιο
τεχνικών συσκέψεων που οργανώθηκαν κατά την περίοδο του Σχεδιασµού είτε διατυπώθηκαν
γραπτώς από την αρµόδια για Θέµατα Απασχόλησης Γενική ∆ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής33,

33

Empl/C/2/KY+VK D(2006)
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ενώ συµπεριλαµβάνει και τη Συστηµική ∆ιάσταση του περιβάλλοντος για τους ανθρώπινους πόρους
και την απασχόληση µε αναφορά στον ΟΑΕ∆, στην ΠΑΕΠ, στο ΕΚΕΠΙΣ και στην ΚΠ EQUAL.
Ταυτόχρονα, λαµβάνεται υπόψη η Ετήσια Έκθεση Προόδου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση
του 200634, µε ορισµένες συστάσεις που αφορούν:
•
Στις πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης, µέσα από την ενίσχυση των ενεργητικών
πολιτικών για την απασχόληση, την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, τον
εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών απασχόλησης, την εξατοµικευµένη απασχόληση των
ανέργων και την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των γυναικών.
•
Στις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στη ∆ια Βίου µάθηση.
Όσον αφορά στον προσδιορισµό των Αναγκών διαφαίνεται ότι η ανάδειξή τους βρίσκεται σε
ευθεία σχέση µε την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και τα πορίσµατά της, καθώς απορρέουν άµεσα
από αυτήν ενώ έπειτα από την ανάπτυξη ιεραρχικού και αντικειµενικού συστήµατος κριτηρίων, αυτές
κατηγοριοποιήθηκαν ώστε να µπορέσουν να τροφοδοτήσουν µε επάρκεια τη στρατηγική στόχευση
του Προγράµµατος τόσο σε επίπεδο Γενικών Στόχων όσο και σε επίπεδο Ειδικών.
Στην κατεύθυνση της αξιολόγησης της ανάλυσης των δυνατών και αδύνατων σηµείων σε
σχέση µε την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης αξιοποιεί τις βασικές
αρχές της µεθοδολογίας SWOT.
Σηµειώνεται ότι η ανάλυση SWOT όπως αυτή περιλαµβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ανθρώπινου ∆υναµικού αποτελεί ένα εργαλείο οργάνωσης και συνοπτικής καταγραφής των
συµπερασµάτων που προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και αντιµετωπίζεται
ως τέτοιο.
Ειδικότερα, όσον αφορά στον προσδιορισµό της επάρκειας της ανάλυσης SWOT, όπως αυτή
περιλαµβάνεται
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα
Ανάπτυξης
Ανθρώπινου
∆υναµικού,
πραγµατοποιήθηκε διερεύνηση και κριτική ανάγνωση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης, ώστε να
προσδιορίσει αν:
•
Τα δυνατά και αδύνατα σηµεία που περιλαµβάνονται στη SWOT αντιστοιχούν ευθέως
στα ευρήµατα της ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος της κοινωνικοοικονοµικής
ανάλυσης.
•
Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που αναφέρονται στη SWOT αντιστοιχούν
ευθέως στα ευρήµατα της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος της
κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης.
Από την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης, καταλήγει στο συµπέρασµα,
ότι στο σύνολό τους τα δυνατά και αδύνατα σηµεία προκύπτουν ευθέως από τα ευρήµατα
του εσωτερικού περιβάλλοντος, ενώ και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα επίσης
απορρέουν
ευθέως
από
τα
ευρήµατα
του
εξωτερικού
περιβάλλοντος
της
κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης.

Συνέπεια της Στρατηγικής του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού
Όσον αφορά στην αξιολόγηση της συνέπειας της Στρατηγικής του ΤΕΠ ΑΝΑ∆, αυτή
πραγµατοποιείται µε γνώµονα την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και τα πορίσµατα αυτής. Στόχος
είναι η ανάδειξη του βαθµού στον οποίο ο προσδιορισµός των Γενικών και Ειδικών Στόχων του
Προγράµµατος
στηρίζεται
στα
κυριότερα
συµπεράσµατα
και
στις
απαιτήσεις
της
κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης. Για το λόγο αυτό, επιλέγεται η κατασκευή µητρών συνάφειας και
συσχέτισης των αναγκών που ανέδειξε η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και των πορισµάτων της
ανάλυσης SWOT, µε του Γενικούς Στόχους του Προγράµµατος καθώς και µε τις ∆ράσεις που
περιλαµβάνει ο Σχεδιασµός.
Από τα στοιχεία της Μήτρας Συσχέτισης αναγκών µε τους Γενικούς Στόχους / Θεµατικούς Άξονες
Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, αναδεικνύεται η υψηλή κάθετη εµβέλεια των
Γενικών Στόχων που έχουν τεθεί καθώς όλοι διαπνέουν τουλάχιστον 6 από τις ιεραρχηµένες
ανάγκες, όπως αυτές προσδιορίστηκαν κατά την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση.
Ταυτόχρονα από την ανάλυση αναδεικνύεται και µια έντονη οριζόντια εµβέλεια των Γενικών Στόχων
στις διαπιστωµένες ανάγκες καθώς:
34

Communication from the Commission to the Spring European Council: Time to move up a gear, Brussels,
25.1.2006, Country Chapters Part II
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•
•
•

Τέσσερις από τις διαπιστωµένες ανάγκες αντιµετωπίζονται µε τρεις από τους Γενικούς
Στόχους που έχουν τεθεί.
Τρεις από τις διαπιστωµένες ανάγκες αντιµετωπίζονται µε δύο από τους Γενικούς Στόχους
που έχουν τεθεί .
Οι υπόλοιπες δώδεκα ανάγκες αντιµετωπίζονται από έναν από τους Γενικούς Στόχους που
έχουν τεθεί, ωστόσο θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο ιδιαίτερος θεµατικός χαρακτήρας του
Γενικού Στόχου 4, ο οποίος αντιµετωπίζει µονοθεµατικά τις Ανάγκες που αφορούν στο χώρο
της Υγείας (∆ράσεις Ψυχικής Υγείας κλπ).

Όσον αφορά στη συσχέτιση της SWOT µε το Σχεδιασµό σε επίπεδο ∆ράσης, καθίσταται σαφές ότι το
Πρόγραµµα βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση µε τα πλεονεκτήµατα και τις ευκαιρίες, όπως αυτές
προσδιορίστηκαν από την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε. Το στοιχείο αυτό
προσδιορίζει τον υψηλό βαθµό συνοχής του σχεδιασµού και των παρεµβάσεων που περιλαµβάνονται
σε αυτόν, σε σχέση µε τα πορίσµατα της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης στα οποία βασίζεται ο
προσδιορισµός της Στρατηγικής, των Αξόνων Προτεραιότητας και των ∆ράσεων του Σχεδιασµού.
Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ένας υψηλός βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας των
παρεµβάσεων, µε την πλειονότητα των Αξόνων Προτεραιότητας να παρουσιάζουν υψηλή
συνέργεια µεταξύ τους, ενώ και το µείγµα πολιτικής που επιλέγεται διαφαίνεται ότι πρόκειται
για µια ισορροπηµένη επιλογή η οποία είναι σύµφωνη µε τα πορίσµατα της
κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης. Ειδικότερα, η χρηµατοοικονοµική βαρύτητα δεν κατευθύνεται
πλέον σε αµιγώς ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση αλλά συνδυάζεται µε δοµική
αναδιάρθρωση του συστήµατος καταγραφής των αναγκών της αγοράς εργασίας και πρόσβασης σε
αυτήν για όλους, µε έµφαση στην πιστοποίηση και στη βιωσιµότητα των παρεµβάσεων. Ωστόσο σε
καµία περίπτωση δεν παραλείπεται η διάσταση της ισότητας των δύο φύλων και της µη διάκρισης, σε
συµφωνία µε το άρθρο 16 του Εφαρµοστικού Κανονισµού, ενώ και η ενίσχυση των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναµικού περιλαµβάνονται στις προτεραιότητες. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραληφθεί
ότι το µείγµα πολιτικής που επιλέγεται λαµβάνει υπόψη ζητήµατα όπως η ανάγκη για κοινωνική
ενσωµάτωση και η ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας.
Όσον αφορά την επικινδυνότητα της στρατηγικής, αυτή απορρέει κυρίως από το γεγονός ότι ο
Σχεδιασµός διακρίνεται από νέες και καινοτόµες πρωτοβουλίες, ενώ αρκετές από τις δράσεις της
τρέχουσας προγραµµατικής που συνεχίζονται στη νέα έχουν αναµορφωθεί ως προς το περιεχόµενο
και τη φιλοσοφία τους. Στην κατεύθυνση αυτή, η επιτυχής εφαρµογή της στρατηγικής συνδέεται σε
µεγάλο βαθµό µε την έγκαιρη ολοκλήρωση και επιχειρησιακή ενσωµάτωση ενός συνόλου από
οριζόντιες υποστηρικτικές της στρατηγικές δράσεις, από τις οποίες εξαρτάται η επιτυχής υλοποίηση
των πρωτοβουλιών που περιλαµβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Η αναφορά περιλαµβάνει
κυρίως την ανάπτυξη και εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), η οποία περιλαµβάνεται στη ∆ράση 1 του
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
Μια δεύτερη παράµετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την επιτυχή εφαρµογή του
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, αφορά στο ρόλο και στη διαδικασία εµπλοκής των
επιχειρήσεων και ευρύτερα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. Η εµπειρία από την εφαρµογή δράσεων στο πλαίσιο της Γ’
Προγραµµατικής Περιόδου, δείχνει ότι οι επιχειρήσεις δύσκολα εµπλέκονται σε δράσεις, όταν για το
σκοπό αυτό καλούνται να συµβάλλουν και οικονοµικά. Μια τρίτη παράµετρος που θεωρείται ότι
θα επηρεάσει την επιτυχηµένη εφαρµογή της στρατηγικής του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, συνδέεται µε τον ενεργό ρόλο και µε τις ευθύνες που ζητείται να αναλάβει
η κοινωνία των πολιτών. Η διαπίστωση περιλαµβάνει κυρίως τις ∆ράσεις του Άξονα 3.
Άλλη µια τέταρτη παράµετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το εµπροσθοβαρές του
προγράµµατος όσον αφορά στις Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη (κυρίως Σταδιακής Εισόδου),
γεγονός που αν συνδυαστεί µε τον κανόνα ν+2 και µε το γεγονός ότι οι πληρωµές από το ΕΠΑΕΚ θα
συνεχιστούν µέχρι τις 31/12/2008, δηµιουργείται η απαίτηση για άµεση προκήρυξη έργων στις
Περιφέρειες αυτές. Στην παράµετρο αυτή, θα πρέπει να προσθέσει κανείς τη χαµηλή εµπειρία που
έχουν οι φορείς υλοποίησης σε Περιφερειακό Επίπεδο όσον αφορά στη διαχείριση Παρεµβάσεων
ΕΚΤ, γεγονός που αναµένεται να δηµιουργήσει δυσχέρειες κατά την πρώτη περίοδο εφαρµογής του
ΤΕΠ ΑΝΑ∆.
Τέλος, υφίστανται εκτιµώµενοι κίνδυνοι / δυσχέρειες οι οποίες απορρέουν από την
ευρύτερη εµπειρία εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων Έργων ΕΚΤ. Στη βάση αυτή, θα
πρέπει εκ των προτέρων να ληφθούν υπόψη παράµετροι που συνδέονται µε:
•
Τον κατακερµατισµό των διαθέσιµων πόρων σε µικρά έργα και σε µεγάλο αριθµό Τελικών
∆ικαιούχων
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•
•
•

Τη µέριµνα για ταχύτερη υλοποίηση των διαχειριστικών πράξεων διοικητικής ωρίµανσης των
έργων ΕΚΤ
Τη µέριµνα για την περαιτέρω ενίσχυση της διαχειριστικής ωριµότητας των Τελικών
∆ικαιούχων έργων ΕΚΤ στη νέα Προγραµµατική Περίοδο.
Τον έγκαιρο και ακριβή προσδιορισµός των κριτηρίων στη βάση των οποίων θα
πραγµατοποιηθεί η πιστοποίηση / επιλογή των Τελικών ∆ικαιούχων.

Όσον αφορά στην υιοθέτηση µεθόδων κατάλληλων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων,
σηµειώνεται ότι η εµπειρία από την υλοποίηση αντίστοιχης πολυπλοκότητας Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων κατά τις προηγούµενες Προγραµµατικές Περιόδους, αποτελεί εχέγγυο για τη
δυνατότητα επιτυχούς προσδιορισµού και διαχείρισης των κινδύνων. Στη λογική αυτή ο Σύµβουλος
Αξιολόγησης, προσδιορίζει τις ακόλουθες µεθόδους ελαχιστοποίησης κινδύνων, οι οποίοι
εντοπίζονται στην πλήρη αξιοποίηση των διατάξεων εφαρµογής, οι οποίες προβλέπουν:
•
Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού (Άρθρο
63 και 65 του καν. (ΕΚ) 1083/06)
•
Την υιοθέτηση ενός συνεκτικού και αντιπροσωπευτικού συστήµατος δεικτών εκροών και
αποτελέσµατος
•
Την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρώπινου
∆υναµικού και την έγκριση αυτής
•
Πρόβλεψη µηχανισµού αξιολόγησης µε έµφαση στην ενδιάµεση αξιολόγηση του ΕΠ
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Σε κάθε περίπτωση προκρίνεται η αναγκαιότητα για άµεση προώθηση της υλοποίησης ώριµων έργων
και την ανάπτυξη των συστηµικών παρεµβάσεων της νέας προγραµµατικής. Εδώ περιλαµβάνεται και
η άµεση διοικητική ωρίµανση έργων, ώστε να διασφαλιστεί η µη απώλεια πόρων εξαιτίας του
εµποσθοβαρούς του προγράµµατος.

Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τις Περιφερειακές και
εθνικές πολιτικές και τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις
Από την κατασκευή µητρών συνάφειας για τον προσδιορισµό της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε
τις κυριότερες περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις, προέκυψαν
χρήσιµα συµπεράσµατα, τα οποία συνοψίζονται στη συνέχεια.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Σχεδιασµός είναι σύµφωνος και λαµβάνει
υπόψη του:
•
•
•
•

Τις προτάσεις πολιτικής για την κάλυψη των συστάσεων της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου για
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση35
Τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου 2006 για τη ΣτΛ36
Την Ετήσια Έκθεση Προόδου της Ε.Ε. για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση του 2006
Την Ετήσια Έκθεση Προόδου της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση
Εργαζόµαστε µε στόχο την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση – Ένα επιτυχηµένο
έτος

Ειδικότερα:
•

•
•

Όσον αφορά στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές, αναδεικνύεται η άµεση συνάφεια
και ευθεία συµβολή του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού
στην Κατευθυντήρια Γραµµή για Περισσότερες και Καλύτερες Θέσεις Εργασίας, καθιστώντας
το Πρόγραµµα τον κύριο βραχίονα µε τον οποίο εκφράζεται η Εθνική Πολιτική για την
Απασχόληση. Ταυτόχρονα, υφίσταται έµµεση αλλά εξίσου σηµαντική συµβολή στις
κατευθυντήριες γραµµές για τη βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας στην ανάπτυξη
καθώς και της εδαφικής διάστασης της συνοχής.
Όσον αφορά στην Αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, αναδεικνύεται σηµαντική
κάθετη και οριζόντια εµβέλεια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στις ∆ράσεις του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Η συνάφεια του Προγράµµατος µε την ΑσΛ αναδεικνύεται και από την εξέταση της εµβέλειας
των στόχων του ΕΠΜ στο Σχεδιασµό για την Ανάπτυξη το Ανθρώπινου ∆υναµικού, καθώς
αναδείχθηκε σηµαντική οριζόντια εµβέλεια και κάθετη του ΕΠΜ στο Επιχειρησιακό

35

Communication from the Commission to the spring European Council: Implementing the renewed Lisbon
Strategy for Growth and Jobs “A year of delivery”, ∆εκέµβριος 2006
36
Communication from the Commission to the spring European Council: Time to move up a gear, Brussels,
25.1.2006, Country chapters Part II to COM (2006) 30
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Πρόγραµµα Ανθρώπινου ∆υναµικού. Ως εκ τούτου αναδεικνύεται ότι οι προτεραιότητες του
ΕΠΑ∆ λαµβάνουν υπόψη τις προκλήσεις που περιλαµβάνει η γενική αποτίµηση του ΕΠΜ από
την ΕΕ37 οι οποίες ειδικότερα αφορούν (ενδεικτικά):
o στην ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας,
o στην καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας,
o στη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας,
o στον περαιτέρω εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών απασχόλησης,
o στην εξατοµικευµένη υποστήριξη των ανέργων,
o στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των γυναικών
•

•

Όσον αφορά στη συνεκτικότητα του ΤΕΠ Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού µε του ΕΣΠΑ,
αναδεικνύεται η υψηλή εµβέλεια και η συνδυασµένη επιρροή των Γενικών Στόχων των
Θεµατικών Προτεραιοτήτων στον Επιχειρησιακό Σχεδιασµό, καθώς οι ∆ράσεις που τον
συνθέτουν, τους ενσωµατώνουν πολλαπλά, συµβάλλοντας ευθέως στην επίτευξή τους. Το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινου ∆υναµικού απαντά άµεσα στην τρίτη από τις
Θεµατικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή, καθώς το σύνολο
των ∆ράσεων και Παρεµβάσεων που περιλαµβάνει συνδέονται άµεσα µε την ενίσχυση της
απασχόλησης και της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτήν (Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2),
ενώ παράλληλα επιδιώκει –κυρίως µέσω του Άξονα Προτεραιότητας 3- στην ενίσχυση της
Κοινωνικής Συνοχής. Επιπρόσθετα, το ΤΕΠ ΑΝΑ∆ συνδέεται έµµεσα:
•
Με τη δεύτερη Θεµατική Προτεραιότητα Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία, καθώς στο
σύνολό του ο σχεδιασµός διαπνέεται από πνεύµα ενεργούς υποστήριξης της ενίσχυσης των
γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού
•
Με την τέταρτη Θεµατική Προτεραιότητα Θεσµικό Περιβάλλον, καθώς συµβάλλει στην ενίσχυση
του Θεσµικού Περιβάλλοντος, κυρίως µέσα από την προώθηση του ΕΣΣΕΕΚΑ (∆ράση 1.1).
•
Με την Πέµπτη Θεµατική Προτεραιότητα Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως
τόπο επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης, καθώς οι στοχευµένες παρεµβάσεις του αναµένεται
να συµβάλουν στο να καταστεί η Ελλάδα συνολικά αλλά και οι Περιφέρειες ειδικότερα,
ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης (∆ράση 1.2, Άξονας Προτεραιότητας
3).
Όσον αφορά τη συνεκτικότητα του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου
∆υναµικού µε το Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη 2006 – 2008, σηµειώνεται ότι
αυτό απαντά άµεσα και στις τέσσερις προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου για την Κοινωνική
Ένταξη, καθώς το σύνολο των ∆ράσεων και Παρεµβάσεων που περιλαµβάνει συνδέονται
άµεσα:
•
Με την ενίσχυση της απασχόλησης (1η Προτεραιότητα)
•
Με την αντιµετώπιση της µειονεκτικής θέσης προσώπων και οµάδων (2η Προτεραιότητα)
•
Με την ενίσχυση της οικογένειας και της στήριξης των ηλικιωµένων (3η Προτεραιότητα)
•
Με την κοινωνική ένταξη των ΑµΕΑ, των µεταναστών και των ατόµων µε
πολιτισµικές/θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (4η Προτεραιότητα).

Τέλος, όσον αφορά στην ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των
θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές
προτεραιότητες (ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή) αποτελεί τον 11ο Γενικό Στόχο του
ΕΣΠΑ. Η προσέγγιση της έννοιας της ισότητας βασίζεται σε δύο άξονες αφού από τη µια
διαπιστώνεται η βούληση για την προώθηση εξειδικευµένων – στοχευµένων µέτρων υποστήριξης
των γυναικών (θετικές δράσεις) και από την άλλη η αποτελεσµατικότερη προσαρµογή της
διάστασης του φύλου στις τοµεακές και περιφερειακές πολιτικές (gender mainstreaming).
Το ΤΕΠ ΑΝΑ∆ εµφανίζεται να ενσωµατώνει µε αρµονικό τρόπο και τις δύο προσεγγίσεις, µέσα από
τέσσερεις ∆ράσεις και πλήθος παρεµβάσεων, οι οποίες περιλαµβάνονται οριζόντια σε όλους τους
Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Επιπρόσθετα, µε τις παραπάνω δράσεις το ΤΕΠ ΑΝΑ∆ ενσωµατώνει όσα ορίζονται στο Άρθρο 16
του Γενικού Εφαρµοστικού Κανονισµού, σύµφωνα µε το οποίο τα κράτη µέλη οφείλουν να
διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την ενσωµάτωση
της διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των Ταµείων. Από
την άλλη στο Άρθρο 16 ορίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα προκειµένου να
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου
προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των Ταµείων και, ειδικότερα, της πρόσβασης
σε αυτά.
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Αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων, εξετάζεται η
ποσοτικοποίηση των βασικών δεικτών του Προγράµµατος, στον βαθµό που αυτό είναι δυνατόν στο
παρόν στάδιο εξειδίκευσης των δράσεών του.
•
Κύριο χαρακτηριστικό του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ για την περίοδο 2007- 2013 αποτελεί η αξιοποίηση
ενός συστήµατος δεικτών το οποίο αποτελείται από λιγότερους δείκτες, µέσα από τους
οποίους ωστόσο ποσοτικοποιούνται οι πιο σηµαντικές ή αντιπροσωπευτικές δράσεις του Ε.Π.
Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η σύγχυση που θα µπορούσε να προκληθεί από τη χρήση
από πληθώρα δεικτών και καταδεικνύεται ευκολότερα η σύνδεση του στοχοδιαγράµµατος µε
σαφείς δείκτες.
•
Πρόκειται για ένα ικανοποιητικό και σαφώς καθορισµένο πλέγµα ποσοτικών στόχων και
δεικτών (εκροών και αποτελεσµάτων) που χαρακτηρίζονται από επάρκεια, πληρότητα και
εννοιολογική καταλληλότητα για να αποτυπώσουν αντιπροσωπευτικά το περιεχόµενο του
ΤΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, η αντιστοίχιση είναι σαφής και δοµηµένη σε επίπεδο Γενικών
Στόχων / Θεµατικών Αξόνων Προτεραιότητας και φθάνει µέχρι το επίπεδο της ∆ράσης, ώστε
τελικά να µπορεί να αποτυπώσει την εξέλιξη της υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος.
Γενικά οι δείκτες που προσδιορίζονται:
•
Είναι αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί,
•
Είναι µετρήσιµοι στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου αναφοράς ως τιµές βάσης και
τιµές στόχου,
•
Οι τιµές – στόχοι τους να µπορούν να επιτευχθούν µε τους οικονοµικούς πόρους που
διατίθενται στις διάφορες προτεραιότητες και
•
Μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της
υλοποίησης του Προγράµµατος.
Για τον προσδιορισµό των δεικτών πραγµατοποιήθηκε συνεργασία της ∆ιαχειριστικής Αρχής του
ΕΠΑΕΚ µε τους Συµβούλους κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού
και Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης.
Κατά τον προσδιορισµό των δεικτών ελήφθησαν υπόψη:
•
Οι βασικοί δείκτες EMCO
•
Οι διαρθρωτικοί δείκτες και οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι σε επίπεδο θεµατικών
προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ
•
Το σύστηµα δεικτών που ήδη χρησιµοποιεί το ΕΠΑΕΚ για την παρακολούθηση του
Προγράµµατος
•
Οι υφιστάµενες δυνατότητες µέτρησης δεικτών από τις Υπηρεσίες (ΕΣΥΕ, ΠΑΕΚ, ΟΑΕ∆ κτλ)

Εξέταση των προτεινόµενων συστηµάτων / διαδικασιών εφαρµογής
Οι Αρχές και ∆ιατάξεις Εφαρµογής ∆ράσεων ΕΚΤ για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο, όσον αφορά
στη διαχείριση, στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του Προγράµµατος, εκτιµάται ότι εµφανίζουν µια
σχετική βελτίωση όσον αφορά στο διαχειριστικό πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ. Ειδικότερα, έρχεται να
αντιµετωπίσει τις αδυναµίες που διαπιστώθηκαν κατά την περίοδο 2000 – 2006, αντιµετωπίζοντας
την πολυπλοκότητα στη διαχείριση δράσεων ΕΚΤ. Η συγκρότηση ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης
αποτελεί τον κυριότερο νεωτερισµό και εκτιµάται ότι σε βάθος χρόνου θα αποτελέσει τον κυριότερο
µηχανισµό επιτάχυνσης της διαδικασίας υλοποίησης των ∆ράσεων.
Ειδικά όσον αφορά στις Αρχές της EQUAL και της εφαρµογής του Άρθρου 16 στον Κανονισµό,
εκτιµάται ότι η προγραµµατισµένη συγκρότηση Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης θα συµβάλει
σηµαντικά στη διασφάλισή τους κατά τη νέα προγραµµατική και στη διάχυσή τους στο σύνολο των
∆ράσεων που θα υλοποιηθούν.
Η διατήρηση όλων των θετικών στοιχείων της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου, όπως είναι η
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος, οι Ετήσιες Εκθέσεις σε επίπεδο Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, οι Αξιολογήσεις εκτιµάται ότι θα συµβάλουν θετικά στην επιτυχή υλοποίηση των
σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων.
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2.9. ∆ιαδικασία σχεδιασµού στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης
Η αρχή της εταιρικής σχέσης38 εφαρµόσθηκε πλήρως στις διαδικασίες κατάρτισης του παρόντος
Προγράµµατος µε κινητοποίηση του συνόλου των τοµέων πολιτικής και των κοινωνικών εταίρων του
ΕΣΠΑ και βασίστηκε στην αρχή της διαφάνειας. Η συµµετοχή των εταίρων στη διαδικασία
προέκυψε µε βάση την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και κοινωνικών οµάδων σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και ειδικών οριζόντιων
θεµάτων που αναπτύσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις σχετικές κατευθύνσεις
Γενικού Κανονισµού. Στο πλαίσιο αυτό, το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 (ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013) πήρε την τελική του µορφή. Η
στρατηγική του έχει εξειδικευθεί σε Άξονες Προτεραιότητας, ενώ έχει αποκτήσει και την απαιτούµενη
περιφερειακή εξειδίκευση, η οποία του προσδίδει σηµαντικές ιδιαιτερότητες, όσον αφορά την
προετοιµασία, παρακολούθηση, διαχείριση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων.
Ειδικότερα:
Ο σχεδιασµός των παρεµβάσεων του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013, αρµοδιότητας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠΑΚΠ) για την προγραµµατική περίοδο 20072013 περιέλαβε ευρύ κοινωνικό διάλογο και εξειδικεύθηκε σταδιακά σε συνδυασµό µε τις εθνικές
πολιτικές για την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τους ανθρώπινους πόρους, γενικότερα.
Έτσι, µέχρι σήµερα:
•
•
•
•

Οργανώθηκε ένας ευρύς κοινωνικός διάλογος (ηµερίδα, αναπτυξιακό συνέδριο, επιµέρους
συναντήσεις εργασίας µε φορείς κ.λπ.),
Συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη Οµάδα Σχεδιασµού του Προγράµµατος (Ο.Σ.Π.) και οι άµεσα
εµπλεκόµενες Ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου,
Αναπτύχθηκε συνεργασία µε τις Περιφέρειες (για την περιφερειακή εξειδίκευση των δράσεων και
παρεµβάσεων που προτείνονται),
Υφίσταται συνεχής συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ και της Ε.Ε. για επιµέρους τεχνικά
αλλά και ουσιαστικά θέµατα.

Τα αποτελέσµατα του κοινωνικού διαλόγου ενσωµατώθηκαν στο ιεραρχηµένο σύστηµα αναγκών και
στη στρατηγική του προγράµµατος
Οι αντίστοιχες δραστηριότητες Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της
εταιρικής σχέσης συνοψίζονται στις ακόλουθες:
•
•
•
•

Οργανώθηκε ευρύς κοινωνικός διάλογος (Ηµερίδα εργασίας µε τους ∆ιοικητές Περιφερειακών
διοικήσεων Υγείας, Ηµερίδες διαβούλευσης µε τους Κοινωνικούς Εταίρους (Μάρτιος-Νοέµβριος
2005),
Πραγµατοποιήθηκε Αναπτυξιακό Συνέδριο του Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ιανουάριος 2006),
Οργανώθηκαν επιτόπιες συναντήσεις µε φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής αλληλεγγύης, Ηµερίδες εργασίας µε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φεβρουάριος-Οκτώβριος 2006),
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε αφενός µέσω προσωπικών
συνεντεύξεων µε 65 φορείς του τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, και αφετέρου µε τη
διοργάνωση σχετικής διηµερίδας, επισηµάνθηκαν οι ακόλουθες ανάγκες.

Τέλος, η κινητοποίηση των κοινωνικών εταίρων θα αποκτήσει στο πλαίσιο του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013
µόνιµο και βιώσιµο χαρακτήρα, µέσω συγκεκριµένων παρεµβάσεων οι οποίες αναβαθµίζουν την
θεσµική τους ικανότητα.
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3. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

3.1. Άξονες Α1, Α2, Α3: Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του
Ανθρώπινου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων

3.1.1.

Στόχοι των Αξόνων Α1, Α2, Α3 - Γενική Επισκόπηση

Η ενίσχυση της προσαρµοστικότητας του εργατικού δυναµικού και των επιχειρήσεων, η κινητικότητα
του εργατικού δυναµικού και η δια βίου µάθηση συνιστούν βασικούς παράγοντες για την κοινωνική
και οικονοµική διαβίωση των ατόµων στην κοινωνία της γνώσης.
Η επένδυση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και η γνώση ως στοιχείο της
εργασίας, αποτελούν την κινητήρια δύναµη του νέου µοντέλου ανάπτυξης. Μέσω αυτού,
αναβαθµίζεται ο ρόλος του εργαζόµενου που αποκτά την ικανότητα να χειρίζεται σωστά την
πληροφόρηση, µέσα σε µία διαρκή µαθησιακή διαδικασία.
Η εισαγωγή σύγχρονων συστηµάτων, µεθόδων και καινοτόµων τεχνικών στις διαδικασίες και στο
περιβάλλον παραγωγής αναδιατάσσουν τα οργανωτικά σχήµατα των επιχειρήσεων, τροποποιώντας
τη σύνθεση και το περιεχόµενο των εργασιακών καθηκόντων, ενισχύοντας και εκσυγχρονίζοντας
τον τοµέα της υψηλής τεχνογνωσίας. Οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
της νέας εποχής και να χρησιµοποιήσουν θετικά την κοινωνία της πληροφορίας για να επεκτείνουν
τις καινοτοµίες και µε τον τρόπο αυτό, να βελτιώνουν συνεχώς την ανταγωνιστικότητα και την
παραγωγικότητά τους.
Η δια βίου µάθηση και η κινητικότητα, γεωγραφική και επαγγελµατική, το υψηλό επίπεδο ειδίκευσης
και οι ουσιαστικές δεξιότητες σε ΤΠΕ αποτελούν τα σύγχρονα ιδανικά προσόντα για την αγορά
εργασίας.
Σε αυτά τα δεδοµένα, οι Άξονες Προτεραιότητας Α1, Α2 και Α3 του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» αποσκοπούν στην αύξηση της
προσαρµοστικότητας εργαζοµένων, επιχειρήσεων, εργοδοτών και αυτοαπασχολουµένων. Οι
παρεµβάσεις για την επίτευξη των στόχων εµπεριέχουν ένα συστηµικό σκέλος, που αφορά στη
µεταρρύθµιση και λειτουργική ολοκλήρωση των θεσµών, φορέων και µηχανισµών των ενεργειών
δια βίου µάθησης στην Ελλάδα, καθώς και στον εντοπισµό των αναγκών και των αλλαγών στην
αγορά εργασίας και σε ένα σκέλος σχετικά µε τη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης
µεσοπρόθεσµης στρατηγικής για τη δια βίου µάθηση. Ιδιαίτερα σηµαντική επίσης είναι η
εξασφάλιση συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µε τα άλλα δύο Επιχειρησιακά Προγράµµατα του
ΕΚΤ που θα συνδιαµορφώσουν τη στρατηγική για την ανάπτυξη της δια βίου µάθησης στην Ελλάδα
κατά τη διάρκεια της επόµενης προγραµµατικής περιόδου, τα Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση» και «Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» 2007-2013.
Σηµαντική παράµετρο για τον καθορισµό τόσο των Στόχων όσο και των επιµέρους παρεµβάσεων
των Αξόνων Προτεραιότητας Α1, Α2 και Α3 αποτελεί το γεγονός ότι, κατά τη νέα προγραµµατική
περίοδο 2007-2013, η πλειονότητα των παρεµβάσεων που αποσκοπούν στην αναβάθµιση του
ανθρώπινου δυναµικού, τόσο σε ότι αφορά εργαζοµένους και επιχειρήσεις όσο και σε ό,τι αφορά
ανέργους, συγκεντρώνονται στο παρόν ΤΕΠ, αντίθετα απ’ ό,τι ίσχυε σε όλες τις προηγούµενες
περιόδους, όπου σχετικές παρεµβάσεις είχαν συµπεριληφθεί και σε άλλα τοµεακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα, καθώς και στα ΠΕΠ. Σαν αποτέλεσµα, οι Άξονες Προτεραιότητας Α1, Α2 και Α3 του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος καλούνται πλέον, µεταξύ άλλων, να καλύψουν και πολύ σηµαντικές,
ποσοτικά και ποιοτικά, δράσεις ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και δια βίου µάθησης εργαζοµένων
και αυτοαπασχολουµένων σε καίριους τοµείς για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας
(µεταποίηση, τουρισµός, εµπόριο κλπ.) που κατά την τρέχουσα περίοδο χρηµατοδοτήθηκαν κυρίως
από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα». Το γεγονός αυτό δηµιουργεί αυξηµένες απαιτήσεις και καθιστά
απαραίτητη τη διαµόρφωση τοµεακά και κλαδικά εξειδικευµένων παρεµβάσεων που θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των συγκεκριµένων τοµέων και
κλάδων, πράγµα που µε τη σειρά του απαιτεί τη έγκαιρη διασφάλιση του µέγιστου δυνατού βαθµού
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συνέργειας µε τις σχετικές παρεµβάσεις που προβλέπονται κυρίως στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα –
Επιχειρηµατικότητα 2007-2013»,39 αλλά και σε άλλα Τοµεακά ή Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΤΠΑ.
Οι στόχοι των Αξόνων Α1, Α2, Α3 είναι οι ακόλουθοι:
1. Ο εκ των προτέρων εντοπισµός των αναγκών και των αλλαγών στην αγορά εργασίας, σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και η εισαγωγή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα
κατάρτισης, µε τη χρησιµοποίηση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων και αρχών, µε βάση τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας και µε παράλληλη πιστοποίηση/αναγνώριση της άτυπης µάθησης.
2. Η ενίσχυση της προσαρµοστικότητας εργαζοµένων, επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών, µε την
ανάπτυξη µαθησιακής και επιχειρηµατικής κουλτούρας και την υλοποίηση κατάλληλα
στοχευµένων προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης σε όλους τους τοµείς αιχµής της
Ελληνικής οικονοµίας, µε ενσωµάτωση σε αυτά της διάστασης της καινοτοµίας και των
σύγχρονων ΤΠΕ, της ανάπτυξης προγραµµάτων τηλε-εκπαίδευσης και της διαρκούς µέτρησης,
αποτίµησης και βελτίωσης των παραγόµενων αποτελεσµάτων.
3. Η βελτίωση της απασχολησιµότητας των εργαζοµένων, η διατήρηση περισσοτέρων ατόµων
στην αγορά εργασίας, η προώθηση της ισότητας των φύλων και η ενθάρρυνση της ενεργού
συµµετοχής εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας. Τα ανωτέρω προγραµµατίζεται να επιτευχθούν
µέσω δράσεων, όπως προώθηση της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, ανάπτυξης και
διάχυσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις και ενίσχυσης της επαγγελµατικής
και γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζοµένων.
4. Η ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, µέσω «προγραµµατικής συµφωνίας» για την
υλοποίηση κοινών δράσεων, ιδίως όσον αφορά την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και
των επιχειρήσεων(positive management of change), µε τη διάθεση έως του 2% των πόρων του
Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».

Οι Άξονες Προτεραιότητας Α1, Α2 και Α3 του ΤΕΠ-ΑΝΑ∆ θα συµβάλλουν:
•
•

•
•

•
•

Στη θεµατική προτεραιότητα Απασχόληση και κοινωνική συνοχή και τους Γενικούς Στόχους 7
(Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων) και 8
(∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση) του ΕΣΠΑ.
Στις προτεραιότητες 1 (Βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και συνακόλουθα της
παραγωγικότητας της εργασίας) και 2 (Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων
και του εργατικού δυναµικού στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και
των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων) του ΕΠΜ (Κεφ. 9.)
Στον Στόχο 1α του ΕΚΤ (Αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών).
Στις ΚΣΚΓ 1.3.1 (Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας
και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας), 1.3.2 (Βελτίωση της
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της
αγοράς εργασίας), 1.3.3 (Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της
βελτίωσης της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης) και 1.3.5. (Προστασία της υγείας των
εργαζοµένων).
Στις ΟΚΓ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24.
Στον Στρατηγικό Στόχο 1 και τον Γενικό Στόχο 1 του ΤΕΠ ΑΝΑ∆.

Για την επίτευξη των στόχων των Αξόνων Α1, Α2, Α3 θα υλοποιηθούν δράσεις οι οποίες αναλύονται
παρακάτω. Μεταξύ των δράσεων συµπεριλαµβάνονται και οι ακόλουθες δράσεις συστηµικού
χαρακτήρα:

39

Για το ζήτηµα αυτό θα υπογραφεί ειδικό Μνηµόνιο Συνεργασίας µε το αρµόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης. Βλ.
σχετική ενότητα κατωτέρω.
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Α. Υλοποίηση παρεµβάσεων που απορρέουν από την ανάπτυξη και εφαρµογή του Εθνικού
Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την
Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)
(∆ράση 1)
Οι παρεµβάσεις που εντάσσονται στη ∆ράση 1 έχουν εφαρµογή και στις 13 Περιφέρειες και
εξειδικεύονται στα Συστήµατα 1,4,5 και 6 του Ε.Σ.Σ.Ε.Κ.Α.:
Σύστηµα 1: Ανάπτυξη και εφαρµογή Ολοκληρωµένου Συστήµατος Έρευνας Αναγκών Αγοράς
Εργασίας
Σύστηµα 4: Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος επαγγελµατικών περιγραµµάτων για την
υποστήριξη της αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης
Σύστηµα 5: Πιστοποίηση πρότερης µάθησης και επαγγελµατικής εµπειρίας
Σύστηµα 6:
Εφαρµογή συστηµάτων Συµβουλευτικής στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης (Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού)
Β. Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων (∆ράση 4)
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3.1.2.

Άξονας Α1: Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου
∆υναµικού και των Επιχειρήσεων στις Περιφέρειες Αµιγούς
Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ)

Ο Άξονας Α1, περιλαµβάνει δράσεις που θα συµβάλλουν στην βελτίωση της προσαρµοστικότητας
και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και των επιχειρήσεων στις οκτώ (8)
Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ): Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, ΑΜΘ, Ήπειρος,
Θεσσαλία ∆. Ελλάδα, Πελοπόννησος.
Λαµβάνοντας υπόψη και την Περιφερειακή Στρατηγική του Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
∆υναµικού του ΕΣΠΑ 2007-2013, η σηµασία των παρεµβάσεων του άξονα εντοπίζεται στην
ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των ανωτέρω περιφερειών ως προς το ανθρώπινο δυναµικό,
προκείµενου να διευκολυνθούν οι µετασχηµατισµοί των παραγωγικών βάσεων και των
επιχειρηµατικών δοµών και πρακτικών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση και η
ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και εργαζοµένων µέσα στο νέο και απαιτητικό περιβάλλον της
αγοράς που έχει σχηµατιστεί σε διεθνές επίπεδο. Οι απαιτήσεις αύξησης της ανταγωνιστικότητας και
της παραγωγικότητας και η εισαγωγή καινοτοµιών αποτελούν επιτακτικές πρακτικές στις Περιφέρειες
Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ) οι οποίες ως παρεµβάσεις προϋποθέτουν τον έγκαιρο εντοπισµό
αλλαγών στην αγορά εργασίας, το σχεδιασµό και την εισαγωγή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα
κατάρτισης, την ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων και την επένδυση στην
γνώση και τη δια βίου µάθηση.
Η σηµασία των δράσεων του άξονα αποκτά ιδιαίτερη σηµασία σε Περιφέρειες εντός του Στόχου
Αµιγούς Σύγκλισης που µε βάση την αποτύπωση του αναπτυξιακού τους status βρίσκονται σε
δυσχερέστερη θέση. Η ∆υτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, τα Ιόνια Νησιά
και η Ήπειρος αποτελούν τις Περιφέρειες µε τη µεγαλύτερη αναπτυξιακή υστέρηση στην Ελλάδα,
ενώ ορισµένες εµφανίζουν χαµηλά σχετικά ποσοστά απασχόλησης, όπως η Ήπειρος (56,3%), η
∆υτική Ελλάδα (56,6%), το Βόρειο Αιγαίο (56,8%).
Σε περιφέρειες που προωθείται ο εκσυγχρονισµός των προτύπων απασχόλησης, ο οποίος συνδέεται
µε τάσεις αστικοποίησης (π.χ Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πελοπόννησος) έµφαση µπορεί να δοθεί σε
δράσεις ενίσχυσης της δια βίου κατάρτισης (ιδίως σε θέµατα ΤΠΕ) µε παράλληλη στόχευση σε
δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού του πρωτογενή τοµέα.
Σε περιφέρειες των οποίων οι αγορές εργασίας έχουν επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της
αποβιοµηχάνισης και της αναδιάρθρωσης (Ανατολική Μακεδονία Θράκη, ∆υτική Ελλάδα) έµφαση
µπορεί να δοθεί σε δράσεις επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού, αντιµετώπισης
οµαδικών απωλειών θέσεων εργασίας,
ενθάρρυνσης της ενεργού συµµετοχής του
εργατικού δυναµικού µεγαλύτερης ηλικίας (Ενεργός γήρανση) προκειµένου αυτό να καταστεί
ικανό να προσαρµοσθεί στις συνθήκες ανταγωνιστικότητας που διαµορφώνονται. Στις περιοχές
αυτές έµφαση επίσης µπορεί να δοθεί σε καινοτόµες παρεµβάσεις µε σύγχρονα εργαλεία
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση πρωτοβουλιών προσαρµοστικότητας ανθρώπινου
δυναµικού των επιχειρήσεων συµπεριλαµβανοµένων δράσεων ενίσχυσης της αστικής ανάπτυξης
(Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης - global grants, αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων).
Επίσης, στις περιπτώσεις Περιφερειών που εµφανίζουν προβλήµατα σε σχέση µε την
προσαρµοστικότητα των νέων στην αγορά εργασίας (Περιφέρειες Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Πελοποννήσου) έµφαση µπορεί να δοθεί σε δράσεις
ανάπτυξης µαθησιακής κουλτούρας και επιχειρηµατικότητας ειδικά για νέους.
Ως κοινός κορµός δράσεων στα πλαίσια του Άξονα Α1 (προσαρµοσµένος όµως από άποψη
θεµατολογίας στις αναπτυξιακές επιλογές της κάθε περιφέρειας εντός του Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης) θα πρέπει να εκληφθεί η ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και του
ανθρώπινου δυναµικού µε ενέργειες διευκόλυνσης κυρίως των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ
στην αναβάθµιση/πιστοποίηση των γενικών και ειδικών δεξιοτήτων των εργαζοµένων τους. Οι
ενέργειες θα πρέπει να στοχεύουν στην ώθηση της «∆ια βίου Μάθησης» του εργατικού δυναµικού
µέσω σύγχρονων µεθόδων ειδίκευσης και κατάρτισης (κατάρτιση στο χώρο εργασίας -on the Job
training, εξ αποστάσεως κατάρτιση, παρακολούθηση επαγγελµατικών µεταπτυχιακών σπουδών,
ανταλλαγή εµπειριών κ.ά.) και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.
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¾

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων

Οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα εντάσσονται στις ακόλουθες 4
οµάδες ∆ράσεων:
∆ράση 1: Υλοποίηση παρεµβάσεων που απορρέουν από την ανάπτυξη και εφαρµογή του
Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την
Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)
Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης θα προωθηθούν παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν οριζόντια
στο σύνολο των περιφερειών της χώρας, καθώς έχουν συστηµικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην
δηµιουργία νέων πρακτικών και δοµών που θα ενισχύσουν την προσαρµοστικότητα του ανθρώπινου
δυναµικού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Ειδικότερα:
1. Ανάπτυξη και εφαρµογή Ολοκληρωµένου Συστήµατος Έρευνας Αναγκών Αγοράς
Εργασίας (Σύστηµα 1)
Για την υλοποίηση της παρέµβασης θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και λειτουργία
ενιαίας µεθοδολογικής, οργανωτικής και διοικητικής πλατφόρµας µε τη µορφή «Ολοκληρωµένου
Συστήµατος Έρευνας Αναγκών Αγοράς Εργασίας», σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο µε
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υφιστάµενων φορέων & δοµών (ΣΕΠΕ, ΟΑΕ∆, ΠΑΕΠ, ΕΚΕΠΙΣ,
ΕΣΥΕ, Παρατηρητήριο ΚτΠ, Τουρισµού, ΜΜΕ κλπ) για την έγκαιρη διάγνωση των προβληµάτων, σε
συνεργασία µε εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών.
2.

Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος επαγγελµατικών περιγραµµάτων για την
υποστήριξη της αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης (Σύστηµα 4)
Πρόκειται για παρεµβάσεις που συγκροτούν την ανάπτυξη «Εθνικού Συστήµατος» για την
τυποποίηση και πιστοποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων και την υποστήριξή του από
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ). Για την αποτελεσµατική υλοποίηση της παρέµβασης
θα αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εµπειρία του ΕΚΕΠΙΣ, ενώ θα δροµολογηθεί η αξιοποίηση της διεθνούς
εµπειρίας µέσω της καλλιέργειας διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγών.
3. Πιστοποίηση πρότερης µάθησης και επαγγελµατικής εµπειρίας (Σύστηµα 5)
Στοχεύεται η αναγνώριση και πιστοποίηση πρότερης µάθησης ανεξαρτήτως του τρόπου µέσω του
οποίου αποκτήθηκε (εκπαίδευση, τυπική και άτυπη κατάρτιση, ανεπίσηµη µάθηση).
4.

Εφαρµογή συστηµάτων Συµβουλευτικής στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης (Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού) (Σύστηµα 6)
Η παρέµβαση αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών δια βίου συµβουλευτικής και επαγγελµατικού
προσανατολισµού, σε άµεση διασύνδεση µε την αγορά εργασίας και την υλοποίηση ενεργειών
επιµόρφωσης και κατάρτισης - Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.
∆ράση 2: Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων
Οι πράξεις αυτές αφορούν σε παρεµβάσεις σε αναπτυξιακό επίπεδο και συνδέονται µε τους στόχους
του Αξονα όπως η ενίσχυση της προσαρµοστικότητας εργαζοµένων και επιχειρήσεων, η συνεχή
αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού και η ανάπτυξη µαθησιακής κουλτούρας, η
καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να
επενδύσουν στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού τους και στη βελτίωση
της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της απασχολησιµότητας των
εργαζοµένων και τη διατήρηση περισσοτέρων ατόµων στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της
παρούσας ∆ράσης θα προωθηθούν οι ακόλουθες παρεµβάσεις:
1. Κατάρτιση εργαζοµένων και προώθηση σύγχρονων τεχνικών δια βίου µάθησης στις
Επιχειρήσεις
Η παρέµβαση συνδέεται µε την προώθηση και αναβάθµιση του θεσµού της ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης, καθώς και τη σταδιακή µετατόπιση του βάρους στις πραγµατικές ανάγκες των
επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας.
Για την επόµενη προγραµµατική περίοδο βασικό µέληµα αποτελεί η βελτίωση της στόχευσης και της
αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων κατάρτισης. Έτσι, αφενός θα στηριχτεί στις παρεµβάσεις
που απορρέουν από την ανάπτυξη και εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος της Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ) αφετέρου, θα δροµολογηθεί
αξιολόγηση της ενδεχόµενης διεύρυνσης των φορέων που µπορούν να πιστοποιηθούν για τη
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διεξαγωγή προγραµµάτων ενδοεπιχειρησιακής επαγγελµατικής κατάρτισης40.
Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, θα πρέπει να
συµβάλλουν στην προσαρµοστικότητα του ανθρώπινου δυναµικού προς τις εξελισσόµενες συνθήκες
ανταγωνιστικότητας στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, την τεχνολογική ανάπτυξη, τις σύγχρονες
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς επίσης και στην αύξηση της εργασιακής
ευελιξίας ενός εργατικού δυναµικού που ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξει αντικείµενο απασχόλησης
περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
Η κατάρτιση των εργαζοµένων και των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων - εργοδοτών, όπου αυτό είναι
εφικτό και ιδιαίτερα στις µεγάλες επιχειρήσεις, θα πρέπει να συνδέεται µε ένα ευρύτερο σχέδιο
ανάπτυξης της επιχείρησης και να αποτελεί τµήµα ενός συνολικού προγράµµατος ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναµικού, το οποίο θα συνδέεται µε τις διαδικασίες διαδοχής ή
προγραµµατισµένων αλλαγών στην οργάνωση των επιχειρήσεων µε την ύπαρξη κενών εκπαίδευσης
σε ένα συγκεκριµένο θέµα σχετικό µε την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης.
Περαιτέρω, θα στηριχθούν ενέργειες διευκόλυνσης των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ για την
αναβάθµιση των γενικών και ειδικών δεξιοτήτων των εργαζοµένων τους, µέσω σύγχρονων µεθόδων
ειδίκευσης και κατάρτισης και πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.
Παράλληλα, θα δοθεί προτεραιότητα στις ΜΜΕ, αλλά και στους ίδιους τους εργαζόµενους,
προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε εξωτερικές δράσεις ειδίκευσης και κατάρτισης οι οποίες
θα οδηγούν σε πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες θα αφορούν
κυρίως µια σειρά θεµάτων ΤΠΕ και προσωπικής ανάπτυξης. Οι δράσεις θα στοχεύουν πέραν των
άλλων, στην αύξηση της συµµετοχής σε τέτοια προγράµµατα εργαζοµένων µε χαµηλή ειδίκευση και
των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας,
2. Ανάπτυξη µαθησιακών εργαλείων για εργαζοµένους
Η παρέµβαση αφορά στην ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για τα προγράµµατα
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης µε στόχο την αναβάθµιση των γενικών δεξιοτήτων σε θέµατα που
σχετίζονται µε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ µε τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και
τεχνικών εκµάθησης. ∆ηµιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε µαθησιακά εργαλεία για τη συνεχή
βελτίωση των δεξιοτήτων και την αντιµετώπιση του ψηφιακού χάσµατος και του τεχνολογικού
αποκλεισµού.
3. Ανάπτυξη και ∆ιάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Επιχειρήσεις
Η παρέµβαση αφορά στη δηµιουργία πλαισίου κινήτρων για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων,
καθώς και δικτύων επιχειρήσεων για την εφαρµογή δράσεων ανάπτυξης της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης που να συνδέουν την πορεία της επιχείρησης µε τα οφέλη για τους εργαζοµένους και το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο της παρέµβασης θα υποστηριχθούν επίσης ενέργειες
διαµόρφωσης του περιβάλλοντος εργασίας, ώστε να εξυπηρετούνται εργαζόµενοι µε ειδικά
προβλήµατα και ιδιαίτερα τα ΑµεΑ (συνέργιες µε Άξονα Προτεραιότητας Γ).
4. Εξατοµικευµένες δράσεις για τη δια βίου µάθηση των αυτοαπασχολουµένων-αγροτών
Το σύνολο των δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης, ενηµέρωσης αγροτών στο πλαίσιο εφαρµογής
των Αξόνων 3 και 4 του ΕΠΑΑ, όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν.1698/2005, υλοποιούνται στο
πλαίσιο χρηµατοδότησης προγραµµάτων µέσω του ΕΚΤ.
Ως προς το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 οι σχετικές δράσεις
κατάρτισης θα υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ.
∆ράση 3: Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας
Οι Πράξεις που εντάσσονται στη ∆ράση αφορούν σε οργανωτικό κυρίως επίπεδο, δηλαδή την
εισαγωγή νέων και καινοτόµων µεθόδων και µέσων εργασίας και την ενίσχυση της
προσαρµοστικότητας εργαζοµένων και επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται αποφασιστικά
και θετικά οι προκλήσεις που θέτει το νέο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον και οι συνακόλουθες
αλλαγές που επέρχονται στις αγορές εργασίας εξ αιτίας της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων.
Λόγω της ιδιοµορφίας των στόχων οι πράξεις προϋποθέτουν καινοτοµικές προσεγγίσεις και απαιτούν
σχεδιασµό µίγµατος ενεργειών που ενδεικτικά θα περιλαµβάνει:

40

Η δράση αφορά σε διακριτά συστήµατα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και κατάρτισης εργαζοµένων
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•
•
•
•
•

∆ιάχυση καλών πρακτικών, ευαισθητοποίηση εργοδοτών, στελεχών και εργαζοµένων. Κατάρτιση
οδηγών και προτύπων.
∆ράσεις κινητοποίησης, δικτύωσης ΜΜΕ και άλλων Φορέων.
Μεταφορά τεχνογνωσίας εργαζοµένων και επιχειρήσεων µέσω διακρατικής συνεργασίας.
Προώθηση και επιβράβευση νέων µορφών οργάνωσης των επιχειρήσεων και της εργασίας σε
σχέση µε την ενσωµάτωση καινοτοµίας.
Πιλοτικές δράσεις στήριξης - διάχυσης καινοτοµίας τεχνολογικής ή µη. Αξιολόγηση της
απόδοσης πιλοτικών δράσεων.

Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης θα προωθηθούν παρεµβάσεις µε τις ακόλουθες στοχεύσεις:
1. Προώθηση νέων και καινοτόµων µορφών απασχόλησης καθώς και νέων µορφών
οργάνωσης της εργασίας
Η παρέµβαση αφορά στην προώθηση καινοτόµων µορφών απασχόλησης, καθώς και νέων
µορφών οργάνωσης της εργασίας, σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
2. Προώθηση της ποιότητας της εργασίας (υγιεινή και ασφάλεια) και αναβάθµιση
εργασιακού περιβάλλοντος
Η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος µέσω της εξασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών
ασφάλειας και υγείας αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα αύξησης της ελκυστικότητας και της
παραγωγικότητας της εργασίας.
3. Προώθηση της ισότητας των φύλων µέσω της παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις και
της κινητοποίησης των κοινωνικών εταίρων
Η παρέµβαση αφορά στην ενθάρρυνση των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων να
αναπτύξουν πρωτοβουλίες υπέρ της ισότητας των φύλων και προαγωγή προγραµµάτων για την
ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας.
4. Ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής του εργατικού δυναµικού µεγαλύτερης ηλικίας
(Ενεργός γήρανση41)
Η παρέµβαση αφορά αφενός, στην αξιοποίηση της εµπειρίας ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας,
καθώς και στη µεταφορά της γνώσης και της εµπειρίας των µεγαλύτερης ηλικίας εργαζοµένων
στους νεότερους µέσω της δηµιουργίας πλαισίου και µηχανισµών άντλησης και
συστηµατοποίησης της γνώσης.
5. ∆ιευκόλυνση της γεωγραφικής και επαγγελµατικής κινητικότητας εργαζοµένων
Η παρέµβαση αφορά στην ενίσχυση της γεωγραφικής και κλαδικής κινητικότητας των
εργαζοµένων σε Εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµικής
δραστηριότητας µέσω παροχής κινήτρων και ενίσχυσης της διακρατικής κινητικότητας.
6. Αντιµετώπιση οµαδικών απωλειών θέσεων εργασίας
Η παρέµβαση αφορά στην αντιµετώπιση οµαδικών απολύσεων και απωλειών θέσεων εργασίας
κατά την παύση λειτουργίας επιχειρήσεων και αφορά δράσεις πρόληψης σε συνδυασµό µε
δράσεις συµβουλευτικής και κατάρτισης.

∆ράση 4: Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων
Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µέσω «προγραµµατικής συµφωνίας»,
προτίθεται να διαθέσει έως το 2% των πόρων του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» για
συγκεκριµένες ενέργειες στήριξης παρεµβάσεων και ευαισθητοποίησης των ωφελουµένων, για την
υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς και την ενδυνάµωση των επιχειρησιακών δυνατοτήρων των
κοινωνικών εταίρων, ιδίως όσον αφορά στην προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων.
Στον Άξονα Προτεραιότητας εντάσσονται οριζόντια στις προηγούµενες Πράξεις πρωτοβουλίες που

41

Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών (23 και 24 Μαρτίου 2006):
Προκειµένου να καταστεί ελκυστικότερη η περαιτέρω παραµονή των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας στην
εργασία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι θα πρέπει να εφαρµοσθούν στρατηγικές παράτασης του
επαγγελµατικού βίου. Εν προκειµένω, θα πρέπει να εξετασθούν η παροχή κινήτρων για την παράταση του
επαγγελµατικού βίου, η σταδιακή συνταξιοδότηση και η µερική απασχόληση, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας
και τα στοχοθετηµένα κίνητρα, ώστε ο αριθµός των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας που συµµετέχουν σε
προγράµµατα επιµόρφωσης να αυξηθεί ταχύτερα από τον αριθµό του συνολικού εν ενεργεία πληθυσµού.
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αφορούν στην προώθηση δράσεων διακρατικότητας για την ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων,
υιοθέτηση εργαλείων, ανταλλαγή εµπειριών, στην αξιοποίηση των καλών πρακτικών (λ.χ. της ΚΠ
EQUAL και άλλων). Θα προβλεφθεί επίσης συστηµατική διάχυση των αποτελεσµάτων των
διακρατικών δικτύων µέσω των Εθνικών Θεµατικών ∆ικτύων.

¾

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες

Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετούνται δείκτες µέσω της χρησιµοποίησης των σχετικών εθνικών ή / και
περιφερειακών δεικτών, όπως είναι τα ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης, τα ποσοστά
µακροχρόνιας ανεργίας, τα ποσοστά του πληθυσµού που απειλούνται µε φτώχεια και το επίπεδο των
εισοδηµάτων.

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Aριθµός νέων πιστοποιηµένων προγραµµάτων κατάρτισης.
Συµµετέχοντες σε ενέργειες κατάρτισης εργαζόµενοι/
αυτοαπασχολούµενοι. Επίτευξη στόχου Γ΄ ΚΠΣ 31/12/06.
Πηγή ΟΠΣ.
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Αριθµός εργαζοµένων/αυτοαπασχολουµένων που έλαβαν
πιστοποίηση κατόπιν συµµετοχής τους σε ενέργειες
κατάρτισης..
Ποσοστό εργαζοµένων/αυτοαπασχολουµένων που έλαβαν
πιστοποίηση κατόπιν συµµετοχής τους σε ενέργειες
κατάρτισης, επί του συνόλου των καταρτισθέντων
(εργαζοµένων/αυτοαπασχολουµένων).
•
•

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

ΣΤΟΧΟΣ 2015

65

135**

40.000

90.000*

0

18.000

0

20%

*Ποσοστό 7% επί του συνόλου των 1.296.739 Απασχολουµένων στις Περιφέρειες Σύγκλισης
**ο υπολογισµός του στόχου είναι από µηδενική βάση

Οµάδα Σχεδιασµού ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, ΥΠΑΚΠ

79

TOMEAKO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ– ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013

3.1.3.

Άξονας Α2: Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου
∆υναµικού και των Επιχειρήσεων στις Περιφέρειες Στατιστικής
Σύγκλισης (ΠΕΣΣ)

Ο Άξονας Α2 περιλαµβάνει δράσεις που θα συµβάλλουν στην βελτίωση της προσαρµοστικότητας και
της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και των επιχειρήσεων στις τρεις (3) Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης - Phasing Out (ΠΕΣΣ): Αττική, Κ. και ∆. Μακεδονία).
Η διαφορετική τυπολογία των ανωτέρω Περιφερειών από πλευράς της δοµής που συνθέτει την
οικονοµική τους βάση οδηγεί στην διαπίστωση ότι οι δράσεις του Άξονα Α2 επιβάλλεται να έχουν µια
διαφορετική επιχειρησιακή προσέγγιση από πλευράς σχεδιασµού και χρηµατοδοτικής βαρύτητας
µεταξύ των ανωτέρω περιφερειών. Οι Περιφέρειες αυτές πλεονεκτούν έναντι των περιφερειών
αµιγούς σύγκλισης σε ορισµένα από τα βασικά τους χαρακτηριστικά, όµως όσον αφορά τις ανάγκες
προσαρµοστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και των επιχειρήσεων απαιτούν στοχευµένες
δράσεις ενίσχυσης για να επιταχυνθεί η ανάπτυξή τους.
Στην Περιφέρεια Αττικής, που αποτελεί τον ισχυρότερο επιχειρηµατικό ιστό της εθνικής
οικονοµίας από πλευράς καινοτοµίας και τεχνολογίας, οι δράσεις που αφορούν ενέργειες κατάρτισης
και «δια βίου µάθησης» των εργαζοµένων θα πρέπει να εστιάζονται στους δυναµικούς κλάδους και
να συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα ιδίως των ΜΜΕ, συµβάλλοντας στην καθιέρωση της
Περιφέρειας ως ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Κέντρο, στη βελτίωση της εξωστρέφειας του τοπικού
παραγωγικού συστήµατος, στη διευκόλυνση της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και στην διάδοση
και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Στις περιοχές της Αττικής που υστερούν ως προς την
οικονοµική ανάπτυξη και παρουσιάζουν κάµψη της επιχειρηµατικής λειτουργίας, αστική υποβάθµιση
κλπ, έµφαση επίσης µπορεί να δοθεί σε καινοτόµες παρεµβάσεις µε σύγχρονα εργαλεία
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση πρωτοβουλιών προσαρµοστικότητας ανθρώπινου
δυναµικού των επιχειρήσεων
συµπεριλαµβανοµένων δράσεων ενίσχυσης της αστικής τους
ανάπτυξης (Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης - global grants, αξιοποίηση νέων
χρηµατοδοτικών µέσων).
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας η οποία αποτελεί την πλέον προβληµατική περιφερειακή
αγορά εργασίας της χώρας (παρά τις σχετικά υψηλές αναπτυξιακές της επιδόσεις που οφείλονται σε
µεγάλο βαθµό στον κλάδο της ενέργειας) έµφαση θα δοθεί σε δράσεις κατάρτισης –επανακατάρτισης
του ανθρώπινου δυναµικού και των επιχειρήσεων που θα είναι προσαρµοσµένες στον
µετασχηµατισµό του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας από παραδοσιακό σε σύγχρονο και θα
λαµβάνει υπόψη την διεύρυνση του τοµέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος αναπτύσσεται σε συνάρτηση
των µεγάλων οδικών αξόνων (Εγνατία Οδός). Οι δράσεις αυτές επίσης πρέπει να εστιασθούν στην
προσπάθεια ανάσχεσης της συρρίκνωσης του πρωτογενή τοµέα (ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές) και
στην αντιµετώπιση των οµαδικών απωλειών θέσεων εργασίας, που είναι συνάρτηση
αποβιοµηχανοποίησης - µείωσης της ανταγωνιστικότητας παραδοσιακών δραστηριοτήτων (π.χ.:
γουνοποιία, κλωστοϋφαντουργία κτλπ). Στην κατεύθυνση αυτή θα δροµολογηθούν δράσεις για τη
δια βίου µάθηση αυτοαπασχολουµένων αγροτών, σε θέµατα παραγωγής ευγενών προϊόντων καθώς
και κατάρτιση σε θέµατα ανάπτυξη υπηρεσιών του τουρισµού(ορεινός πολιτιστικός τουρισµός κ.τ.λπ)
Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που εµφανίζει αντίστοιχα προβλήµατα αναδιάρθρωσης της
παραγωγικής βάσης σε µεγάλο βαθµό εξ αιτίας της µετεγκατάστασης βιοµηχανιών εκτός των
συνόρων και της αδυναµίας προσέλκυσης επενδύσεων, έµφαση θα πρέπει να δοθεί σε δράσεις
αντιµετώπισης οµαδικών απωλειών θέσεων εργασίας, σε δράσεις προώθησης νέων και καινοτόµων
µορφών απασχόλησης, καθώς και σε δράσεις νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας. Επίσης,
έµφαση πρέπει να δοθεί σε δράσεις επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων
των κλάδων της µεταποίησης για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα του, που µπορεί, λόγω του
σηµαντικού αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, να αποτελέσει σηµαντικό πόλο ανάπτυξης. Ακόµα
σχετικές δράσεις υποστήριξης της ∆ια Βίου Μάθησης θα πρέπει να εστιάσουν στην ενδυνάµωση των
δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την πρωτογενή παραγωγή των δυτικών περιοχών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
¾

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων στον Άξονα Α2

Με βάση τα ανωτέρω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
τριών (3) Περιφερειών Στατιστικής
Σύγκλισης, οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα εντάσσονται στις
ακόλουθες 4 οµάδες ∆ράσεων:
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∆ράση 1:
∆ράση 2:
∆ράση 3:
∆ράση 4:
¾

Υλοποίηση παρεµβάσεων που απορρέουν από την ανάπτυξη και
εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)
Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων
Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας
Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες

Α.∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Aριθµός νέων πιστοποιηµένων προγραµµάτων κατάρτισης.
Συµµετέχοντες σε ενέργειες κατάρτισης εργαζόµενοι /
αυτοαπασχολούµενοι. Επίτευξη στόχου Γ΄ ΚΠΣ 31/12/06. Πηγή
ΟΠΣ.
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Αριθµός
εργαζοµένων/αυτοαπασχολουµένων
που
έλαβαν
πιστοποίηση κατόπιν συµµετοχής τους σε ενέργειες κατάρτισης..
Ποσοστό
εργαζοµένων/αυτοαπασχολουµένων
που
έλαβαν
πιστοποίηση κατόπιν συµµετοχής τους σε ενέργειες κατάρτισης,
επί
του
συνόλου
των
καταρτισθέντων
(εργαζοµένων/αυτοαπασχολουµένων).
•
•

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

ΣΤΟΧΟΣ 2015

65

135**

20.000

168.000*

0

33.000

0

20%

* Ποσοστό 7% επί του συνόλου των 2.410.155 Απασχολουµένων στις Περιφέρειες Στατιστικής
Σύγκλισης
**ο υπολογισµός του στόχου είναι από µηδενική βάση
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3.1.4. Άξονας Α3: Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου
∆υναµικού και των Επιχειρήσεων στις Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου –Phasing In (ΠΣΕ –Ρ.Ι.) του Στόχου 2 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
Ο Άξονας Α3 περιλαµβάνει δράσεις που θα συµβάλλουν στην βελτίωση της προσαρµοστικότητας και
της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και των επιχειρήσεων Οι περιφέρειες του
Στόχου 2 (ή φυσικής σύγκλισης ή σταδιακής ένταξης ή phasing in), διαπνέονται θεωρητικά από
οµογενοποιηµένα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, στην περίπτωση όµως των δύο συγκεκριµένων
Περιφερειών Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, εµφανίζονται έντονα φαινόµενα ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων.
Το βασικό ζητούµενο που τίθεται για την Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου είναι να διατηρήσει
και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της µακροπρόθεσµα, προκειµένου να διατηρήσει υψηλούς
ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα ποσοστά της ανταγωνιστικότητας
ιδίως σε τοµείς που συνδέονται µε το τουριστικό της προϊόν που µε βάση την διεθνή συγκυρία σε
επίπεδο της Μεσόγειου (αύξηση της τουριστικής υποδοµής των γειτονικών χωρών) αναµένεται τα
επόµενα χρόνια να αντιµετωπίσει ανταγωνισµό. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω της µορφολογίας
της οικονοµίας της που εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τουρισµό απαιτεί στοχευµένες δράσεις
αναβάθµισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού στο πλαίσιο ενός παραγωγικού προτύπου
που θα συνδυάζει την πολυαπασχόληση, προκειµένου να καµφθούν οι συνέπειες της εποχικότητας
στην οικονοµία και να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις βιώσιµων επιχειρηµατικών µονάδων και
βελτίωσης των υπηρεσιών, ιδίως στον τουριστικό τοµέα. Στην κατεύθυνση αυτή στο πλαίσιο των
δράσεων του Άξονα Α3 µπορούν να δροµολογηθούν δράσεις για τη δια βίου µάθηση
αυτοαπασχολουµένων, σε θέµατα που άπτονται του τοµέα παροχής υπηρεσιών καθώς και κατάρτιση
σε θέµατα ανάπτυξης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος (εναλλακτικές µορφές
τουρισµού κ.τ.λπ)
Η Στερεά Ελλάδα αποτελεί ως προς το αναπτυξιακό της πρότυπο και την απασχόληση µια ιδιαίτερη
Περιφέρεια της χώρας. Η ιδιαιτερότητα αυτή προκύπτει από τη στενή της σχέση µε την Αττική και
την εγκατάσταση σε αυτή σηµαντικών µεταποιητικών µονάδων (κυρίως η Βοιωτία), από το
γεωγραφικό της ανάγλυφο και την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στις ορεινές της
περιοχές. Το επίπεδο προσαρµοστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και της επιχειρηµατικής της
βάσης διαφοροποιείται σε Νοµαρχιακό επίπεδο καθώς ιδίως σε ορεινές περιοχές παρουσιάζεται
µεγάλη υστέρηση του ανθρώπινου δυναµικού σε σύγχρονες δεξιότητες (συµπεριλαµβανοµένου του
αγροτικού τοµέα) που µακροπρόθεσµα µπορούν να αποτελέσουν αναχώµατα της ανάπτυξης της
περιφέρειας.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από αυτήν την άποψη δύνανται να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε
δράσεις δια βίου κατάρτισης (ενδοεπιχειρησιακής) των εργαζοµένων, τόσο σε νέες δεξιότητες που
απαιτεί ο σταδιακός εκσυγχρονισµός της µεταποιητικής βάσης της περιφερειακής οικονοµίας όσο και
σε νέους τοµείς που θα αναδείξουν τον φυσικό τουριστικό πλούτο και τον δυναµισµό του πρωτογενή
τοµέα της Περιφέρειας, ιδίως στην ορεινή ενδοχώρα και τα νησιά της Περιφέρειας (Εύβοια). Επίσης,
οι δράσεις ενίσχυσης της δια βίου µάθησης µπορούν να εστιασθούν και στην ανάπτυξη
συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων στον Τριτογενή τοµέα µεταξύ των αστικών της κέντρων.
Μέσω των ∆ράσεων αυτών στοχεύεται η ισόρροπη ανάπτυξη του ποσοστού «∆ια Βίου Μάθησης» του
ανθρώπινου δυναµικού σε περιφερειακό επίπεδο και η προσπάθεια αύξησης της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων σε νοµούς που σε σχέση µε την Βοιωτία κινούνται σε πιο χαµηλά επίπεδα.
¾

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων στον Άξονα Α3

Με βάση τα ανωτέρω ιδιαίτερα χαρακηριστικά των δύο (2) Περιφερειών Σταδιακής Εισόδου –
Phasing In, του Στόχου 2 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ), οι
προβλεπόµενες παρεµβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα εντάσσονται στις ακόλουθες 4 οµάδες
∆ράσεων:
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∆ράση 1:
∆ράση 2:
∆ράση 4:
∆ράση 3:

¾

Υλοποίηση παρεµβάσεων που απορρέουν από την ανάπτυξη και
εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)
Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας
Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων
Ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Aριθµός νέων πιστοποιηµένων προγραµµάτων κατάρτισης. Πηγή
ΕΚΕΠΙΣ.
Συµµετέχοντες σε ενέργειες κατάρτισης εργαζόµενοι /
αυτοαπασχολούµενοι. Επίτευξη στόχου Γ΄ ΚΠΣ 31/12/06. Πηγή
ΟΠΣ.
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Αριθµός
εργαζοµένων/αυτοαπασχολουµένων
που
έλαβαν
πιστοποίηση κατόπιν συµµετοχής τους σε ενέργειες κατάρτισης.
Πηγή: ΕΚΕΠΙΣ.
Ποσοστό
εργαζοµένων/αυτοαπασχολουµένων
που
έλαβαν
πιστοποίηση κατόπιν συµµετοχής τους σε ενέργειες κατάρτισης,
επί
του
συνόλου
των
καταρτισθέντων
(εργαζοµένων/αυτοαπασχολουµένων). Πηγή: ΕΚΕΠΙΣ και ΕΥ∆
ΕΠΑΕΚ.
•
•

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ 2007

ΣΤΟΧΟΣ 2015

65

135**

5.000

22.000*

0

4.400

0

20%

Ποσοστό 7% επί του συνόλου των 321.000 Απασχολουµένων στις Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
**ο υπολογισµός του στόχου είναι από µηδενική βάση
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3.1.5. Αναµενόµενες επιπτώσεις
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του Άξονα εντοπίζονται στα ακόλουθα:
1. Πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΣΣΕΕΚΑ, διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης
µεσοπρόθεσµης στρατηγικής για την ανάπτυξη της δια βίου µάθησης και σύνδεση των
συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. Ανάπτυξη και εφαρµογή ενός
ενιαίου, ανοικτού και ευέλικτου συστήµατος παρακολούθησης και πρόβλεψης των αναγκών και
των τάσεων της αγοράς εργασίας, µε δυνατότητα ειδίκευσης (εµβάθυνσης) στις ιδιαιτερότητες
των τοπικών οικονοµιών.
2. Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, των εργοδοτών και
των αυτοαπασχολουµένων, µέσω της υιοθέτησης νέων και καινοτόµων µορφών απασχόλησης
και οργάνωσης της εργασίας, της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και της
παραγωγικότητας, της ανάπτυξης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της εµπέδωσης της
αναγκαιότητας της δια βίου µάθησης ως καίριου και καθοριστικού παράγοντα επιχειρηµατικής
αλλά και ατοµικής προσαρµογής στα νέα ανταγωνιστικά δεδοµένα και στις νέες συνθήκες της
αγοράς εργασίας.
3. Αναβάθµιση των προσόντων και δεξιοτήτων, αλλά και του επιχειρηµατικού πνεύµατος του
ανθρώπινου δυναµικού και εξοικείωσή του µε τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και τις
σύγχρονες ΤΠΕ.
4. Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου υλοποίησης των προγραµµάτων συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης, µε τη σταδιακή µετατόπιση του βάρους από την προσφορά στις
πραγµατικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, την εφαρµογή συστήµατος καθορισµού
επαγγελµατικών περιγραµµάτων και πιστοποίησης των προγραµµάτων επαγγελµατικής
κατάρτισης και των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων, καθώς και
αξιολόγησης και πιστοποίησης της πρότερης µάθησης και επαγγελµατικής εµπειρίας.
5. Προώθηση της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο και τις απολαβές από την εργασία,
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης για τα µεγαλύτερα σε ηλικία µέλη του
εργατικού δυναµικού και δηµιουργία κινήτρων για επέκταση της παραµονής στην ενεργό
εργασιακή ζωή.
6. Ενδυνάµωση της θεσµικής ικανότητας και της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων στον
σχεδιασµό, την παρακολούθηση της υλοποίησης και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, δηµιουργία δυναµικών εταιρικών σχέσεων µε την ενεργό
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων σε τοπικό ή τοµεακό επίπεδο, ανάπτυξη της ικανότητας
ταχείας αντίδρασης στις παραγωγικές αναδιαρθρώσεις µε ολοκληρωµένες, ευέλικτες
παρεµβάσεις βάσει της συνεργασίας και της συναίνεσης
των εκπροσώπων των τοπικών
κοινωνιών, ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής οικονοµίας.
7. Ανάπτυξη συνεργειών και άντληση αµοιβαίων πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων µέσω της
άµεσης ή έµµεσης υποστήριξης αναπτυξιακών παρεµβάσεων που προβλέπονται σε άλλα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά και του γενικότερου αναπτυξιακού
σχεδιασµού της χώρας. Συµβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της µεταποίησης και των υπηρεσιών, στην ενίσχυση της βιωσιµότητας και
των προοπτικών ανάπτυξης των ΜΜΕ, στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην προσέλκυση ξένων
άµεσων επενδύσεων.
8. Ανάληψη δράσεων συστηµατικής αξιολόγησης των υλοποιούµενων παρεµβάσεων, µε σκοπό τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητάς τους, την αύξηση της εξωστρέφειας
και την υιοθέτηση / µεταφορά καλών πρακτικών.

3.1.6.

Στόχευση

σε

όρους

οµάδων

–

στόχων

/δικαιούχων

/τοµέων/περιοχών/ειδικών εδαφικών µονάδων
Οι
•
•
•
•

βασικές οµάδες-στόχοι του παρόντος Άξονα είναι οι ακόλουθες:
Εργαζόµενοι/ες (κυρίως χαµηλών δεξιοτήτων)
Επιχειρηµατίες / εργοδότες (άνδρες, γυναίκες)
Αυτοαπασχολούµενοι/ες
Εργαζόµενοι/ες µεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών)
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3.1.7. Ζητήµατα Εφαρµογής
Η εφαρµογή των δράσεων του Άξονα θα αντιµετωπισθεί µε τις ακόλουθες πρωτοβουλίες και
ρυθµίσεις:
1.

Μεταξύ των Υπουργείων Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Ανάπτυξης θα υπογραφεί
µνηµόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση προγραµµάτων Ένδο-επιχειρησιακής κατάρτισης (in
company training).

2.

Το εφαρµοστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των προγραµµάτων επαγγελµατικής
κατάρτισης εργαζοµένων και αυτοαπασχολούµενων θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να
λειτουργήσει µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων σε
αυτές. Όσον αφορά τους εργαζοµένους, θα δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής
προγραµµάτων κατάρτισης, ενώ το σύστηµα κατάρτισης από τις ίδιες επιχειρήσεις θα
εκσυγχρονισθεί, ώστε να καταστεί ελκυστικότερο και χρηστικό. Η αναµόρφωση του
συστήµατος κατάρτισης εργαζοµένων θα στηριχθεί στη σταδιακή µετατόπιση του βάρους από
την προσφορά και τη διαθεσιµότητα πόρων στη ζήτηση και µε συνεκτίµηση σοβαρών
πρωτοβουλιών από τους εργοδότες ή/και τους κοινωνικούς εταίρους. Στην ίδια κατεύθυνση,
θα διερευνηθεί η διεύρυνση των φορέων που µπορούν να πιστοποιηθούν για τη διεξαγωγή
προγραµµάτων ενδοεπιχειρησιακής επαγγελµατικής κατάρτισης42.
Η διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των δράσεων των παρόντων Αξόνων και
οµοειδών που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑ), γίνεται µέσω υιοθέτησης «κριτηρίων διαχωρισµού»
υπό τον συντονισµό της ΕΥΑΣ.

3.

3.1.8. Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση
πρωτοβουλιών προσαρµοστικότητας ανθρώπινου δυναµικού των
επιχειρήσεων και συµπληρωµατικές δράσεις ενίσχυσης της αστικής
ανάπτυξης – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.
Περιλαµβάνονται καινοτόµες παρεµβάσεις σχετικά µε τη χρήση νεωτεριστικών µέσων
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής που αφορούν ενδεικτικά συνολικές επιχορηγήσεις, αξιοποίηση των
χρηµατοδοτικών µέσων JEREMIE και JESSICA, δυνητική χρήση του νέου χρηµατοδοτικού µέσου
διευκόλυνσης επιµερισµού του κινδύνου (RISK SHARING FINANCE FACILITY-RSFF) της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.)

3.1.9. Κρατικές Ενισχύσεις
Στον παρόντα Άξονα θα γίνει χρήση ενισχύσεων µε βάση τους νέους απαλλακτικούς κανονισµούς
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

3.1.10.

Λοιπά

ειδικά

ζητήµατα

(Ρήτρα

ευελιξίας

10%

ΕΚΤ/ΕΤΠΑ,

∆ιαχωρισµός πράξεων επιλέξιµων δυνάµει ΕΓΤΑΑ/ ΕΤΑ)
Στο πλαίσιο του Τ.Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» θα εξετασθεί το ενδεχόµενο χρήσης της
ρήτρας ευελιξίας (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ 2 του ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ
και εντός ορίου 10% κατ ανώτατο όριο, παρεµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΚΤ
για παρεµβάσεις στους τοµείς Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο προώθησης των στόχων
της 1ης Προτεραιότητας του Κανονισµού ΕΚΤ, αναφορικά µε την ενίσχυση της προσαρµοστικότητας
επιχειρήσεων και εργοδοτών.

42

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 – 2013, 1ο σχέδιο, 12/2005
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3.2
Άξονες Β1, Β2, Β3: ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην
Απασχόληση
3.2.1. Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Οι Άξονες Προτεραιότητας Β1, Β2 και Β3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του
Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» αποσκοπούν στην προσέλκυση και διατήρηση µεγαλύτερου
αριθµού ατόµων στην αγορά εργασίας, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και τοπικού
χαρακτήρα ολοκληρωµένων σχεδίων προώθησης της απασχόλησης για την επίλυση
προβληµάτων που εµφανίζονται στις περιφερειακές αγορές εργασίας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη
διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των γυναικών, των νέων και των µακροχρόνια
ανέργων, καθώς και των ανέργων από ειδικές κοινωνικές οµάδες (άνεργοι µεγαλύτερης ηλικίας ή
από ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού), που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από την
αγορά εργασίας.
Οι ανισότητες αναφορικά µε τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να
υφίστανται. Τα συνεχιζόµενα στερεότυπα του φύλου ως προς διάφορα επαγγέλµατα και η µη πλήρης
αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των γυναικών, αποτελούν τροχοπέδη για την ισότιµη
συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας και την πλήρη κοινωνική και εργασιακή ένταξη. Η δυσκολία
πρόσβασης στην απασχόληση ενισχύεται από τις οικογενειακές υποχρεώσεις που δεσµεύουν την
γυναίκα ως προς το ωράριο εργασίας και τη συµµετοχή της στη δια βίου µάθηση. Ως αποτέλεσµα, οι
άνεργες γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του συνόλου των ανέργων, αν και αποτελούν
µόνο το 40% του εργατικού δυναµικού (Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ). Παρά την ευνοϊκή
µεταβολή στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών από το 2001 και µετά (κατά περίπου 1%
ετησίως), το ποσοστό της ανεργίας τους παραµένει σχεδόν διπλάσιο των ανδρών και σταθερά
περίπου 1½ φορά µεγαλύτερο του συνολικού ποσοστού ανεργίας.
Σε ό,τι αφορά τη διαχρονικά υψηλή ανεργία των νέων, τα κύρια αίτια εντοπίζονται αφενός στην
αναντιστοιχία µεταξύ των αποκτηθέντων από το βασικό εκπαιδευτικό σύστηµα τυπικών προσόντων
και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και αφετέρου στη φυσική έλλειψη εργασιακής εµπειρίας.
Επιπλέον, στην Ελλάδα εµφανίζεται και το φαινόµενο της χαµηλής απορρόφησης στην αγορά
εργασίας των νεοεισερχοµένων που έχουν υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο και επίπεδο ειδίκευσης
από εκείνα που ζητούνται από τις επιχειρήσεις. Έτσι, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, υψηλά
επίπεδα ανεργίας εντοπίζονται στους ανειδίκευτους νέους αποφοίτους µέσης εκπαίδευσης, στους
αποφοίτους της µέσης τεχνικο-επαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθώς και στους πτυχιούχους της
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και των ΤΠΕ συνιστά έναν περαιτέρω απαγορευτικό παράγοντα
για τους «εκτός των τειχών» της αγοράς εργασίας (άνεργοι νέοι, γυναίκες κλπ.), ενώ οδηγεί στην
ταχεία απαξίωση των προσόντων και των δεξιοτήτων και στον ουσιαστικό εργασιακό αποκλεισµό
ατόµων (άνεργοι µεγαλύτερης ηλικίας, µακροχρόνια άνεργοι), κάποιοι από τους οποίους, έως
πρόσφατα, θα εθεωρούντο ως καλά εφοδιασµένοι. Στα νέα αυτά δεδοµένα, το άτοµο ενδέχεται να
χρειαστεί να αλλάξει αντικείµενο απασχόλησης µία ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια του
εργασιακού του βίου, καθίσταται σηµαντική η ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος δια βίου
µάθησης, που θα βασίζεται σε µια έγκαιρη και τεκµηριωµένη διάγνωση των αναγκών, αλλά και των
τάσεων της αγοράς εργασίας και θα κατευθύνει τον άνεργο, µέσω µιας πλήρως εξατοµικευµένης
προσέγγισης µε βάση τα ατοµικά του χαρακτηριστικά, προς τις ενέργειες εκείνες που θα του
παράσχουν τη βέλτιστη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2000-2006, πολλά και σηµαντικά βήµατα έγιναν προς
αυτή την κατεύθυνση, µε τη δηµιουργία και την στελέχωση του δικτύου των ΚΠΑ-∆ΥΑ του ΟΑΕ∆, τη
δηµιουργία ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος για την υποστήριξη της εξατοµικευµένης
προσέγγισης των ανέργων κλπ., ενώ υλοποιήθηκαν και σηµαντικές παρεµβάσεις στο πλαίσιο των
ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης
(προγράµµατα ΝΘΕ,
ΝΕΕ, Stage,
προγράµµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων κλπ). Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία καλείται να
δοµηθούν οι παρεµβάσεις των Αξόνων Β1, Β2 και Β3 του παρόντος Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος για να δώσουν λύσεις στα προβλήµατα και τις συστηµικές αδυναµίες που ακόµα
παραµένουν και να επιφέρουν την απαραίτητη βελτίωση στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα
των υλοποιούµενων παρεµβάσεων.
Η στρατηγική για την επίτευξη αυτών των επιδιώξεων εµπεριέχει ένα συστηµικό σκέλος που
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αφορά:
•
την αναβάθµιση, τη λειτουργική ολοκλήρωση, τη διεύρυνση, την πιστοποίηση και τη δικτύωση
των φορέων που αποτελούν το σύστηµα προώθησης της απασχόλησης, µε στόχο την ποιοτική
και αποτελεσµατικη λειτουργία του συστήµατος, την παροχή αποτελεσµατικών και
εξατοµικευµένων υπηρεσιών απασχόλησης στους ανέργους και την αντιµετώπιση χρόνιων
διαρθρωτικών αδυναµιών, όπως το υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας ή το συγκριτικά υψηλό
ποσοστό του ηλικιακά ενεργού πληθυσµού που βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας και
•
την ποιοτική βελτίωση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, σε ό,τι αφορά το
περιεχόµενο, αλλά και το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής τους. Προς τον σκοπό αυτό έχει ήδη
ανατεθεί ένας αριθµός θεµατικών µελετών που αποσκοπούν, αφενός, στη µεγιστοποίηση των
αποτελεσµάτων µιας σειράς σηµαντικών δράσεων του Προγράµµατος µε βάση την Ελληνική και
διεθνή εµπειρία και τη διερεύνηση νέων ιδεών και, αφετέρου, στην εξειδίκευση ορισµένων από
τις νέες, καινοτόµες δράσεις που προβλέπει το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Στην ίδια
κατεύθυνση της ενίσχυσης των ενεργητικών πολιτικών, έµφαση επίσης θα δοθεί στην ποιοτική
αναβάθµιση και πιστοποίηση των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, στην ενσωµάτωση
της διάστασης της καινοτοµίας σε όλα τα επίπεδα, στην αποφυγή του θεµατικού
κατακερµατισµού των παρεµβάσεων και στην εξέταση της σκοπιµότητας χρηµατοδότησης
σηµαντικών οριζόντιων παρεµβάσεων σε Περιφερειακό ή και σε Εθνικό επίπεδο.
Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω, θα επιδιωχθούν µεταβολές στο εφαρµοστικό πλαίσιο των
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που αναµένεται ότι θα συµβάλουν αποφασιστικά στην
ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητάς τους. Ενδεικτικά, σε ότι αφορά στις δράσεις
για την προώθηση της απασχόλησης, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ορθή τοµεακή και κλαδική
στόχευση των παρεµβάσεων και στον καλύτερο συσχετισµό των ατοµικών προσόντων των
ωφελουµένων ανέργων µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε προσφερόµενης θέσης απασχόλησης ή
εργασιακής εµπειρίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο δυνατό ποσοστό διατήρησης των
ωφελουµένων στις θέσεις απασχόλησης µετά το πέρας της παρέµβασης. Παράλληλα, στις δράσεις
προώθησης της επιχειρηµατικότητας των νέων και των γυναικών θα εξετασθεί η σκοπιµότητα
υλοποίησης συνδυασµένων παρεµβάσεων, έτσι ώστε η γυναίκα ή ο νέος ελεύθερος επαγγελµατίας
να µπορεί να ενισχύεται, κατά προτίµηση αµέσως πριν από τη δηµιουργία της νέας του επιχείρησης,
από συνοδευτικές ενέργειες µε στόχο τη µεγιστοποίηση του ποσοστού επιβίωσης των νέων
επιχειρήσεων.
Στο ίδιο πνεύµα βελτιστοποίησης των αποτελεσµάτων από την υλοποίηση των παρεµβάσεων θα
επανεξετασθεί το εφαρµοστικό πλαίσιο των ενεργειών επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων (για την
καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητα του οποίου, όπως ίσχυσε κατά την τρέχουσα
προγραµµατική περίοδο, έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις), έτσι ώστε τα σχετικά προγράµµατα να µην
αποτελούν, όπως συνέβη στο παρελθόν, έµµεση επιδότηση της ανεργίας, αλλά ένα ουσιαστικό
εργαλείο για την µείωση της ανεργίας και την βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού
επιπέδου των ανέργων.
Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά θα εξετασθεί ή/και θα επιδιωχθεί η
αναθεώρηση των κριτηρίων επιλογής των καταρτιζόµενων ανέργων ώστε να επιλέγονται άτοµα που
όντως αναζητούν εργασία, η συνάρτηση του µέγιστου αριθµού προγραµµάτων που µπορεί να
παρακολουθήσει ένας άνεργος σε κάποια καθορισµένη χρονική περίοδο µε την αποδοχή εκ µέρους
του θέσεων εργασίας που του προσφέρονται, η ανάδειξη της σηµασίας της πρακτικής άσκησης και
της τοποθέτησης των καταρτισθέντων ανέργων σε κατάλληλες θέσεις πρακτικής άσκησης µε στόχο
την µεγιστοποίηση του ποσοστού µετέπειτα απασχόλησής τους από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις,
η πριµοδότηση των φορέων παροχής επαγγελµατικής κατάρτισης ανάλογα µε την επιτυχία τους στην
προώθηση στην απασχόληση των ανέργων που κατήρτισαν κλπ.
Σε όλες τις περιπτώσεις θα αξιοποιηθεί η εµπειρία από την υλοποίηση καινοτόµων καλών πρακτικών
στο πλαίσιο της Κ.Π. EQUAL, καθώς και η σχετική ευρωπαϊκή και διεθνής εµπειρία, όπως είναι για
παράδειγµα τα προγράµµατα τύπου κατάρτισης υποχρεωτικής/εγγυηµένης απασχόλησης, απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας σε Μ.Κ.Ο., ανταλλαγής εµπειριών κ.ά.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι στόχοι των Αξόνων Β1, Β2, Β3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση» είναι οι ακόλουθοι:
1. η αναβάθµιση του δικτύου των ΚΠΑ του ΟΑΕ∆ σε ενιαίο σύστηµα ως κέντρα παροχής
ολοκληρωµένων υπηρεσιών (“one-stop shops”), η ανάπτυξη και λειτουργία «Συστήµατος
Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας» (ΠΖΕ) και η δηµιουργία ∆ικτύου του συνόλου
των φορέων σύζευξης προσφοράς-ζήτησης στην αγορά εργασίας για την προώθηση σε θέση
απασχόλησης και η αναβάθµιση των µηχανισµών επιτήρησης της αγοράς εργασίας.
2.

ο ανασχεδιασµός και η ποιοτική αναβάθµιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,
µε βάση και την εµπειρία αντίστοιχων παρεµβάσεων κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές
περιόδους, µε στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας, της καταλληλότητας και της
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αποτελεσµατικότητάς τους, µέσω της υλοποίησης δράσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση
των ποσοστών της διατήρησης των ωφελουµένων στις θέσεις απασχόλησης ή εργασιακής
εµπειρίας όπου τοποθετούνται, καθώς και µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση ολοκληρωµένων
σχεδίων απασχόλησης προσαρµοσµένων στις τοπικές αγορές εργασίας, µε την ενεργό
συµµετοχή όλων των δυνητικά εµπλεκόµενων τοπικών φορέων.
3. η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και
δράσεων για την εναρµόνιση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή.
4. η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, ώστε σε κάθε νέο που τελειώνει το σχολείο και είναι
άνεργος να προσφέρονται εντός 6 µηνών, µέσω των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,
ευκαίριες για απασχόληση, µαθητεία, κατάρτιση, ή απόκτηση εργασιακής εµπειρίας.
5. η ενεργοποίηση των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων από ειδικές κοινωνικές
οµάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας, µέσω της
εφαρµογής ειδικά στοχευµένων δράσεων.
Οι Άξονες Προτεραιότητας Β1, Β2 και Β3 του ΤΕΠ-ΑΝΑ∆ θα συµβάλλουν:
•

•
•
•
•
•

Στη θεµατική προτεραιότητα Απασχόληση και κοινωνική συνοχή και τους Γενικούς Στόχους 8
(∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση), 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης,
για τη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη των
φαινοµένων περιθωριοποίησης και αποκλεισµού) και 11 (Ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού
και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε
τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες) του ΕΣΠΑ.
Στις προτεραιότητες 1 (Βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και συνακόλουθα της
παραγωγικότητας της εργασίας) και 3 (Μείωση του κοινωνικού αποκλεισµού και τη βελτίωση της
κοινωνικής συνοχής) του ΕΠΜ (Κεφ. 9).
Στον Στόχο 1β του ΕΚΤ (Τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης
στην αγορά εργασίας, πρόληψη της ανεργίας).
Στις ΚΣΚΓ 1.3.1 «Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας
και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας» και 1.3.3 (Αύξηση των
επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης).
Στις ΟΚΓ 17, 18, 19, 20, 21, 23 και 24.
Στον Στρατηγικό Στόχο 1 και τον Γενικό Στόχο 2 του ΤΕΠ-ΑΝΑ∆.

Για την επίτευξη των στόχων των Άξονων Β1, Β2, Β3 θα υλοποιηθούν δράσεις οι οποίες αναλύονται
παρακάτω. Μεταξύ των δράσεων συµπεριλαµβάνονται και οι ακόλουθες δράσεις συστηµικού
χαρακτήρα:
Α.

Ανάπτυξη και λειτουργία «Συστήµατος Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας»
(ΠΖΕ) και δηµιουργία «∆ικτύου» του συνόλου των φορέων σύζευξης προσφοράςζήτησης στην αγορά εργασίας µε τη συµµετοχή φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα της οικονοµίας, της αυτοδιοίκησης, της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κτλ. για την
προώθηση σε θέση απασχόλησης
(∆ράση 1.2)

Β. Αναβάθµιση του δικτύου των ΚΠΑ του ΟΑΕ∆ σε ενιαίο «σύστηµα» ως κέντρα παροχής
ολοκληρωµένων υπηρεσιών – “one-stop shops”
(∆ράση 1.1)
Γ. Αναβάθµιση µηχανισµών επιτήρησης της αγοράς εργασίας
(∆ράση 1.3)
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3.2.2. Άξονας Β1: ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις
Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ)
Ο Άξονας Β1 περιλαµβάνει δράσεις ενίσχυσης της απασχολησιµότητας του ανθρώπινου δυναµικού
στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ): Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, ΑΜΘ,
Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα, Πελοπόννησος για την επίτευξη επαρκούς ανταγωνιστικότητας και
δηµιουργία νέων ευκαιριών για εργασία.
Στην πλειονότητα των ανωτέρω περιφερειών τα κύριο στοιχείο που επιδιώκει να συµβάλλει ο άξονας
είναι η δηµιουργία ενός διατηρήσιµου και εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού σε σταθερές θέσεις
απασχόλησης µέσω της καταπολέµησης της ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο. Επισηµαίνεται ότι η
∆υτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, τα Ιόνια Νησιά και η Ήπειρος
αποτελούν τις Περιφέρειες µε τη µεγαλύτερη αναπτυξιακή υστέρηση στην Ελλάδα.
Σε περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ) που χαρακτηρίζονται από υψηλότερο του
εθνικού µέσου όρου ποσοστό ανεργίας (µε στοιχεία του 2005: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
11,9%, Ήπειρος 11,5% και ∆υτική Ελλάδα(10,6%) καθώς και σε άλλες που το ποσοστό
απασχόλησης εµφανίζεται ιδιαίτερα χαµηλό, όπως στην Ήπειρο (56,3%), στη ∆υτική Ελλάδα
(56,6%), στο Βόρειο Αιγαίο (56,8%), µε βάση την Περιφερειακή Στρατηγική του Ανάπτυξη του
Ανθρώπινου ∆υναµικού του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (δράσεις κατάρτισης και προώθησης των ανέργων στην
απασχόληση βάσει στοχευµένης ηλικιακής και κλαδικής προσέγγισης) που θα συµβάλλει αφενός στη
µείωση των ποσοστών ανεργίας και αφετέρου στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης σε
περιφερειακό επίπεδο.
Σε περιφέρειες που πλήττονται από φαινόµενα αναδιάρθρωσης και αποβιοµηχάνισης (Ανατολικής
Μακεδονία και Θράκη) έµφαση µπορεί να δοθεί σε ολοκληρωµένα σχέδια για την απασχόληση
προσαρµοσµένα σε τοπικές αγορές εργασίας.
Ιδιαίτερη εστίαση πρέπει να υπάρξει σε περιφερειακό επίπεδο εντός του Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης (ΠΑΣΣ), σε δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης των νέων στην απασχόληση, στις
Περιφέρειες στις περιφέρειες Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και
Πελοποννήσου, που τα ποσοστά ανεργίας των νέων ενώ υψηλότερα του εθνικού µέσου όρου.
Επίσης το πλέγµα των δράσεων του Άξονα Β1 που αφορά Υποστηρικτικά µέτρα για την προώθηση
της ισότητας των φύλων στην απασχόληση δύναται να επικεντρωθεί στις περιφέρειες: Βορείου
Αιγαίου, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδος, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας όπου τα
ποσοστά της ανεργίας των γυναικών είναι υψηλότερα του εθνικού µέσου όρου. Συναφείς δράσεις
για την εναρµόνιση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή και την κατάργηση του
επαγγελµατικού διαχωρισµού αναµένεται να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην είσοδο και διατήρηση
στην αγορά εργασίας περισσότερων γυναικών, καθώς και στη στήριξη της γυναικείας
επιχειρηµατικότητας.
¾

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων

Οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα εντάσσονται στις ακόλουθες οµάδες
∆ράσεων:
∆ράση 1: Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των συστηµάτων της αγοράς εργασίας
Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης θα προωθηθούν οι ακόλουθες παρεµβάσεις:
1. Αναβάθµιση της λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικής
προστασίας.
Πρόκειται για την περαιτέρω αναβάθµιση και οµογενοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης
και κοινωνικής προστασίας σε κέντρα παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών (one stop shops).
Στο πλαίσιο της παρέµβασης θα αναληφθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες ενέργειες:
•
•

Ενίσχυση της πελατοκεντρικής λειτουργίας των ΚΠΑ, εµπλουτισµός των παρεχόµενων από αυτά
υπηρεσιών ώστε να καταστούν πιο αποτελεσµατικά,
Ενίσχυση της ικανότητας των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας,
ώστε να παρέχουν εξατοµικευµένες υπηρεσίες σε όλες τις οµάδες στόχου (συνέργιες µε δράσεις
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•

Άξονα 3).
∆ιερεύνηση της διασύνδεσης
προστασίας µε τα ΚΕΠ.

των

δηµόσιων

υπηρεσιών

απασχόλησης

και

κοινωνικής

2. Σύζευξη προσφοράς – ζήτησης εργασίας: αντιµετώπιση του προβλήµατος του
κατακερµατισµού του πλαισίου εφαρµογής δράσεων, προετοιµασία συστηµάτων
παρακολούθησης και αξιολόγησης και ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων.
Προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία «Συστήµατος Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης
Εργασίας» (ΠΖΕ) µε παράλληλη δηµιουργία «∆ικτύου» του συνόλου των φορέων σύζευξης
προσφοράς-ζήτησης στην αγορά εργασίας µε τη συµµετοχή φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα της οικονοµίας, της αυτοδιοίκησης, της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κτλ. Το ∆ίκτυο θα ενισχύει
το ρόλο των κοινωνικών εταίρων Ο συντονισµός της δράσης του Συστήµατος και του ∆ικτύου θα
γίνει από το ΥΠΑΚΠ, µε την αξιοποίηση του στρατηγικού ρόλου του ΟΑΕ∆ στον τοµέα αυτό.
3. Περαιτέρω µείωση της αδήλωτης εργασίας
Προβλέπεται η αναβάθµιση των µηχανισµών επιτήρησης της αγοράς εργασίας για την περαιτέρω
µείωση της αδήλωτης εργασίας.
Οι δράσεις του Άξονα Β1 που αφορούν τον «εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση των δοµών της
αγοράς εργασίας» θα υλοποιηθούν οριζόντια στο σύνολο των ανωτέρω περιφερειών και αναµένεται
να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην αναβάθµιση της λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών
απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας στη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας
καθώς και στην περαιτέρω µείωση της αδήλωτης εργασίας.
∆ράση 2: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες του «Συστήµατος
Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας» (ΠΖΕ) θα αποτελέσουν τον στρατηγικό πυρήνα των
παρεµβάσεων του Άξονα Β.1 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις Περιφέρειες
Στόχου Σύγκλισης». Θα αξιοποιηθούν οι εµπειρίες από τη µέχρι τώρα εφαρµογή δράσεων, µέσω του
ΟΑΕ∆, καθώς και τα συµπεράσµατα των µελετών και των αξιολογήσεων, οι καλές πρακτικές άλλων
χωρών, αλλά και οι πραγµατικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σκοπός η βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας και των επιπτώσεών τους.
Ως βασικές Αρχές τίθενται η εξυπηρέτηση του τελικού αποδέκτη (άνεργου, εργαζόµενου,
επιχείρησης), η εφαρµογή προληπτικών µέτρων που εξασφαλίζουν έγκαιρο εντοπισµό των αναγκών
µε ατοµικά σχέδια δράσης και εξατοµικευµένη υποστήριξη, η ολοκληρωµένη προσέγγιση που να
συνδυάζει συµβουλευτική, επαγγελµατικό προσανατολισµό, κατάρτιση/επιµόρφωση, προώθηση στην
απασχόληση και συνεχή παρακολούθηση, η παροχή «ίσων ευκαιριών εκκίνησης για όλους».
Στο πλαίσιο της ∆ράσης περιλαµβάνονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις:
1. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην απασχόληση
Πρόκειται για την εφαρµογή «Ολοκληρωµένων ∆ράσεων» για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη
µείωση της ανεργίας των νέων, βάσει της εφαρµογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
του Μαρτίου του 2006.
«… Έως το τέλος του 2007, σε κάθε νέο που εγκαταλείπει το σχολείο και είναι άνεργος θα πρέπει να
προσφέρεται εργασία, µαθητεία, συµπληρωµατική επιµόρφωση ή άλλο µέτρο απασχολησιµότητας
εντός έξι µηνών, ενώ έως το 2010 η προθεσµία αυτή θα πρέπει να µειωθεί σε 4 µήνες.»
Προτεινόµενες δράσεις προώθησης νέων στην απασχόληση
Με βάση τις ανωτέρω κατευθύνσεις πολιτικής, οι κύριες δράσεις για νέους που σχετίζονται µε την
προώθηση της απασχόλησης, λόγω της δέσµευσης για παραµονή εκτός εργασίας, συµβουλευτικής ή
κατάρτισης όχι µεγαλύτερης των 6 µηνών, εκτιµάται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνουν:
1. Τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις, µε επιδοτήσεις θέσεων, στο πλαίσιο παράλληλης
συνδυασµένης στοχευµένης κατάρτισης και εξατοµικευµένης συµβουλευτικής, για την
απόκτηση και πιστοποίηση εργασιακής εµπειρίας.
2. Ανάπτυξη ενιαίου συστήµατος απόκτησης εργασιακής εµπειρίας µέσω τοποθετήσεων και
µαθητείας, στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν:
Τοποθετήσεις και µαθητείες για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας
Πιστοποίηση της εργασιακής εµπειρίας
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3.
4.
5.
6.

∆ράσεις τοποθέτησης νέων επιστηµόνων σε επιχειρήσεις, µε υποχρέωση συµµετοχής και της
επιχείρησης στο κόστος θέσης (συνδυαστικά, µε κατάρτιση πάνω στο αντικείµενο εργασίας
και συµβουλευτική)
∆ράσεις τοποθέτησης νέων «ανειδίκευτων» σε επιχειρήσεις, µε συνδυασµένη κατάρτιση
πάνω στο αντικείµενο εργασίας και συµβουλευτική
Κλασσικές δράσεις κατάρτισης-πιστοποίησης γνώσεων-δεξιοτήτων σε τοµείς ζήτησης και
αιχµής αλλά µε δυνατότητα προσαρµογής των προγραµµάτων στις τοπικές ανάγκες και
ιδιαιτερότητες
Ενίσχυση ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται µε νέους ώστε να αναπτύξουν κέντρα
πληροφόρησης σχετικά µε την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα αλλά και δίκτυα για
συµβουλευτική και κατάρτιση

Προτεινόµενες δράσεις προώθησης νέων στην επιχειρηµατικότητα (start-ups) και στην
Κοινωνική Οικονοµία
Οι δράσεις προώθησης στην επιχειρηµατικότητα θα σχετίζονται κύρια µε την εκκίνηση της
επιχείρησης.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:
1. Πρόγραµµα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών
2. Πρόγραµµα Νέων Γυναικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών
3. Πρόγραµµα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας των νέων, στον τοµέα του τουρισµού
(ειδικές περιοχές)
4. Πρόγραµµα ενίσχυσης κοινωνικής επιχειρηµατικότητας των νέων
5. ∆ράσεις επιδότησης της εξωστρέφειας των νεανικών, νεανικών συνεταιριστικών-εταιρικών
και νεανικών κοινωνικών επιχειρήσεων (προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών,
δηµοσιότητας, έρευνας αγοράς, συµµετοχής σε εκθέσεις, κλπ)
6. Ανάπτυξη εξ’ αποστάσεως παράλληλης κατάρτισης και συµβουλευτικής για υποστήριξη
αποµονωµένων περιοχών σε σχέση µε νεανική, νεανική συνεταιριστική και νεανική
κοινωνική επιχειρηµατικότητα και παροχή υπηρεσιών µιας στάσης, στο πλαίσιο
συνδυασµένης ολιστικής παρέµβασης
7. Ανάπτυξη µαθησιακής κουλτούρας και επιχειρηµατικότητας των νέων
2.

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση

Πρόκειται για την εφαρµογή «Ολοκληρωµένων ∆ράσεων» για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη
µείωση της ανεργίας των γυναικών.
Στα Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου τονίζεται όυι οι πολιτικές για την ισότητα των
φύλων είναι ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη, την ευηµερία και την
ανταγωνιστικότητα και ότι είναι καιρός να αναληφθεί ρητή δέσµευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την
εφαρµογή πολιτικών υπέρ της προώθησης της απασχόλησης των γυναικών και για την εξασφάλιση
καλύτερης ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής.
Προτεινόµενες δράσεις προώθησης γυναικών στην απασχόληση
Με βάση τις ανωτέρω κατευθύνσεις πολιτικής, οι κύριες δράσεις για γυναίκες που σχετίζονται µε την
προώθηση της απασχόλησης, περιλαµβάνουν:
1.
Τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις, µε επιδοτήσεις θέσεων, στο πλαίσιο παράλληλης συνδυασµένης
στοχευµένης κατάρτισης και εξατοµικευµένης συµβουλευτικής, για την απόκτηση και
πιστοποίηση εργασιακής εµπειρίας.
2.
Πιλοτική εφαρµογή κάλυψης θέσεων, τοποθετήσεων µε επιδότηση, σε θέσεις που προκύπτουν
κενές λόγω µητρότητας, κλπ για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών
3.
∆ράσεις ενίσχυσης της συµµετοχής των γυναικών σε ΜΜΕ (είτε ως επιχειρηµατίες είτε ως
εργαζόµενες), κυρίως µε την βελτίωση της ελαστικότητας στην εργασία και των
επαγγελµατικών προσόντων
4.
∆ράσεις τοποθέτησης γυναικών επιστηµόνων σε επιχειρήσεις.
5.
∆ράσεις κατάρτισης-πιστοποίησης γνώσεων-δεξιοτήτων σε τοµείς ζήτησης και αιχµής αλλά µε
δυνατότητα προσαρµογής των προγραµµάτων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες
6.
Ενίσχυση ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται µε γυναίκες ώστε να αναπτύξουν κέντρα
πληροφόρησης σχετικά µε την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα.
Προτεινόµενες δράσεις προώθησης γυναικών στην επιχειρηµατικότητα (start-ups) και
στην Κοινωνική Οικονοµία
Οι δράσεις προώθησης στην επιχειρηµατικότητα θα σχετίζονται κύρια µε την εκκίνηση της
επιχείρησης.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:
1. ∆ράσεις άµβλυνσης των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηµατίες στην
πρόσβαση στις χρηµατοδοτήσεις
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2.
3.
4.
3.

Επιδοτήσεις για έναρξη επιχειρήσεων (Γυναίκες επιχειρηµατίες)
Πρόγραµµα ενίσχυσης του «συνεταιρίζεσθαι» των γυναικών
Πρόγραµµα ενίσχυσης κοινωνικής επιχειρηµατικότητας των γυναικών
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση σε µακροχρόνια άνεργους και λοιπές
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.

Οι κύριες δράσεις για µακροχρόνια άνεργους και λοιπές ευπαθείς κοινωνικές οµάδες που σχετίζονται
µε την προώθηση της απασχόλησης θα υλοποιηθούν στο πλαίσο εφαρµογής της αρχής του
mainstreaming, σε συνέργεια και συµπληρωµατικότατα µε τις δράσεις του Άξονα 3 που αφορούν την
κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία.
4.

∆ράσεις προώθησης στην απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου

43

Για το ερευνητικό προσωπικό θα αναληφθούν ενδεικτικά οι παρακάτω παρεµβάσεις δράσεις:
1.
Υποστήριξης των επιχειρήσεων για τη απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου
2.
Υποστήριξης της διατοµεακής κινητικότητας (ανταλλαγή προσωπικού – ερευνητών µεταξύ
ερευνητικών και παραγωγικών φορέων σε βραχυπρόθεσµη βάση από την Ελλάδα και το
Εξωτερικό)
3.
Προσέλκυσης – Αξιοποίησης Ερευνητών, κυρίως υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό σε
ελληνικούς φορείς και επιχειρήσεις
5. Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση ανέργων βάσει στοχευµένης ηλικιακής και
κλαδικής προσέγγισης
Οι δράσεις κατάρτισης ανέργων αποτέλεσαν βασικό συστατικό στοιχείο των παρεµβάσεων υπέρ των
ανέργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Β’ και Γ’ ΚΠΣ. Παρά το γεγονός ότι το ποιοτικό επίπεδο
των ενεργειών συνεχιζόµενης κατάρτισης βελτιωνόταν συνεχώς, η αποτελεσµατικότητά τους ως
προς την κάλυψη θέσεων εργασίας και τη δηµιουργία απασχόλησης εκτιµάται ότι δεν ήταν ιδιαίτερα
ικανοποιητική, κυρίως λόγω της αδυναµίας απόλυτης σύζευξης των ενεργειών κατάρτισης µε τις
ανάγκες και δυνατότητες των ανέργων, αλλά και µε τις ανάγκες σε ειδίκευση και εξειδίκευση που
απαιτεί η παραγωγική βάση της οικονοµίας.
Στην τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί σε προγράµµατα, τα οποία στοχεύουν στην
απόκτηση γενικών δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων, οι οποίες περιλαµβάνουν πέρα από τις
βασικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες συναφείς µε την επίλυση προβληµάτων, µε την
οµαδική εργασία, τη λήψη αποφάσεων, τη δηµιουργική σκέψη, καθώς και δεξιότητες χρήσης
υπολογιστών και δεξιότητες συνεχούς µάθησης, δεξιότητες που επιτρέπουν στα άτοµα να αποκτούν
ευκολότερα νέα προσόντα, να προσαρµόζονται σε µεταβαλλόµενα τεχνολογικά περιβάλλοντα ή/και
να έχουν κινητικότητα στην αγορά εργασίας.
Κυρίαρχο ζήτηµα διασφάλισης της επιτυχίας του συστήµατος θα είναι η σύνδεση της κατάρτισης µε
την πιστοποίηση των δεξιοτήτων και στη συνέχεια, τοποθέτηση του καταρτισθέντος σε σχετική µε το
αντικείµενο θέση εργασίας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρέµβασης θα αναληφθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες ενέργειες:
•
Υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης ανέργων που οδηγούν σε πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων
•
Υλοποίηση προγραµµάτων υποχρεωτικής - εγγυηµένης απασχόλησης
6. Ολοκληρωµένα σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα σε τοπικές αγορές
εργασίας
Η παρέµβαση στοχεύει στην υποστήριξη για το σχεδιασµό και την υλοποίηση τοπικών σχεδίων
δράσης για την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα, καθώς και στη δηµιουργία τοπικών και
περιφερειακών δικτύων-συµπράξεων µεταξύ των κατά τόπους ΚΠΑ-∆ΥΑ, των κοινωνικοοικονοµικών φορέων, των φορέων της εκπαίδευσης, ΜΚΟ κλπ, µε στόχο τη δηµιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης µε βάση τις τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας ή συνθηκών πλήρους
απασχόλησης (πολυαπασχόληση, συµπληρωµατική απασχόληση κλπ), ιδιαίτερα σε περιοχές µε
φθίνοντες κλάδους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναδιάρθρωσης.

43

Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνική Προστασίας και του Υπουργείου

Ανάπτυξης
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Στο πλαίσιο διακριτής δράσης, θα δροµολογηθούν ενέργειες για την αξιοποίηση των GLOBAL
GRANTS (ολοκληρωµένες παρεµβάσεις). Η αναβάθµιση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ανέργων σε
περιφερειακές και τοπικές αγορές εργασίας θα προωθηθεί µε κατάλληλα προσαρµοσµένα
προγράµµατα σε επαγγέλµατα ή περιοχές που απειλούνται, λόγω των αλλαγών που επέρχονται στην
αγορά εργασίας.
Με βάση τα παραπάνω, θα υπάρξει πρόβλεψη και θετική διαχείριση των µελλοντικών συνεπειών των
παραγωγικών αναδιαρθρώσεων για να διευκολυνθεί η προσαρµογή τους στις νέες απαιτήσεις.
(Κατευθυντήρια γραµµή 21).

∆ράση 3: Υποστηρικτικά µέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην
απασχόληση
Οι πράξεις αυτές αφορούν σε παρεµβάσεις σε οριζόντιο επίπεδο και συνδέονται µε τη βελτίωση της
πρόσβασης στην εργασία και την αύξηση της διατήρησης της συµµετοχής και εξέλιξης των γυναικών
στην απασχόληση, προκειµένου να εξαλειφθούν οι βασισµένες στο φύλο διακρίσεις στην αγορά
εργασίας και να αναρµονισθεί η εργασιακή και η οικογενειακή ζωή.
Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης θα δροµολογηθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις:
1. Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής
2. Κατάργηση του επαγγελµατικού διαχωρισµού
Αναλυτικά:
1. Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής
Ο στόχος για σηµαντική αύξηση της απασχόλησης και ισότιµη συµµετοχή στην εργασία δεν µπορεί
να επιτευχθεί παρά µόνο µέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση των ατόµων να εναρµονίζουν τους
απαιτητικούς και αντικρουόµενους ρόλους τους.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ΄ ΚΠΣ έτους 2005 και
κατόπιν σχετικής συµφωνίας µε την Ε.Ε., η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση να ενισχύσει τις
πολιτικές προώθησης της γυναικείας απασχολησιµότητας. Ειδικότερα, οι Ελληνικές Αρχές έχουν
αναλάβει την υποχρέωση για τη θέσπιση ενός θεσµικού πλαισίου για την εφαρµογή πολιτικών
στοχευµένης (εξατοµικευµένης) ενίσχυσης σε γυναίκες για τη σύνδεσή τους µε ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης και προώθησης τους στην αγορά εργασίας. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.04.2007.
Προβλέπεται στοχευµένη προσέγγιση των γυναικών για την εναρµόνιση οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής µε στόχο τη στήριξη της γυναικείας απασχολησιµότητας (µέσω ειδικής
ενίσχυσης των γυναικών για να έχουν προσβάσιµες και οικονοµικά προσιτές µονάδες φροντίδας
παιδιών).
2. Κατάργηση του επαγγελµατικού διαχωρισµού
Προβλέπονται συνοδευτικές –κυρίως- δράσεις της χειραφέτησης των γυναικών στην πολιτική και
οικονοµική ζωή και προαγωγή του επιχειρηµατικού πνεύµατος τους, δράσεις ενηµέρωσης –
ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά µε το ρόλο των φύλων
στην οικογένεια και στην εργασία και δράσεις για την αποτελεσµατική διαχείριση της
διαφορετικότητας και την κατάργηση του επαγγελµατικού διαχωρισµού λόγω φύλου, πολιτισµικών
και λοιπών ιδιαιτεροτήτων. Επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας παρέµβασης θα εφαρµοστούν ειδικές
ενέργειες για την ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας στο χώρο εργασίας, καθώς και για την
προώθηση των γυναικών σε υψηλές θέσεις της επαγγελµατικής ιεραρχίας. Ανάπτυξη της Κοινωνικής
Ευαισθησίας.
Στο πλαίσιο της
ευαισθητοποίησης.

παρέµβασης

θα

αναληφθούν

Οµάδα Σχεδιασµού ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, ΥΠΑΚΠ

συνοδευτικές

ενέργειες

ενηµέρωσης

και

93

TOMEAKO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ– ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013

¾

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθµός ανέργων που ωφελήθηκαν από ενεργητικές
150.000
πολιτικές απασχόλησης (Κατάρτιση, STAGE, ΝΘΕ, ΝΕΕ).
Επίτευξη στόχου Γ’ ΚΠΣ 31/12/06. Πηγή ΠΑΕΠ, ΟΠΣ.
Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε ενέργειες
90.000
κατάρτισης. Επίτευξη στόχου Γ΄ ΚΠΣ 31/12/06. Πηγή
ΟΠΣ.
5.350
Αριθµός ωφελούµενων γυναικών από υποστηρικτικά
µέτρα για τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής. Απαιτείται δηµιουργία πλαισίου για
τη µέτρηση του δείκτη. Τιµή Βάσης: Αποτελέσµατα
µελέτης για τις ∆οµές (ΕΥ∆ ΕΠΑΕΚ)
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
4-5%
Ποσοστό ανέργων ωφελουµένων από ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης επί του ετήσιου µέσου όρου των
εγγεγραµµένων ανέργων που αναζητούν εργασία. Τιµή
Βάσης: επίτευξη του αντίστοιχου ποσοστού 31/12/06;
Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ωφελουµένων από
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης επί των
εγγεγραµµένων µακροχρόνια ανέργων που αναζητούν
εργασία.
Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε ενέργειες
16.000
κατάρτισης και έλαβαν πιστοποίηση.
Ποσοστό ανέργων που έλαβαν πιστοποίηση κατόπιν
συµµετοχής τους σε ενέργειες κατάρτισης επί του
18%
συνόλου των καταρτισθέντων.
Ποσοστό των εγγεγραµµένων ανέργων που ωφελούνται
από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και που
παραµένουν σε θέση απασχόλησης 6 µήνες µετά την
13,9%
ολοκλήρωση της παρέµβασης, επί του συνόλου των
ωφελουµένων από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
•
*ο υπολογισµός του στόχου είναι από µηδενική βάση
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3.2.3. Άξονας Β2: ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ)
Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις ενίσχυσης της απασχολησιµότητας του ανθρώπινου δυναµικού στις
τρεις (3) Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης - Phasing Out (ΠΕΣΣ): Αττική, Κ. και ∆. Μακεδονία
για την επίτευξη επαρκούς ανταγωνιστικότητας και τη δηµιουργία νέων ευκαιριών για εργασία.
Λόγω της διαφορετικής µορφολογίας των ανωτέρω Περιφερειών από πλευράς των µεγεθών και της
δοµής της αγοράς εργασίας οι δράσεις του Άξονας Β2 επιβάλλεται να έχουν µια διαφορετική
επιχειρησιακή προσέγγιση από πλευράς σχεδιασµού και χρηµατοδοτικής βαρύτητας µεταξύ των
ανωτέρω περιφερειών. Οι περιφέρειες αυτές ναι µεν πλεονεκτούν έναντι των περιφερειών αµιγούς
σύγκλισης σε ορισµένα από τα βασικά τους χαρακτηριστικά, όµως όσον αφορά το ανθρώπινο
δυναµικό, απαιτούν στοχευµένες και ορθά χωροθετηµένες δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου
δυναµικού τους για να επιταχυνθεί η ανάπτυξή τους και να περιορισθεί η υποανάπτυξη εντός
συγκεκριµένων χωρικών ενοτήτων.
Το χαµηλά ποσοστά απασχόλησης που εµφανίζονται στη ∆υτική Μακεδονία (52,1%) όσο και στην
Κεντρική Μακεδονία (57,9%), τα φαινόµενα µεγάλης ανεργίας (∆υτική Μακεδονία (ανεργία 18%,
υψηλή µακροχρόνια ανεργία) και αναδιάρθρωσης και αποβιοµηχάνισης τόσο στην ∆υτική όσο στην
Κεντρική Μακεδονία µπορούν να αντιµετωπιστούν εντός του παρεµβάσεων του Άξονα Β2 µε τον
σχεδιασµό ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που δύνανται να εφαρµοστούν και µε
ολοκληρωµένα σχέδια για την απασχόληση προσαρµοσµένα σε τοπικές αγορές εργασίας που
πλήττονται. Στις περιοχές αυτές έµφαση επίσης µπορεί να δοθεί σε καινοτόµες παρεµβάσεις µε
σύγχρονα εργαλεία χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση πρωτοβουλιών απασχόλησης µε
οριζόντια ή γεωγραφική διάσταση (Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης (global grants),
αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων.
Με βάση το έντονο πρόβληµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας που έχουν οι νέοι στην περιφέρεια
∆υτικής Μακεδονίας, όπου τα ποσοστά ανεργίας πλησιάζουν το 44%, άλλα και οι γυναίκες όπου τα
ποσοστά ανεργίας (τόσο σε ∆υτική όσο και Κεντρική Μακεδονία) είναι υψηλότερα του εθνικού µέσου
όρου µέσω των δράσεων του Άξονα Β2 µπορεί να δοθεί έµφαση στην πρόληψη της ανεργίας και σε
δράσεις ενίσχυσης της αυτααπασχόλησης και επιχειρηµατικότητας των νέων και των γυναικών.
Η ανάγκη ενδυνάµωσης των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τοµέα στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (∆υτικές Περιοχές) µπορεί να οδηγήσει στο να δοθεί έµφαση σε συναφείς δράσεις
κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης και στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας σε δράσεις
κατάρτισης και απασχόλησης που θα συνδεθούν µε τον κλάδο της Ενέργειας που αποτελεί µεγάλο
αναπτυξιακή δυνατότητα της περιοχής.
Στην Περιφέρεια Αττικής οι δράσεις που αφορούν ενέργειες σύνδεσης της κατάρτισης και της
απασχόλησης των ανέργων θα πρέπει να ευθυγραµµίζονται µε τους δυναµικούς κλάδους της
οικονοµίας και να εστιάζονται σε περιοχές µε έντονα προβλήµατα εντός του Λεκανοπεδίου στο οποίο
παρατηρούνται σηµαντικές ανισότητες από περιοχή σε περιοχή.
Επίσης στην Περιφέρεια Αττικής λόγω του υψηλού αριθµού ποσοστού απασχολούµενων γυναικών
και των δυσκολιών του αστικού περιβάλλοντος πρέπει να δοθεί έµφαση και να υπάρξει ευρύ πλαίσιο
εφαρµογής «Υποστηρικτικών µέτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην
απασχόληση» σε επίπεδο τόσο βελτίωσης της υποδοµής φροντίδας- προώθηση δραστικών αλλαγών
στην οργάνωση της εργασίας όσο και σε επίπεδο αλλαγής των νοοτροπιών, στάσεων και
αντιλήψεων, κυρίως σε σχέση µε τους ρόλους των φύλων στην οικογένεια και την εργασία
¾

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων

Με βάση τα ανωτέρω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
τριών (3) Περιφερειών Στατιστικής
Σύγκλισης, οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα εντάσσονται στις
ακόλουθες 3 οµάδες ∆ράσεων:
∆ράση 1:
∆ράση 2:
∆ράση 3:

Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των συστηµάτων της αγοράς
εργασίας
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
Υποστηρικτικά µέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων
στην απασχόληση
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¾

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθµός ανέργων που ωφελήθηκαν από ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης (Κατάρτιση, STAGE, ΝΘΕ, ΝΕΕ).
Τιµή βάσης: επίτευξη στόχου Γ. ΚΠΣ 31/12/06
Προτεινόµενη πηγή µέτρησης ΠΑΕΠ και Ο.Π.Σ.
Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε ενέργειες
κατάρτισης. Τιµή βάσης: επίτευξη στόχου Γ. ΚΠΣ
31/12/06. Πηγή ΟΠΣ.
Αριθµός ωφελούµενων γυναικών από υποστηρικτικά µέτρα
για τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και οικογενειακής
ζωής. Απαιτείται δηµιουργία πλαισίου για τη µέτρηση του
δείκτη. Τιµή Βάσης: Αποτελέσµατα µελέτης για τις ∆οµές
(ΕΥ∆ ΕΠΑΕΚ)
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό
ανέργων
ωφελουµένων
από
ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης επί του ετήσιου µέσου όρου των
εγγεγραµµένων ανέργων που αναζητούν εργασία. Τιµή
Βάσης: επίτευξη του αντίστοιχου ποσοστού 31/12/06;
Πηγή για καθορισµό τιµής βάσης και παρακολούθηση
δείκτη: ΠΑΕΠ.
Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ωφελουµένων από
ενεργητικές
πολιτικές
απασχόλησης
επί
των
εγγεγραµµένων µακροχρόνια ανέργων που αναζητούν
εργασία.
Αριθµός ανέργων
που
συµµετείχαν
σε
ενέργειες
κατάρτισης και έλαβαν πιστοποίηση. Πηγή ΕΚΕΠΙΣ.
Ποσοστό ανέργων που έλαβαν πιστοποίηση κατόπιν
συµµετοχής τους σε ενέργειες κατάρτισης επί του συνόλου
των καταρτισθέντων. Πηγή ΕΚΕΠΙΣ και ΕΥ∆ ΕΠΑΕΚ.
Ποσοστό των εγγεγραµµένων ανέργων που ωφελούνται
από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και που
παραµένουν σε θέση απασχόλησης 6 µήνες µετά την
ολοκλήρωση της παρέµβασης, επί του συνόλου των
ωφελουµένων από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
•
η τιµή στόχου είναι από µηδενική βάση
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ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

ΣΤΟΧΟΣ 2015

151.000

180.000*

67.000

80.000

2.600

5.000

4-5%

11%

-

25%

18.000

40.000

25%

50%

13,9%

28%
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3.2.4. Άξονας Β3: ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου – Phasing In (ΠΣΕ-Ρ.Ι.) του Στόχου 2
(Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση)
Ο Άξονας Β3 περιλαµβάνει δράσεις ενίσχυσης της απασχολησιµότητας του ανθρώπινου δυναµικού
στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου - Phasing In (ΠΣΕ): Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς
Ελλάδας. Οι περιφέρειες του Στόχου 2 (ή φυσικής σύγκλισης ή σταδιακής ένταξης ή phasing in)
διαπνέονται θεωρητικά από οµογενοποιηµένα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, στην περίπτωση όµως
των δύο συγκεκριµένων Περιφερειών Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, εµφανίζονται έντονα
φαινόµενα ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρά την ισχυρή παραγωγική βάση κατατάσσεται υψηλά τόσο από
πλευράς προβλήµατος της µακροχρόνιας ανεργίας όσο και από πλευράς κινδύνου της φτώχειας, ενώ
η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από εσωτερικές ανισότητες µε βάση στοιχεία σε νοµαρχιακό
επίπεδο. Μέσω των ∆ράσεων του Άξονας Β3 στοχεύεται η ισσόροπη ανάπτυξη του ποσοστού
απασχόλησης του ανθρώπινου δυναµικού σε περιφερειακό επίπεδο και η προσπάθεια αύξησης της
απασχόλησης σε νοµούς που κινούνται σε πιο χαµηλά επίπεδα από την Βοιωτία, η οποία
συγκεντρώνει τις µεταποιητικές µονάδες που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό το αναπτυξιακό προφίλ
της Περιφέρειας.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από αυτήν την άποψη δύνανται να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε
δράσεις κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης τόσο σε τοµείς και ειδικότητες που θα
δηµιουργήσει ο σταδιακός εκσυγχρονισµός της µεταποιητικής βάσης της περιφερειακής οικονοµίας
όσο και σε νέους τοµείς που θα αναδείξουν τον φυσικό τουριστικό πλούτο και τον δυναµισµό του
πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας ιδίως στην ενδοχώρα.
Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω της ιδιαιτερότητας της (πολυδιάσπαση του χώρου) και της
µορφολογίας της οικονοµίας της εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τουρισµό. Οι συνέπειες της
εποχικότητας της κύριας απασχόλησης (τουρισµός), της πολυαπασχόλησης (πρωτογενής και
τριτογενής τοµέας), της υποαπασχόλησης και ετεροαπασχόλησης, της άδηλης ανεργίας και της
υψηλής συµµετοχής των οικονοµικών µεταναστών και αλλοδαπών (σε µεγάλο βαθµό κυρίως κατά τη
θερινή περίοδο) επηρεάζουν την περιφερειακή αγορά εργασίας η οποία παρουσιάζει ανισσοροπίες σε
ετήσια βάση.
Η πρόκληση που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου είναι να διατηρήσει και να αυξήσει
την ανταγωνιστικότητά της µακροπρόθεσµα προκειµένου να διατηρήσει υψηλούς ρυθµούς
οικονοµικής ανάπτυξης, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα ποσοστά απασχόλησης και προωθώντας τις
ίσες ευκαιρίες στο ανθρώπινο δυναµικό της. Οι προοπτικές απασχόλησης του ανθρωπίνου δυναµικού
της Περιφέρειας δύνανται
να συνδεθούν µε
δυναµικούς τοµείς, όπως πολιτισµός,
διαφοροποιηµένος τουρισµός, µεταφορές, περιβάλλον. Επίσης στο πλαίσιο των δράσεων του Άξονα
Β3 έµφαση µπορεί να δοθεί στην Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου σε δράσεις καταπολέµησης της
αδήλωτης εργασίας, σε ενέργειες κατάρτισης στον τουριστικό τοµέα, στον πολιτισµό το περιβάλλον
και τις µεταφορές.

¾

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων

Με βάση τα ανωτέρω ιδιαίτερα χαρακηριστικά των δύο (2) Περιφερειών Σταδιακής Εισόδου –
Phasing In, του Στόχου 2 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ), οι
προβλεπόµενες παρεµβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα εντάσσονται στις ακόλουθες 3 οµάδες
∆ράσεων:
∆ράση 1:
∆ράση 2:
∆ράση 3:

Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των συστηµάτων της αγοράς
εργασίας
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
Υποστηρικτικά µέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων
στην απασχόληση
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¾

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθµός ανέργων που ωφελήθηκαν από ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης (Κατάρτιση, STAGE, ΝΘΕ, ΝΕΕ). Τιµή βάσης:
επίτευξη στόχου Γ. ΚΠΣ 31/12/06 Προτεινόµενη πηγή µέτρησης
ΠΑΕΠ και Ο.Π.Σ.
Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε ενέργειες κατάρτισης. Τιµή
βάσης: επίτευξη στόχου Γ. ΚΠΣ 31/12/06. Πηγή ΟΠΣ.
Αριθµός ωφελούµενων γυναικών από υποστηρικτικά µέτρα για τη
συµφιλίωση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Απαιτείται
δηµιουργία πλαισίου για τη µέτρηση του δείκτη. Τιµή Βάσης:
Αποτελέσµατα µελέτης για τις ∆οµές (ΕΥ∆ ΕΠΑΕΚ)
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό ανέργων ωφελουµένων από ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης επί του ετήσιου µέσου όρου των εγγεγραµµένων
ανέργων που αναζητούν εργασία. Τιµή Βάσης: επίτευξη του
αντίστοιχου ποσοστού 31/12/06; Πηγή για καθορισµό τιµής βάσης
και παρακολούθηση δείκτη: ΠΑΕΠ.
Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ωφελουµένων από ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης επί
των εγγεγραµµένων µακροχρόνια
ανέργων που αναζητούν εργασία.
Αριθµός ανέργων που συµµετείχαν σε ενέργειες κατάρτισης και
έλαβαν πιστοποίηση. Πηγή ΕΚΕΠΙΣ.
Ποσοστό ανέργων που έλαβαν πιστοποίηση κατόπιν συµµετοχής
τους
σε
ενέργειες
κατάρτισης
επί
του
συνόλου
των
καταρτισθέντων. Πηγή ΕΚΕΠΙΣ και ΕΥ∆ ΕΠΑΕΚ.
Ποσοστό των εγγεγραµµένων ανέργων που ωφελούνται από
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και που παραµένουν σε θέση
απασχόλησης 6 µήνες µετά την ολοκλήρωση της παρέµβασης, επί
του συνόλου των ωφελουµένων από ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης.
•
η τιµή στόχου είναι από µηδενική βάση

Οµάδα Σχεδιασµού ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, ΥΠΑΚΠ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

ΣΤΟΧΟΣ
2015

33.500

40.000

21.000

28.000

350

700

4-5%

10%

-

25%

2.900

14.000

14%

50%

13,9%

28%
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3.2.5. Αναµενόµενες επιπτώσεις
Τα κυριότερα αναµενόµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις από την υλοποίηση των Αξόνων
Προτεραιότητας Β1, Β2 και Β3 του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του
Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» εντοπίζονται στα ακόλουθα:
1. Εκσυγχρονισµός και λειτουργική αναβάθµιση των δηµόσιων φορέων και υπηρεσιών προώθησης
της απασχόλησης (δίκτυο ΚΠΑ-∆ΥΑ), που θα παρέχουν ολοκληρωµένες και πλήρως
εξατοµικευµένες υπηρεσίες απασχόλησης στη λογική του «one stop shop». Εµπλουτισµός µε
νέους πιστοποιηµένους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς προώθησης της απασχόλησης και
δικτύωση µεταξύ τους και µεταξύ αυτών και άλλων υποστηρικτικών µηχανισµών πρόσβασης
στην αγορά εργασίας (Γραφεία ∆ιασύνδεσης ΑΕΙ/ΤΕΙ κλπ). Ανάπτυξη και λειτουργία
αποτελεσµατικού συστήµατος σύζευξης προσφοράς-ζήτησης εργασίας.
2. Μείωση της αδήλωτης εργασίας και της µη καταγεγραµµένης ανεργίας, προσέλκυση
µεγαλύτερου αριθµού ατόµων στην αγορά εργασίας.
3. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των κατηγοριών ανέργων, ιδιαίτερα των
γυναικών, των νέων και των µακροχρόνια ανέργων. Περιορισµός των διακρίσεων στην αγορά
εργασίας µε βάση το φύλο και καλύτερη εναρµόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των
γυναικών, µέσω της προώθησης υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και εξαρτηµένων προσώπων.
Μέριµνα ώστε σε κάθε νέο που τελειώνει το σχολείο και είναι άνεργος να προσφέρονται εντός 6
µηνών ευκαιρίες για απασχόληση, µαθητεία, κατάρτιση, ή απόκτηση εργασιακής εµπειρίας.
Αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την ανάγκη επικαιροποίησης των
προσόντων και δεξιοτήτων των µακροχρόνια ανέργων και των ανέργων µεγαλύτερης ηλικίας.
Βελτίωση των προοπτικών εργασιακής ένταξης των ανέργων από ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.
4. ∆ηµιουργία νέων, βιώσιµων επιχειρήσεων από νέους ελεύθερους επαγγελµατίες και γυναίκες, µε
άµεσα και έµµεσα (πολλαπλασιαστικά) οφέλη για την απασχόληση.
5. Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου υλοποίησης των προγραµµάτων συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης, µε έµφαση στη διασφάλιση ποιότητας και στην πιστοποίηση των
αποκτηθεισών γνώσεων και προσόντων και µε σταδιακή µετατόπιση του βάρους από την
προσφορά στις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
6. Αναβάθµιση των προσόντων και δεξιοτήτων αλλά και του επιχειρηµατικού πνεύµατος των
ανέργων και εξοικείωσή τους µε τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες ΤΠΕ,
έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που θέτει η µετάβαση στην οικονοµία της
γνώσης. Βελτίωση της απασχολησιµότητας, αύξηση της εργασιακής κινητικότητας και της
παραγωγικότητας των καταρτισθέντων, µε συνεπακόλουθη µείωση της ανεργίας και βελτίωση
του βιοτικού τους επιπέδου.
7. Ενίσχυση της κοινωνικής συναίνεσης και συνοχής, µε τη συµµετοχή των τοπικών
κοινωνικοοικονοµικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων, των Μ.Κ.Ο. κλπ. στο σχεδιασµό και
την υλοποίηση ειδικά στοχευµένων δράσεων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα των τοπικών
αγορών εργασίας. Ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής οικονοµίας.
8. Ανάπτυξη συνεργειών και άντληση αµοιβαίων πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων µέσω της
άµεσης ή έµµεσης υποστήριξης αναπτυξιακών παρεµβάσεων που προβλέπονται σε άλλα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά και του γενικότερου αναπτυξιακού
σχεδιασµού της χώρας. Συµβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της µεταποίησης και των υπηρεσιών, στην ενίσχυση της βιωσιµότητας και
των προοπτικών ανάπτυξης των ΜΜΕ, στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης.
9. Ανάληψη δράσεων συστηµατικής αξιολόγησης των υλοποιούµενων παρεµβάσεων, µε σκοπό τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητάς τους, την αύξηση της εξωστρέφειας
και την υιοθέτηση / µεταφορά καλών πρακτικών.

3.2.6. Στόχευση σε όρους οµάδων – στόχων / δικαιούχων / τοµέων/
περιοχών / ειδικών εδαφικών µονάδων
Οι
•
•
•
•
•
•
•
•

βασικές οµάδες-στόχοι των παρεµβάσεων του Άξονα είναι οι ακόλουθες:
Άνεργοι / ες
άνεργοι νέοι / ες (15-24 ετών)
άνεργες γυναίκες
µακροχρόνια άνεργοι / ες
άτοµα ευπαθών κοινωνικών οµάδων που απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας
ανενεργοί / ες (άτοµα εκτός αγοράς εργασίας)
άτοµα που διατρέχουν τον κίνδυνο να µείνουν άνεργοι
εργαζόµενοι γυναίκες και άνδρες
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3.2.7. Ζητήµατα Εφαρµογής
Τα ζητήµατα εφαρµογής που αναδεικνύονται είναι τα ακόλουθα:
1. Η θέσπιση ενός θεσµικού πλαισίου για την εφαρµογή πολιτικών στοχευµένης (εξατοµικευµένης)
ενίσχυσης σε γυναίκες για τη σύνδεσή τους µε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και
προώθησης τους στην αγορά εργασίας. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο την 30.04.2007
2. Μεταξύ των Υπουργείων Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Ανάπτυξης θα υπογραφεί
µνηµόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση προγραµµάτων
προώθησης στην απασχόληση
προσωπικού υψηλού επιπέδου.

3.2.8. Χρήση εργαλείων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για την ενίσχυση
πρωτοβουλιών
προσαρµοστικότητας
ανθρώπινου
δυναµικού
των
επιχειρήσεων και συµπληρωµατικές δράσεις ενίσχυσης της αστικής
ανάπτυξης – Συνεισφορά Ε.Τ.Επ. και Ε.Τα.Ε.
Περιλαµβάνονται καινοτόµες παρεµβάσεις σχετικά µε τη χρήση νεωτεριστικών µέσων
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής που αφορούν ενδεικτικά συνολικές επιχορηγήσεις, αξιοποίηση των
χρηµατοδοτικών µέσων JEREMIE και JESSICA, δυνητική χρήση του νέου χρηµατοδοτικού µέσου
διευκόλυνσης επιµερισµού του κινδύνου (RISK SHARING FINANCE FACILITY-RSFF) της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων κλπ)

3.2.9. Κρατικές Ενισχύσεις
Στον παρόντα Άξονα θα γίνει χρήση ενισχύσεων µε βάση τoυς νέους απαλλακτικούς κανονισµούς
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

(Ρήτρα ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ, ∆ιαχωρισµός
πράξεων επιλέξιµων δυνάµει ΕΓΤΑΑ/ ΕΤΑ)

3.2.10. Λοιπά ειδικά ζητήµατα

Στο πλαίσιο του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». θα εξετασθεί το ενδεχόµενο χρήσης της
ρήτρας ευελιξίας (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ 2 του ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ
και εντός ορίου 10% κατ ανώτατο όριο, παρεµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΚΤ.
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3.3. Άξονες Γ1, Γ2, Γ3: Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών

3.3.1. Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Στα πλαίσια των στόχων για ανάπτυξη-απασχόληση-κοινωνική δικαιοσύνη, η προσπάθεια για την
επίτευξη υψηλών επιπέδων κοινωνικής συνοχής συµβαδίζει και ενισχύει την προσπάθεια για
οικονοµική µεγέθυνση-ανταγωνιστικότητα-καινοτοµία. Η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική συνοχή
αποτελούν τόσο συνέπειες, όσο και προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της οικονοµικής
ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η αντιµετώπιση του δυναµικού και πολυπαραγοντικού χαρακτήρα του κοινωνικού αποκλεισµού και
οι αντίστοιχες πολιτικές κοινωνικής ένταξης (οφείλουν να) ενσωµατώνουν ένα ανάλογο πλέγµα
πολυδιάστατων δράσεων και παρεµβάσεων µε επωφελούµενες οµάδες του πληθυσµού που
απειλούνται ή αντιµετωπίζουν το φάσµα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Οι
συγκεκριµένες πολιτικές εντάσσονται στο στρατηγικό στόχο της κοινωνικής συνοχής, ο οποίος τα
τελευταία χρόνια αποτελεί κεντρικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας το 2000, ανέδειξε την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού και την εξάλειψη της φτώχειας, µαζί µε τη µακροχρόνια βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, σε κεντρικά στοιχεία του
εκσυγχρονισµού του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου και σε θεµελιώδεις στόχους της Στρατηγικής
της Λισσαβόνας. Τα παραπάνω αποτελούν και τους τρεις κεντρικούς άξονες της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για τον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής. Στo πλαίσιο αυτό, η συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει
στη δηµιουργία µίας ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας, η οποία θα συνοδεύεται από την
αύξηση της απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή.
Σε εθνικό επίπεδο η στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη σήµερα
απεικονίζεται στην Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική
Ένταξη 2006-2008, η οποία περιλαµβάνει τα κείµενα του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική
Ένταξη (ΕΣ∆ΕΝ) 2006-200844, της Εθνικής Έκθεσης Στρατηγικής για τις Συντάξεις (ΕΕΣΣ) 20062008 και της Εθνικής Έκθεσης για την Υγεία και τη Μακροχρόνια Φροντίδα 2006-2008.
Το Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια µε τους στόχους που έχουν
τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού και την Εθνική Έκθεση
Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008. Είναι σαφές ότι για τη
χάραξη µιας συνεκτικής, πολυδιάστατης και ολοκληρωµένης στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και την
κοινωνική προστασία απαιτείται αφενός ο συντονισµός και η συµπληρωµατικότητα των δράσεων και των
υπηρεσιών που αφορούν στην εφαρµογή των επιµέρους πολιτικών για την κοινωνική ένταξη και την
κοινωνική προστασία και αφετέρου η ύπαρξη µιας ολοκληρωµένης αναπτυξιακής στρατηγικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Σε αυτά τα δεδοµένα, οι Άξονες Προτεραιότητας Γ1, Γ2 και Γ3 του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» αποσκοπούν στην ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής µε την ισότιµη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την
πρόληψη φαινοµένων περιθωριοποίησης και αποκλεισµού.
Οι παρεµβάσεις για την επίτευξη των στόχων εµπεριέχουν ένα συστηµικό σκέλος, που αφορά στην
ενίσχυση του συντονισµού των δράσεων στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής
ένταξης και σε ένα σκέλος σχετικά µε τη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης µεσοπρόθεσµης
στρατηγικής για την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού.
Οι στόχοι των Αξόνων Γ1, Γ2, Γ3 είναι οι ακόλουθοι:
1. Ο συντονισµός των δράσεων και η διασφάλιση συµπληρωµατικότητας µε τις αµιγώς εθνικές
πολιτικές, µέσω της ενεργοποίησης και ουσιαστικής λειτουργίας του ΕΣΥΚΠ.
2. Η προώθηση της ενεργού ενσωµάτωσης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων (µετανάστες, ΑµεΑ,
άτοµα µε πολιτισµικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, µακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ) για την
εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλα τα µέλη της κοινωνίας, την

44

Εκτενής αναφορά γίνεται στο κεφ. 2.1.2.2
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καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
3. Η αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας για την εργασιακή ένταξη ευπαθών οµάδων
του πληθυσµού.
4. Η βελτίωση της µέριµνας για όσους χρήζουν βοήθειας και η συµφιλίωση οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής
Οι παρόντες Άξονες Προτεραιότητας θα συµβάλλουν:
•
Στη θεµατική προτεραιότητα 3 «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 9
(Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης, για τη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων
στην αγορά εργασίας και την πρόληψη των φαινοµένων περιθωριοποίησης και αποκλεισµού)
του ΕΣΠΑ.
•
Στην προτεραιότητα για την Αύξηση της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, καθώς και
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια σειρά από
στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού,
του ΕΠΜ (Κεφ. 7 & 9.3).
•
Στην ΚΣΚΓ 1.3.1
•
Στις ΟΚΓ 17 και 19.
Στους Άξονες Γ1, Γ2, Γ3 θα υλοποιηθούν δράσεις οι οποίες αναλύονται παρακάτω. Μεταξύ των
δράσεων συµπεριλαµβάνονται και οι ακόλουθες δράσεις συστηµικού χαρακτήρα:
Ενεργοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου Κοινωνικής Προστασίας (ΕΣΥΚΠ)
(∆ράση 1)
Το ΕΣΥΚΠ θα καλύψει ανάγκες συντονισµού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
πολιτικών στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης.
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3.3.2. Άξονας Γ1: Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις Περιφέρειες Αµιγούς
Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ)
Ο Άξονας Γ1 περιλαµβάνει δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων του
πληθυσµού που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αµιγούς
Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ): Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, ΑΜΘ, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα,
Πελοπόννησος.
Λαµβάνοντας υπόψη την Περιφερειακή Στρατηγική του Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
∆υναµικού του ΕΣΠΑ 2007-2013 ιδιαίτερη έµφαση σε δράσεις Πρόληψης και αντιµετώπισης του
κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού (∆ράση 1 του Άξονα Γ1)
και
Ολοκληρωµένων δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες (∆ράση 2 του Άξονα Γ1)
δύναται να δοθεί σε Περιφέρειες εκ των ανωτέρω µε εξαιρετικά αρνητικά µεγέθη φτώχειας και
σηµαντικά προβλήµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης (π.χ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης),
καθώς και σε περιφέρειες που παρουσιάζουν επικινδυνότητα σε θέµατα διόγκωσης της φτώχειας
(Περιφέρεια Πελοποννήσου).
Αντίστοιχα σε περιφέρειες που δεν υπάρχουν σε τέτοιο µέγεθος προβλήµατα ανεργίας, κοινωνικού
αποκλεισµού και φτώχειας, όπως για παράδειγµα η Περιφέρεια Κρήτης, µπορεί να δοθεί περισσότερη
έµφαση σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική οικονοµία (∆ράση 3 του Άξονα Γ1) και απαιτούν
σε ένα βαθµό µια ωριµότητα σε συνεταιριστικού τύπου δράσεις.
Τα έργα που αφορούν την ∆ράση 4: ∆ράσεις στήριξης ατόµων που χρήζουν βοήθειας, του Άξονα
Γ1(∆οµές Βοήθεια στο Σπίτι) έχουν σαφώς µια διαπεριφερειακή διάσταση που υπαγορεύει η
κοινωνική τους αναγκαιότητα. Όµως πρέπει να συµπεριλαµβάνεται και η ιδιαιτερότητα των ανωτέρω
Περιφερειών στην υλοποίηση τους (επικέντρωση σε περιφέρειες µε αρνητικούς δείκτες φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισµού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκη, καθώς και σε Περιφέρειες µε ιδιαίτερα
γεωγραφικά χαρακτηριστικά αποµόνωσης όπως η Ήπειρος κλπ.
¾

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων

Οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα εντάσσονται στις ακόλουθες 4
οµάδες ∆ράσεων:
∆ράση 1:

Ενεργοποίηση του ΕΣΥΚΠ - ∆ιεύρυνση/Εµβάθυνση του κοινωνικού διαλόγου

Το ΕΣΥΚΠ προγραµµατίζεται να καλύψει ανάγκες συντονισµού, υλοποίησης, παρακολούθησης και
αξιολόγησης των πολιτικών στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης. Στις
αρµοδιότητες του ΕΣΥΚΠ θα συµπεριλαµβάνονται η µελέτη, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των
δράσεων για την κοινωνική προστασία. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης
για την κοινωνική κατάσταση και θα µελετήσει τη βελτίωση της στόχευσης των παροχών στις
ευπαθείς οµάδες, µε στόχο τη συµβολή στον εξορθολογισµό του συνολικότερου σχεδιασµού
κοινωνικής πολιτικής. Η ενεργοποίηση του ΕΣΥΚΠ θα συµπεριλάβει παρεµβάσεις συγκρότησης και
υποστήριξης του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων.
∆ράση 2:

Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού

Η δράση αφορά την υλοποίηση στοχευµένων παρεµβάσεων για την κοινωνική και επαγγελµατική
ένταξη των ευάλωτων οµάδων πληθυσµού (ΑµεΑ, παλιννοστούντες, µετανάστες, πρόσφυγες,
µακροχρόνια άνεργοι, αιτούντες άσυλο, θύµατα trafficking, οµάδες µε πολιτισµικές ή/και
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, ανήλικοι παραβάτες,
φυλακισµένοι, αποφυλακισµένοι, άστεγοι κ.λπ.) ανά κατηγορία οµάδας.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τον Ν. 3304/2005 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού» και ιδίως µε το άρθρου 18, ενσωµατώθηκαν 2 Οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αφορούν την ισότιµη µεταχείριση των ατόµων ανεξάρτητα από τη φυλετική ή και εθνοτική
καταγωγή τους (2000/43/ΕΚ) και την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισµού στον τοµέα της απασχόλησης, της
εργασίας και της επαγγελµατικής κατάρτισης (2000/78/ΕΚ).
Οι προτεινόµενες δράσεις εκτιµάται ότι παρουσιάζουν σαφή συµβατότητα µε την στην εφαρµογή των
παραπάνω πολιτικών.
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1. Παρεµβάσεις για την κοινωνικο-οικονοµική ένταξη ευπαθών οµάδων
(α) Μετανάστες
Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει πλέον στοιχεία πολυπολιτισµικής κοινωνίας, όπου η παρουσία
εργαζοµένων από τις άλλες Βαλκανικές χώρες,, την Ανατολική Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, αλλά
από τις άλλες χώρες της Ε.Ε., είναι σηµαντική.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την επίτευξη του στόχου της πλήρους κοινωνικής ένταξης των µεταναστών, οι
οποίοι διαβιούν και εργάζονται στην Ελλάδα, απαιτούνται συντονισµένες και µεθοδικές προσπάθειες
προκείµενου να αρθούν τα εµπόδια που έµµεσα ευθύνονται για την δυσχερή προσβασιµότητα τους σε
ορισµένα αγαθά και υπηρεσίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη της οµάδας αυτής
αποτελεί η υπαγωγή και η διατήρηση της σε επίσηµο καθεστώς διαµονής.
Για την προώθηση της οµαλής ενσωµάτωσης των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία και την αγορά
εργασίας θα υλοποιηθούν:
•
Συνοδευτικά µέτρα, που αφορούν ίδρυση υπηρεσιών υποδοχής, παροχή πληροφόρησηςενηµέρωσης, παροχή Σ.Υ.Υ.
•
Προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας
•
Πιστοποίηση αποκτηθεισών γνώσεων
•
Ενέργειες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και δηµοσιότητας, όπως η υιοθέτηση
προγραµµάτων ευρείας ενηµέρωσης του µεταναστευτικού πληθυσµού σε θέµατα υγείας και
υγιεινής, η καταπολέµηση των φαινοµένων ξενοφοβίας και ρατσισµού στους χώρους παροχής
ιατρικών υπηρεσιών, η δηµιουργία και διανοµή µεταφρασµένων εντύπων στις βασικές γλώσσες των
µεταναστών της, τα οποία θα περιλαµβάνουν τους βασικούς όρους για την καλύτερη συνεννόηση
µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών και του µετανάστη
(β) ΑµεΑ
Για την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία προτείνονται οι ακόλουθες
παρεµβάσεις:
•
Αναβάθµιση και διεύρυνση της λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου για ΑµεΑ µε την
παράλληλη ανάπτυξη συστήµατος καταγραφής και παρακολούθησης των ΑµεΑ.
•
Ενίσχυση των ∆ΥΑ για την επαγγελµατική ένταξη των ΑµεΑ, µέσω της ανάπτυξης δικτύου
εξειδικευµένων συµβούλων κοινωνικο-επαγγελµατικής ένταξης
•
Υλοποίηση στοχευµένων προγραµµάτων κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης για ΑµεΑ.
Ανάπτυξη εξειδικευµένων εκπαιδευτικών εργαλείων και µεθόδων διευκόλυνσης της πρόσβασης
των ΑµεΑ στην επαγγελµατική κατάρτιση. Πιλοτική εφαρµογή των δράσεων.
•
Ενίσχυση των εναλλακτικών µορφών απασχόλησης (προστατευµένη απασχόληση, παραγωγικά
εργαστήρια)
•
Υλοποίηση ενεργειών ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και στήριξης των οικογενειών των ΑµεΑ
για την καταπολέµηση ανισοτήτων και διακρίσεων
•
Πρόληψη του ιδρυµατισµού και του στιγµατισµού ΑµεΑ (οργάνωση και λειτουργία Στεγών
Υποστηρίζοµενης ∆ιαβίωσης- ΣΥ∆)45
(γ) Άτοµα µε πολιτισµικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.
Οι προτεινόµενες δράσεις αφορούν Τσιγγάνους (ROMA) και Έλληνες Μουσουλµάνους. Ειδικότερα
για τους τσιγγάνους προτείνεται ότι το ΤΕΠ ΑΝΑ∆ θα αναλάβει την υλοποίηση του τοµέα της
απασχόλησης, στην περίπτωση της υλοποίησης ενός ολοκληρωµένου χαρακτήρα εθνικού
σχεδίου δράσης που θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους βασικούς τοµείς:
•
•
•
•
•
•
•

Στεγαστική αποκατάσταση (κάλυψη των αναγκών στέγασης πληθυσµού που διαβιεί υπό
συνθήκες εξαθλίωσης, βελτίωση υφισταµένων οικισµών µε έργα υποδοµών)
Εκπαίδευση (ένταξη στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα των παιδιών)
Απασχόληση
Προκατάρτιση – κατάρτιση
Προώθηση της απασχόλησης και κύρια της αυταπασχόλησης
Συµβουλευτική υποστήριξη οικογένειας
Ευαισθητοποίηση/δράσεις δικτύωσης

45

Μνηµόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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(δ) Μακροχρόνια άνεργοι
Για τη συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα (που συνήθως περιλαµβάνει άνεργους άνω των 50 ετών,
απόφοιτους δηµοτικού ή άτοµα µε χαµηλά τυπικά προσόντα, µετανάστες κλπ). εκτιµάται ότι ο
κοινωνικός αποκλεισµός αντιπροσωπεύει µια προοδευτική διαδικασία περιθωριοποίησης, που
συνεπάγεται όχι µόνο οικονοµικά προβλήµατα αλλά και διάφορες µορφές κοινωνικών και
πολιτιστικών µειονεκτηµάτων.
Για τους µακροχρόνια άνεργους µέσω του Άξονα 3 του προτεινόµενου προγράµµατος θα παρασχεθεί
το σύνολο των προκαταρκτικών ενεργειών για την κινητοποίηση και ενεργοποίησή τους, δηλαδή
ενέργειες προκατάρτισης, συµβουλευτικής και υποστήριξης των άµεσα ωφελουµένων και των
οικογενειών τους. Στόχος είναι η καταπολέµηση των διακρίσεων και των προκαταλήψεων που
βιώνουν οι µακροχρόνια άνεργοι στο κοινωνικό και το εργασιακό πεδίο καθώς και η ενεργοποίησή
τους για τη κοινωνική και εργασιακή επανένταξη.
Οι ενέργειες που αφορούν την διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των µακροχρόνια
ανέργων θα υποστηριχθούν από τον Άξονα 2 του προτεινόµενου προγράµµατος.
(ε) Για όλες τις λοιπές οµάδες, όπως, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, θύµατα
trafficking, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, ανήλικους παραβάτες, φυλακισµένους,
αποφυλακισµένους, άστεγους κ.λπ, θα υπάρξει οριζόντια δέσµη ενεργειών, όπως ψυχολογική και
νοµική υποστήριξη, κοινωνική ενδυνάµωση και προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απόκτηση ή
βελτίωση δεξιοτήτων µε σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική τους ένταξη. Οι σχετικές δράσεις
κατάρτισης, και προώθησης στην απασχόληση θα είναι στοχευµένες, εξυπηρετώντας ανάγκες και
προβλήµατα των οµάδων. Στόχος η βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων µέσω της αποδοτικότητας
των υλοποιούµενων ενεργειών.
2. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την καταπολέµηση των διακρίσεων στην απασχόληση για
άτοµα προερχόµενα από ευάλωτες οµάδες
Η παρέµβαση αφορά στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για την αµερόληπτη
αντιµετώπιση ατόµων που υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσληψη και την επαγγελµατική τους
εξέλιξη (mentoring εργοδοτών και εργαζοµένων, ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των
επιχειρήσεων). Οµοίως, οι ως άνω ενέργειες στοχεύουν να ενισχύσουν την αποδοχή των ατόµων
αυτών από τους άλλους εργαζόµενους.
Για την υλοποίηση της παρέµβασης θα εφαρµοσθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές ενέργειες:
•
Εξειδικευµένες δράσεις ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για την καταπολέµηση των διακρίσεων
στους χώρους εργασίας.
•
Ενίσχυση σχεδίων στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης των επιχειρήσεων για την καταπολέµηση
των διακρίσεων στο επαγγελµατικό περιβάλλον.
•
∆ηµιουργία εθνικού φόρουµ για την καταπολέµηση των διακρίσεων στο επαγγελµατικό
περιβάλλον (ή ενίσχυση υπάρχοντος αντίστοιχου θεσµού) και αξιοποίηση των στοιχείων που θα
διατίθενται από την ΠΑΕΠ ΑΕ.
•
Ανάπτυξη δράσεων διαχείρισης της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο
•
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών αρωγής ευάλωτων κοινωνικά οµάδων
στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
∆ράση 3:

Ολοκληρωµένες δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες

Για την προώθηση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη
στοχευµένων δράσεων ολοκληρωµένου χαρακτήρα που απευθύνονται σε συγκεκριµένες ευάλωτες
οµάδες του πληθυσµού. Είναι ξεκάθαρο ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης θα πρέπει παράλληλα να
βασίζονται σε εξειδίκευση των οµάδων-στόχων.
Για την υλοποίηση της παρέµβασης θα εφαρµοσθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές ενέργειες:
•
Υποστήριξη για το σχεδιασµό και την υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση
και την επιχειρηµατικότητα των κοινωνικά ευάλωτων οµάδων
•
Ανάπτυξη δράσεων τοπικού χαρακτήρα από αντίστοιχα εταιρικά σχήµατα που απευθύνονται σε
ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού µιας συγκεκριµένης περιοχής και συνδυάζουν την κοινωνική
και επαγγελµατική ένταξη του συγκεκριµένου πληθυσµού µε την αξιοποίηση των τοπικών
πόρων.
•
Ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού
από υπάρχοντα και δηµιουργούµενα σχήµατα του κοινωνικού τοµέα της οικονοµίας.
•
Ανάπτυξη δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα / παροχή συµβουλευτικών – υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την εµψύχωση – ενδυνάµωση των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού και τη
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διασύνδεσή τους µε εργασιακά περιβάλλοντα και δοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης. ∆ικτύωση
φορέων που παρέχουν συµβουλευτική, επαγγελµατικό προσανατολισµό και υπηρεσίες
προώθησης στην Απασχόληση ευάλωτων κοινωνικά οµάδων. ∆ηµιουργία υπηρεσιών µιας στάσης
– one stop shops.
∆ράση 4:

Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας για την απασχόληση ευάλωτων
οµάδων

Κρίνεται σηµαντική η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας και ειδικότερα των κοινωνικών επιχειρήσεων
και των συνεταιρισµών που µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή και στην
ένταξη ατόµων ευάλωτων οµάδων στην απασχόληση (όπως µακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι µεγαλύτερης ηλικίας, άνεργοι µε χαµηλά τυπικά προσόντα, ΑµεΑ, άτοµα µε προβλήµατα ψυχικής υγείας κλπ),
συµπληρώνοντας τις βασικές πολιτικές οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης µε νέα κοιτάσµατα
εργασίας και υποστηρίζοντας την κοινωνική –οικονοµική πολιτική.
Στη συγκεκριµένη ∆ράση περιλαµβάνονται:
•
η ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας για τη δηµιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης.
•
η εκπόνηση θεσµικού, κανονιστικού, φορολογικού και διοικητικού πλαισίου για την κοινωνική
οικονοµία και την κοινωνική επιχειρηµατικότητα. Προσδιορισµός κριτηρίων καθορισµού των
κοινωνικών επιχειρήσεων.
•
Έλεγχος κοινωνικών επιχειρήσεων
•
Σχεδιασµός, οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευµένων προγραµµάτων επαγγελµατικής
κατάρτισης και συµβουλευτικής για την κοινωνική οικονοµία
•
Αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από την Κ.Π. equal και τη λειτουργία των Κοινωνικών
Συνεταιρισµών Περιορισµένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) µε επωφελούµενα άτοµα µε προβλήµατα
ψυχικής υγείας, βάσει του Ν 2716/1999
•
∆ηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Ανάπτυξη σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων
χρηµατοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων. ∆ικτύωση κοινωνικών επιχειρήσεων µε δηµόσιο,
ιδιωτικό τοµέα και ΟΤΑ
•
∆ιερεύνηση δυνατοτήτων ανάθεσης υπηρεσιών από φορείς δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε
κοινωνικές επιχειρήσεις.
Θα πρέπει, ακόµα, να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την ενίσχυση επιχειρήσεων του κοινωνικού τοµέα ή
του λεγόµενου τρίτου τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας (δηµοτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές µη
κερδοσκοπικές εταιρίες, επιχειρήσεις παροχής εκ του σύνεγγυς υπηρεσιών), που είναι δύσκολο, λόγω του
κοινωνικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων τους, να λειτουργήσουν ανταποδοτικά χωρίς επιχορήγηση. Η
ενίσχυση µπορεί να έχει τη µορφή της επιδότησης της απασχόλησης ειδικών κατηγοριών ανέργων, που είναι
δύσκολο να απορροφηθούν από τη λοιπή αγορά εργασίας (Γνώµη της Ο.Κ.Ε. για την "Εθνική Έκθεση για
την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη Aθήνα, 30 Αυγούστου 2006).
∆ράση 5:

Ενέργειες στήριξης ατόµων που χρήζουν βοήθειας

Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες, στοχευµένες παρεµβάσεις, όπως:
Ενέργειες στήριξης ατόµων που χρήζουν βοήθειας,
Στη συγκεκριµένη παρέµβαση περιλαµβάνεται η λειτουργία των µονάδων «Κοινωνικής Μέριµνας»
και «Βοήθεια στο σπίτι». Πρόκειται για δράση που υλοποιείται και κατά την τρέχουσα
προγραµµατική περίοδο, µε σαφή προστιθέµενη αξία και αντίκτυπο, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.
Στόχος της είναι η στήριξη του ατόµου που χρήζει βοήθειας, η ενίσχυση της οικογένειας που
λειτουργεί ως άτυπο σύστηµα φροντίδας, καθώς και η ενίσχυση της απασχολησιµότητας ιδίως των
τέκνων των άµεσα ωφελουµένων.
Η συγκεκριµένη δράση θα συµβάλλει:
(α) στη βελτίωση της µέριµνας για όσους χρήζουν βοήθειας (Συµπεράσµατα του Εαρινού
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2006, όπου αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο θα
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό). Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι το 52% των
ωφελούµενων βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας46.
(β) στη συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, αφού το 54,6% των έµµεσα

46

, 67 Μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ∆οµών Κοινωνικής Φροντίδας, που εκπονήθηκε στα
πλαίσια του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση»
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ωφελουµένων είναι γυναίκες σε εργάσιµη ηλικία, τέκνα των άµεσα ωφελουµένων47.

¾

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Πλήθος ∆ικτυώσεων και Συµπράξεων (Απαιτείται δηµιουργία πλαισίου για
τη µέτρηση του δείκτη)
Παρεµβάσεις πρόληψης ιδρυµατισµού ΑµεΑ (ΣΥ∆)
Αριθµός ωφελουµένων από ΣΥ∆
Αριθµός ανέργων ευπαθών κοινωνικά οµάδων που ωφελούνται από
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (προκατάρτιση, κατάρτιση, ΝΘΕ, ΝΕΕ,
STAGE, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις) Τιµή βάσης: επίτευξη στόχου Γ. ΚΠΣ
31/12/06. Πηγή ΟΠΣ.
Αριθµός ωφελουµένων από ενέργειες στήριξης ατόµων που χρήζουν
βοήθεια
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό ανέργων ευπαθών κοινωνικά οµάδων που ωφελούνται από
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στο σύνολο των ωφελουµένων από
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (προκατάρτιση, κατάρτιση, ΝΘΕ, ΝΕΕ,
STAGE, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις)

ΣΤΟΧΟΣ 2015

40

45

0
0

34
306

15.000

22.500(*)

8.000

12.000

9%

15%

*η τιµή στόχου είναι από µηδενική βάση
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3.3.3 Άξονας Γ2: Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις Περιφέρειες Στατιστικής
Σύγκλισης (ΠΕΣΣ)
Ο Άξονας Γ2 περιλαµβάνει δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων του
πληθυσµού που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό στις τρεις (3) Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης - Phasing Out (ΠΕΣΣ): Αττική, Κ. και ∆. Μακεδονία.
Λόγω της διαφορετικής µορφολογίας των ανωτέρω Περιφερειών από πλευράς των µεγεθών και της
δοµής της αγοράς εργασίας οι δράσεις του Άξονας Γ2 επιβάλλεται να έχουν µια διαφορετική
επιχειρησιακή προσέγγιση από πλευράς σχεδιασµού και χρηµατοδοτικής βαρύτητας εντός των
συγκεκριµένων Περιφερειών.
Η ανάγκη ενδυνάµωσης των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τοµέα στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (∆υτικές Περιοχές) µπορεί να οδηγήσει στο να δοθεί έµφαση σε δράσεις που ενισχύουν
σχήµατα κοινωνικής οικονοµίας στον πρωτογενή τοµέα (∆ράση 3 του Άξονα Γ2)
Τα αρνητικά µεγέθη της αγοράς εργασίας στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας πρωτίστως
(µεγάλο πρόβληµα της µακροχρόνιας ανεργίας που δηµιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικού
αποκλεισµού, αποβιοµηχάνιση κτλπ) και δευτερευόντως στη περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας
(µακροχρόνια ανεργία) απαιτούν επίσης µια ιδιαίτερη στόχευση σε
Ολοκληρωµένες δράσεις
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες (µακροχρόνια ανέργους κλπ) που µπορούν να
περιλαµβάνουν ενέργειες για την κινητοποίηση και ενεργοποίησή τους, δηλαδή ενέργειες
προκατάρτισης, συµβουλευτικής και υποστήριξης, τοπικά σχέδια κοινωνικής ένταξης κλπ.
Η Περιφέρεια Αττικής λόγω του µεγάλου πληθυσµιακού µεγέθους ευπαθών κοινωνικά οµάδων και
της χωρικής εστίασης τους σε υποβαθµισµένες περιοχές (π.χ ∆υτική Αττική) απαιτεί κατά
προτεραιότητα δράσεις Πρόληψης και αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού (∆ράση 1 του
Άξονα Γ2) και Ολοκληρωµένες δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες (∆ράση 2 του
Άξονα Γ2 ). Επίσης απαιτεί στοχευµένες παρεµβάσεις για την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη
συγκεκριµένων ευάλωτων οµάδων πληθυσµού που στην Αττική σε σχέση µε άλλες περιφέρειες
έχουν µεγάλη πληθυσµιακή αναφορά (ΑµεΑ, παλιννοστούντες, µετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες
άσυλο, θύµατα trafficking, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, ανήλικοι παραβάτες, φυλακισµένοι,
αποφυλακισµένοι, άστεγοι κ.λπ.). Ως παράδειγµα για την οµάδα µεταναστών-παλλινοστούντων
αναφέρεται η µεγάλη βαρύτητα που πρέπει να έχουν οι δράσεις εκµάθησης Ελληνικής Γλώσσας που
χρήζουν ιδιαίτερης σηµασίας για την ένταξη τους στο κοινωνικό σύστηµα.
Στην Περιφέρεια Αττικής οι δράσεις που αφορούν ενέργειες σύνδεσης της κατάρτισης και της
απασχόλησης των ευπαθών κοινωνικά οµάδων θα πρέπει να ευθυγραµµίζονται µε τους δυναµικούς
κλάδους της οικονοµίας και να εστιάζονται σε περιοχές µε έντονα προβλήµατα.

¾

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων

Με βάση τα ανωτέρω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τριών (3) Περιφερειών Στατιστικής
Σύγκλισης, οι προβλεπόµενες παρεµβάσεων στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα εντάσσονται στις
ακόλουθες 5 οµάδες ∆ράσεων:
∆ράση 1:
∆ράση 2:
∆ράση 3:
∆ράση 4:
∆ράση 5:

Ενεργοποίηση του ΕΣΥΚΠ - ∆ιεύρυνση/Εµβάθυνση του κοινωνικού
διαλόγου
Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών
οµάδων του πληθυσµού
Ολοκληρωµένες δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες
Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας για την απασχόληση ευάλωτων
οµάδων
Ενέργειες στήριξης ατόµων που χρήζουν βοήθειας
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¾

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Πλήθος ∆ικτυώσεων και Συµπράξεων. (Απαιτείται δηµιουργία
πλαισίου για τη µέτρηση του δείκτη)
Παρεµβάσεις πρόληψης ιδρυµατισµού ΑµεΑ (ΣΥ∆)
Αριθµός ωφελουµένων από ΣΥ∆
Αριθµός ανέργων ευπαθών κοινωνικά οµάδων που ωφελούνται
από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (προκατάρτιση,
κατάρτιση, ΝΘΕ, ΝΕΕ, STAGE, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις)
Τιµή βάσης: επίτευξη στόχου Γ. ΚΠΣ 31/12/06. Πηγή ΟΠΣ.
Αριθµός ωφελουµένων από ενέργειες στήριξης ατόµων που
χρήζουν βοήθεια
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό ανέργων ευπαθών κοινωνικά οµάδων που
ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στο
σύνολο των ωφελουµένων από ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης (προκατάρτιση, κατάρτιση, ΝΘΕ, ΝΕΕ, STAGE,
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις)
(*) η τιµή στόχου είναι από µηδενική βάση
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ΣΤΟΧΟΣ
2015

40

45

0
0

39
351

18.000

26.000 *

6.000

9.000

9%

15%
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3.3.4. Άξονας Γ3: Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου –Phasing In (ΠΣΕ –Ρ.Ι.) του Στόχου 2 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
Ο Άξονας περιλαµβάνει
δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων του
πληθυσµού που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου - Phasing In (ΠΣΕ): Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
Παρά τα ενθαρρυντικά οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η
αγορά εργασίας σε νοµαρχιακό επίπεδο χαρακτηρίζεται από εσωτερικές ανισότητες. Η γειτνίαση του
Νοµού Βοιωτίας µε την Αττική και η εγκατάσταση µεγάλων µεταποιητικών µονάδων εισφέρουν σε
µεγάλο βαθµό στο περιφερειακό ΑΕΠ. Παρόλα αυτά η Περιφέρεια αυτή κατατάσσεται υψηλά τόσο
από πλευράς προβλήµατος της µακροχρόνιας ανεργίας, όσο και από πλευράς κινδύνου της φτώχειας
ιδίως σε περιοχές της Ενδοχώρας (πχ Ευρυτανία). Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από αυτήν την
άποψη δύναται να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε δράσεις πρόληψης και αντιµετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού (∆ράση 1 του Άξονα Γ3) και Ολοκληρωµένων
δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες (∆ράση 2 του Άξονα Γ3). Μάλιστα οι δράσεις
αυτές δύνανται να συνδεθούν µε προοπτικές απασχόλησης των ατόµων που προέρχονται από
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες σε τοµείς και ειδικότητες που θα δηµιουργήσει ο σταδιακός
εκσυγχρονισµός της µεταποιητικής βάσης της περιφερειακής οικονοµίας.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω της ιδιαιτερότητας της (πολυδιάσπαση του χώρου) και της
µορφολογίας της οικονοµίας της που εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τουρισµό, βάλλεται από
φαινόµενα που επηρεάζουν την κοινωνική ένταξη και τις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. Οι συνέπειες
της εποχικότητας της κύριας απασχόλησης (τουρισµός), της πολυαπασχόλησης (πρωτογενής και
τριτογενής τοµέας), της υποαπασχόλησης και ετεροαπασχόλησης, της άδηλης ανεργίας και της
υψηλής συµµετοχής των οικονοµικών µεταναστών και αλλοδαπών (σε µεγάλο βαθµό κυρίως κατά τη
θερινή περίοδο) επηρεάζουν την περιφερειακή αγορά εργασίας η οποία παρουσιάζει ανισσοροπίες σε
ετήσια βάση.
Η πρόκληση που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου είναι να διατηρήσει και να αυξήσει
την ανταγωνιστικότητά της µακροπρόθεσµα προκειµένου να διατηρήσει υψηλούς ρυθµούς
οικονοµικής ανάπτυξης, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα ποσοστά απασχόλησης και προωθώντας τις
ίσες ευκαιρίες στο ανθρώπινο δυναµικό της. Οι προοπτικές απασχόλησης του ανθρωπίνου δυναµικού
της Περιφέρειας που προέρχεται από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες δύνανται να συνδεθούν µε
δυναµικούς τοµείς,
όπως πολιτισµός, τουρισµός, µεταφορές, περιβάλλον στο πλαίσιο
Ολοκληρωµένων δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες (∆ράση 2 του Άξονα Γ3) αλλά
και µε την ενίσχυση δράσεων κοινωνικής οικονοµίας (∆ράση 3 του Άξονα Γ3)
¾

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων

Με βάση τα ανωτέρω ιδιαίτερα χαρακηριστικά των δύο (2) Περιφερειών Σταδιακής Εισόδου –
Phasing In, του Στόχου 2 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ), οι
προβλεπόµενες παρεµβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα εντάσσονται στις ακόλουθες 5 οµάδες
∆ράσεων:
∆ράση 1:
∆ράση 2:
∆ράση 3:
∆ράση 4:
∆ράση 5:

Ενεργοποίηση του ΕΣΥΚΠ - ∆ιεύρυνση/Εµβάθυνση του κοινωνικού
διαλόγου
Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών
οµάδων του πληθυσµού
Ολοκληρωµένες δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες
Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας για την απασχόληση ευάλωτων
οµάδων
Ενέργειες στήριξης ατόµων που χρήζουν βοήθειας

Το αναλυτικό περιεχόµενο των Πράξεων έχει αναλυθεί στον Άξονα Γ.1
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¾

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Πλήθος ∆ικτυώσεων και Συµπράξεων. (Απαιτείται δηµιουργία
πλαισίου για τη µέτρηση του δείκτη)
Παρεµβάσεις πρόληψης ιδρυµατισµού ΑµεΑ (ΣΥ∆)
Αριθµός ωφελουµένων από ΣΥ∆
Αριθµός ανέργων ευπαθών κοινωνικά οµάδων που ωφελούνται
από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (προκατάρτιση,
κατάρτιση, ΝΘΕ, ΝΕΕ, STAGE, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις)
Τιµή βάσης: επίτευξη στόχου Γ. ΚΠΣ 31/12/06. Πηγή ΟΠΣ.
Αριθµός ωφελουµένων από ενέργειες στήριξης ατόµων που
χρήζουν βοήθεια
Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοστό ανέργων ευπαθών κοινωνικά οµάδων που
ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στο
σύνολο των ωφελουµένων από ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης (προκατάρτιση, κατάρτιση, ΝΘΕ, ΝΕΕ, STAGE,
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις)
*η τιµή στόχου είναι από µηδενική βάση
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3.3.5. Αναµενόµενες επιπτώσεις
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από τις παρεµβάσεις των Αξόνων Γ1, Γ2, Γ3 είναι τα ακόλουθα:
1. Η κοινωνική και εργασιακή ένταξη / επανένταξη ατόµων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού που
βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό
2. Η πρόληψη του κινδύνου κοινωνικοοικονοµικού αποκλεισµού για κατηγορίες ατόµων που
προέρχονται ή µεταπίπτουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού
3. Η καταπολέµηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων στο κοινωνικό και εργασιακό πεδίο
4. Η άµβλυνση της κατάστασης φτώχειας σε στοχευµένες κατηγορίες ατόµων που ανήκουν σε
ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού
5. Η αναβάθµιση της συµµετοχής των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού στο σχεδιασµό, τη
παρακολούθηση και την εφαρµογή των παρεµβάσεων κοινωνικής ένταξης

3.3.6.
Στόχευση
σε
όρους
οµάδωνστόχων/δικαιούχων/τοµέων/περιοχών/ειδικών εδαφικών µονάδων
Οι ωφελούµενοι από τις παρεµβάσεις του Άξονα µπορούν να συστηµατοποιηθούν στις ακόλουθες
οµάδες-στόχους:
•
Άτοµα προερχόµενα από ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού που συµµετέχουν στις ολοκληρωµένες
παρεµβάσεις κοινωνικής ένταξης
•
Άτοµα προερχόµενα από ευπαθείς οµάδες πληθυσµού συγκεκριµένων περιοχών στο πλαίσιο της
ανάπτυξης τοπικών σχεδίων κοινωνικής ένταξης
•
Άτοµα προερχόµενα από ευπαθείς οµάδες πληθυσµού που συµµετέχουν στις οριζόντιες δράσεις
ενδυνάµωσης-εµψύχωσης και στήριξης
•
Οικογένειες και άτοµα (ηλικιωµένοι – παιδιά) σε κατάσταση φτώχειας
•
Άτοµα µε αναπηρίες που συµµετέχουν σε στοχευµένες δράσεις υποστήριξης της εργασιακής
ένταξης
•
Εργοδότες και εργαζόµενοι, στους οποίους απευθύνονται οι δράσεις καταπολέµησης των
προκαταλήψεων και των διακρίσεων στην αγορά εργασίας
•
Άτοµα προερχόµενα από ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού που εντάσσονται σε δράσεις
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας
•
Εργαζόµενοι σε δοµές στήριξης της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού,
σε ΜΚΟ και στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας

3.3.7. Ζητήµατα Εφαρµογής
Καταρχήν ζητήµατα, για τα οποία απαιτείται εστίαση της προσοχής θα µπορούσαν να αποτελέσουν
τα παρακάτω:
•
Ωρίµανση των διαδικασιών που αφορούν στη θεσµοθέτηση και ενεργοποίηση του Εθνικού
Συµβουλίου Κοινωνικής Προστασίας, λόγω της στρατηγικής θέσης που επιφυλάσσουν σε αυτό τα
κείµενα του εθνικού στρατηγικού προγραµµατισµού ως προς το σχεδιασµό- εφαρµογή –
παρακολούθηση και αποτίµηση των πολιτικών και παρεµβάσεων κοινωνικής ένταξης στο σύνολο
της χώρας,
•
Επικαιροποίηση του υφιστάµενου Ολοκληρωµένου Προγράµµατος για την κοινωνική υποστήριξη
και ένταξη των τσιγγάνων,
•
Ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου για την ώθηση της Κοινωνικής Οικονοµίας

3.3.8. Κρατικές Ενισχύσεις
Στον παρόντα Άξονα θα γίνει χρήση ενισχύσεων µε βάση τoυς νέους απαλλακτικούς κανονισµούς
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας ειδικών
οµάδων πληθυσµού και για την ενίσχυση επιχειρήσεων στην καταπολέµηση των διακρίσεων.

3.3.9. Λοιπά ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10%
∆ιαχωρισµός πράξεων επιλέξιµων δυνάµει ΕΓΤΑΑ/ ΕΤΑ)

ΕΚΤ/ΕΤΠΑ,

Στο πλαίσιο του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». θα εξετασθεί το ενδεχόµενο χρήσης της
ρήτρας ευελιξίας (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ 2 του ΓΚ), δηλαδή η χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ
και εντός ορίου 10% κατ ανώτατο όριο, παρεµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΚΤ.
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3.4. Άξονες ∆1 ∆2,∆3: Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα
της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού

3.4.1. Άξονας ∆1: Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής
Υγείας, Ανάπτυξη της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της
∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης (ΠΑΣΣ).
¾

Στόχοι του Άξονα – Γενική Επισκόπηση

Ο τέταρτος Άξονας περιλαµβάνει αφενός πολυδιάστατες παρεµβάσεις για την εδραίωση της
µεταρρύθµισης του τοµέα της ψυχικής υγείας και αφετέρου για την ανάπτυξη και διαµόρφωση ενός
ενιαίου πλαισίου παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.
Οι προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας ψυχιατρικής
περίθαλψης και φροντίδας της ψυχικής υγείας, σύµφωνα και µε τις συστάσεις του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας, έχουν προσλάβει χαρακτηριστικά µεταρρύθµισης του συστήµατος. Το πέρασµα
από την ασυλική Ψυχιατρική (µε τα ιδρυµατικού τύπου κλειστά νοσηλευτήρια, αποκοµµένα από την
κοινωνία και – συχνά – από την ίδια τη ζωή), σε µια διαφορετική συνολική προσέγγιση του ψυχικά
πάσχοντα, στην κοινωνική – κοινοτική Ψυχιατρική και στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (µε την
ανάπτυξη ενός συνολικού Συστήµατος κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας), αποτελεί σήµερα
γενικώς παραδεκτή εξέλιξη στον χώρο της ψυχικής υγείας. Η ριζική µεταρρύθµιση των υπηρεσιών
παροχής ψυχικής υγείας ξεκίνησε στη χώρα µε την ψήφιση του νόµου 1397/83 για το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. Με την ενεργοποίηση της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης από την τότε ΕΟΚ
(Κανονισµός 815/84, Προγράµµατα «Λέρος Ι» και «Λέρος ΙΙ») ξεκίνησε η διαδικασία
αποϊδρυµατισµού, βελτίωσης των συνθηκών νοσηλείας µέσα στα ιδρύµατα, προετοιµασίας και
µετάβασης των ασθενών σε προστατευµένες ή σχετικά αυτόνοµες δοµές διαβίωσης στην κοινότητα
και δηµιουργίας νέων κοινοτικά προσανατολισµένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ο νόµος 2716/99
για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας» ήρθε για να καλύψει
θεσµικά τις συντελούµενες αλλαγές και να προσδώσει µια νέα δυναµική στη µεταρρύθµιση.
Η πρωτοβάθµια φροντίδα εκφράζει µία στρατηγική που δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον
εξωνοσοκοµειακό τοµέα του συστήµατος υγείας. Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθµια φροντίδα
είναι η αποµάκρυνση από το «κλινικό» µοντέλο και η υιοθέτηση του «κοινωνικού»
µοντέλου, το οποίο αναπτύσσεται κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του κοινωνικού και
τοπικού προσανατολισµού βοηθά να περιοριστεί στο ελάχιστο η προσφυγή σε ιδρυµατική ή
νοσοκοµειακή φροντίδα. Με έµφαση λοιπόν στην εξωνοσοκοµειακή κατεύθυνση, οι πρωτοβάθµιες
µονάδες λειτουργούν ως το επίκεντρο του όλου συστήµατος δεδοµένης της στρατηγικής θέσης, της
άµεσης και συνεχούς σχέσης τους µε τον πληθυσµό. Αυτό το σύστηµα για να λειτουργήσει
αποτελεσµατικά προαπαιτεί όχι µόνο αναβαθµισµένες και καλά οργανωµένες πρωτοβάθµιες
υπηρεσίες, αλλά και αµφίδροµη επικοινωνία µε τις νοσοκοµειακές µονάδες, ενώ επιβάλλεται να
διαθέτουν εκείνα τα τεχνικά και επιχειρησιακά µέσα ώστε να είναι σε θέση άµεσης ανταπόκρισης
και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των παραγόντων που απειλούν την υγεία των πληθυσµών
ευθύνης τους ούτως ώστε να ελαχιστοποιεί τον πιθανό αντίκτυπό του σε ευρύτερη κλίµακα. Το
ελληνικό σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας είναι µικτού τύπου και περιλαµβάνει τόσο την άµεση
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όσο και την κάλυψη της ανάγκης για φροντίδα µέσω των
ασφαλιστικών ταµείων, αλλά και συγκεκριµένη υποστήριξη για έµµεση παροχή φροντίδας µέσω
κυρίως φορολογικών ελαφρύνσεων/επιδοτήσεων. Το φάσµα των υπηρεσιών έχει διευρυνθεί και
συµπληρωθεί µε υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και φροντίδας στο σπίτι. Υπάρχει συνεχής
αποµάκρυνση από τη νοσοκοµειακή ή την ιδρυµατική φροντίδα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι και
αυτές δεν εφαρµόζονται όταν πρέπει. Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια για την εύκολη πρόσβαση σε
εναλλακτικές υπηρεσίες υπο το πρίσµα της προάσπισης των ατοµικών δικαιωµάτων.
Σηµειώνεται ότι το ΕΣΥ µέχρι σήµερα δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πληθυσµού για
αποτελεσµατική ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας µε έµφαση στην πρόληψη και την
προαγωγή της υγείας. Οργανωτικά και λειτουργικά προβλήµατα των Κέντρων Υγείας οδήγησαν στο
να εστιάζουν αυτά στην παροχή πρωτοβάθµιας περίθαλψης κυρίως και όχι πρόληψης.
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Η υφιστάµενη κατάσταση στον τοµέα της ψυχικής υγείας διαµορφώνει το όραµα που είναι « η
εδραίωση της συντελούµενης στη χώρα µεταρρύθµισης στον τοµέα της ψυχικής υγείας διαµέσου
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων για την κάλυψη των υφισταµένων και αναδυόµενων αναγκών για
υπηρεσίες ψυχικής υγείας, που θα εξασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση, θα αποτρέπουν την
εµφάνιση φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού και θα υποστηρίζουν την κοινωνική και οικονοµική
ένταξη των ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας»
Αντίστοιχα οι δυσχέρειες και οι ελλείψεις του υφιστάµενου συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
διαµορφώνουν τις νέες πολιτικές που έχουν ως όραµα « την δηµιουργία των κατάλληλων
προϋποθέσεων για καθολική πρόσβαση του πληθυσµού σε ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες
πρωτοβάθµιας φροντίδας».
Από τα παραπάνω διαµορφώνεται ο Γενικός Στόχος του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας και που
διαπνέει τις πολιτικές υγείας που προωθούνται στη χώρα µας είναι «η µακροχρόνια εξασφάλιση
της υγείας και της ευεξίας του συνόλου του πληθυσµού της χώρας, µε ένα οικονοµικά
βιώσιµο και υψηλής απόδοσης σύστηµα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης» Οι αξίες πάνω
στις οποίες χτίζεται το σύστηµα παροχής υπηρεσιών και επόµενα η πολιτική που το διέπει
αναφέρονται στην ψυχική ευεξία του πληθυσµού, στη σύνδεση γενικής και ψυχικής υγείας, στην
κοινοτική φροντίδα, στην συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, στην προσβασιµότητα και την
ισονοµία όλων σε ένα αξιοπρεπές σύστηµα υγείας. Οι προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας για τον
εκσυγχρονισµό του Συστήµατος Υγείας εδραιώνονται σταδιακά και αποτελούν ιδιαιτέρου
ενδιαφέροντος «καλές» πρακτικές για το σύνολο των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Γενικός στόχος του Άξονα εξειδικεύεται και εξυπηρετείται από αυτοτελείς στρατηγικούς στόχους
στον τοµέα της ψυχικής υγείας και στον τοµέα της Α’ θµιας Φροντίδας Υγείας και πρόληψης, και
συνοψίζονται στα παρακάτω σηµεία:
− Πρόληψη και καταπολέµηση του αποκλεισµού οµάδων του πληθυσµού από τον εργασιακό και
κοινωνικό βίο λόγω σύνθετων χρόνιων προβληµάτων υγείας (αναπηρία, ψυχική νόσος, κ.ά), η
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σύµφωνα µε τον Εθνικό σχεδιασµό
και,
− Προώθηση ενός νέου λειτουργικού µοντέλου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και την βελτίωση
της υγείας του πληθυσµού µέσω της πρόληψης των αιτιών νοσηρότητας και θνησιµότητας.
Οι στρατηγικοί στόχοι στον τοµέα της ψυχικής υγείας υπηρετούν την ανάπτυξη υπηρεσιών
οικονοµικά και γεωγραφικά προσβάσιµων που παρέχουν φροντίδα ψυχικής υγείας σε όσους το
έχουν ανάγκη µε ισονοµία, εθελούσια προσέλευση και επαρκή ποιότητα, αποτρέπουν την εµφάνιση
φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού και υποστηρίζουν την κοινωνική και οικονοµική ένταξη των
ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, µέσω:
− της παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα και στους αντίστοιχους Τοµείς ψυχικής υγείας στο
σύνολο της χώρας
− της προώθησης των διαδικασιών εργασιακής και κοινωνικής ένταξης ατόµων που εγκαταλείπουν
ψυχιατρικά νοσοκοµεία
− της ανάπτυξης εξωνοσοκοµειακών δοµών για την ενίσχυση της πρόληψης και τον περιορισµό
των εισαγωγών στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία .
− της αντιµετώπισης των διακρίσεων, των στερεοτυπικών προκαταλήψεων και του στιγµατισµού
των ψυχικά ασθενών και της προάσπισης των κοινωνικών και ατοµικών δικαιωµάτων τους
− της έγκαιρης αντιµετώπισης των νέων, αναδυόµενων ψυχικών διαταραχών, που πλήττουν
κυρίως παραγωγικές ηλικίες του πληθυσµού και αποτροπής της αποµόνωσης και της
εγκατάλειψης της εργασίας
− της αποδέσµευσης από τη διαδικασία φροντίδας των οικογενειών και των φροντιστών ατόµων µε
προβλήµατα ψυχικής υγείας ώστε να εξασφαλίσουν ευκαιρίες (επαν)ένταξής τους στην αγορά
εργασίας.
− της πλήρους αξιοποίησης και ενδυνάµωσης του ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα της ψυχικής
υγείας, αλλά και άλλων τοµέων και εθελοντών.
− της αναβάθµισης της ποιότητας των υπηρεσιών και των µηχανισµών εφαρµογής πολιτικών
ψυχικής υγείας.
Αντίστοιχα, οι στρατηγικοί στόχοι στον τοµέα της Ανάπτυξης της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και
προάσπισης της ∆ηµόσιας Υγείας περιλαµβάνουν:
− την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσµού, καθώς και των παραγόντων που την
επηρεάζουν
− την προστασία και προαγωγή της υγείας, καθώς και στην πρόληψη ασθενειών
− το σχεδιασµό και την αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας
− την διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας
− την ανάδειξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας σε βασικούς πυλώνες
των παρεχοµένων υπηρεσιών
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−
−
−

την άσκηση πολιτικής µε έµφαση στην Πρόληψη και στην Προαγωγή της υγείας,
την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος υγείας
την επιστηµονική αναβάθµιση των εργαζοµένων

Οι παρεµβάσεις του άξονα ολοκληρώνουν τον χαρακτήρα τους µε την συνέργια του άξονα 3 του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος που αφορά στην Κοινωνική Ενσωµάτωση, µε την προώθηση στην
συµµετοχή των ωφελουµένων σε κοινωνικούς συνεταιρισµούς και στην προστατευµένη
απασχόληση. Στους στόχους του άξονα συνεργούν επίσης, οι υπόλοιποι άξονες του Προγράµµατος,
άλλα ΕΠ και τα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ µε χρηµατοδότηση µέρους των αναγκαίων υποδοµών.
Ο παρών Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλλει:
•
Στη θεµατική προτεραιότητα Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή και τον Γενικό στόχο (10) (Προώθηση της
Κοινωνικής Ενσωµάτωσης, για τη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και την
πρόληψη των φαινοµένων περιθωριοποίησης και αποκλεισµού) του ΕΣΠΑ.
•
Στην προτεραιότητα για την Αύξηση της απασχόλησης,
µείωση της ανεργίας, καθώς και
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια σειρά από στοχευµένες
δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού, του ΕΠΜ (Κεφ 7 & 9.3)
•
Στιις ΚΣΚΓ (18) (Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής) και (19) (Να
δηµιουργηθούν αγορές εργασίας που ευνοούν την ένταξη, να αυξηθεί η ελκυστικότητα της εργασίας, να
καταστεί η εργασία οικονοµικά ελκυστική για τους αιτούντες απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων των
µειονεκτούντων και των µη ενεργών ατόµων)
• Στον 5ο, 6ο και 7ο Γενικούς Στόχους του ΤΕΠ ΑΝΑ∆

¾

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων / δράσεις

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Άξονα ∆1 προβλέπεται η υλοποίηση δύο (2) δράσεων
µε αντίστοιχες παρεµβάσεις, οι εξής:
∆ράση 1:

Εδραίωση της µεταρρύθµισης στο τοµέα της Ψυχικής Υγείας

Στη συγκεκριµένη ∆ράση προβλέπονται οι εξής παρεµβάσεις:
1.1. Ψυχο-κοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων
περιστατικών - Αποκατάσταση ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην
κοινότητα. Ειδικότερα, περιλαµβάνονται ενέργειες όπως:
− Ανάπτυξη και λειτουργία Ξενώνων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
− Ανάπτυξη και λειτουργία Οικοτροφείων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
− Ανάπτυξη και λειτουργία ∆ιαµερισµάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
− Ανάπτυξη, ενίσχυση και επέκταση του θεσµού των Φιλοξενουσών – Αναδόχων Οικογενειών
1.2. Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας – Μετασχηµατισµός Ψυχιατρικών
Νοσοκοµείων – Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δοµές.
Ειδικότερα, περιλαµβάνονται ενέργειες, που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, όπως:
− Κέντρα Ψυχικής Υγείας
− Κέντρα Ψυχικής Υγείας µε Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες
− Κέντρα Ψυχικής Υγείας σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου
− Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα
− Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας
− Κέντρα Ηµέρας – Νοσοκοµεία Ηµέρας
− Ψυχιατρικά Τµήµατα σε Γενικά Νοσοκοµεία
− Ξενώνες Βραχείας Παραµονής
− Προγράµµατα “κατ’ οίκον νοσηλείας - φροντίδας”
− Κέντρα αντιµετώπισης της κρίσης από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών
− Κέντρα αντιµετώπισης της κρίσης από τη χρήση αλκοόλ
1. 3. Κατάρτιση επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και στελεχών άλλων τοµέων. Μέσω της
συγκεκριµένης παρέµβασης προβλέπεται
−
η ανάπτυξη εξειδικευµένων προγραµµάτων απόκτησης επαγγελµατικών δεξιοτήτων και
προσόντων τόσο σε νέους επαγγελµατίες, που προβλέπεται να απασχοληθούν στις υπηρεσίες
ψυχικής υγείας και τις µονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, όσο και σε στελέχη άλλων
τοµέων, που εµπλέκονται στις απαιτούµενες παρεµβάσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας
και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.
− η κατάρτιση του ήδη υπηρετούντος προσωπικού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, προκειµένου να
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−

−

καταστεί δυνατή η απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων για την αντιµετώπιση των νέων,
αναδυόµενων διαταραχών.
η ανάπτυξη υποστηρικτικών προγραµµάτων κατάρτισης µελών οικογενειών και φροντιστών
ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, προκειµένου να αντιµετωπίσουν περισσότερο
αποτελεσµατικά το «φορτίο φροντίδας» και να συνδράµουν αποδοτικά στις παρεµβάσεις για την
αντιµετώπιση των ψυχικών διαταραχών,
η εκπαίδευση εθελοντών που εµπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και
αποκατάστασης.

1.4. Οριζόντια – διατοµεακά προγράµµατα πρόληψης των διαταραχών σε επιλεγµένους
πληθυσµούς «υψηλού κινδύνου», προαγωγής της ψυχικής υγείας, κινητοποίησης
εθελοντών, ενίσχυσης της συλλογικής έκφρασης των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
και συνηγορίας, ενηµέρωσης – εκπαίδευσης του κοινού και καταπολέµησης του στίγµατος
και των προκαταλήψεων. Ειδικότερα, περιλαµβάνονται ενέργειες, όπως:
− Προγράµµατα πρόληψης των διαταραχών σε ειδικούς πληθυσµούς, όπως µαθητές, ηλικιωµένοι,
µετανάστες κ.λ.π.
− Προγράµµατα προαγωγής της ψυχικής υγείας
− Προγράµµατα κινητοποίησης εθελοντών
− Προγράµµατα ενίσχυσης της συλλογικής έκφρασης των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και
της συνηγορίας.
− Προγράµµατα ενηµέρωσης – εκπαίδευσης του κοινού
− Προγράµµατα καταπολέµησης του στίγµατος και των προκαταλήψεων.
1.5. Παρακολούθηση, προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών ψυχικής
υγείας.
Η ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης στον τοµέα της ψυχικής υγείας και η διασφάλιση των µέχρι
σήµερα θετικών αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων προϋποθέτουν τη συνεχή παρακολούθηση, την
αξιολόγηση και την πιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Επιπροσθέτως, ο
σχεδιασµός των υπηρεσιών που απαντούν σε διαρκώς διευρυνόµενα προβλήµατα ψυχικής υγείας,
προϋποθέτει την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων έρευνας, προκειµένου να ανατροφοδοτείται µε
τεκµηριωµένα στοιχεία. Προτεινόµενη κατηγορία ενεργειών στο πεδίο αυτό είναι η Ανάπτυξη/
αξιοποίηση συστηµάτων, Παρατηρητηρίων και Μηχανισµών για:
− Σχεδιασµό δράσεων για την ψυχική υγεία.
− Επιδηµιολογική έρευνα και καταγραφή των ψυχικών διαταραχών
− Έρευνα και καταγραφή της «κοινωνιολογίας» των ψυχικών ασθενειών και των παραµέτρων
αυτών.
− Καταγραφή και έρευνα υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
− Εφαρµογή δεικτών ποιότητας και προτύπων.
− Αξιολόγηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας
1.6. ∆ιοικητική, λειτουργική και επιστηµονική υποστήριξη των Τοµεακών Επιτροπών
Ψυχικής Υγείας για την προώθηση του θεσµού και τη στήριξη του έργου τους. Η Κατηγορία
αυτή συνηγορεί υπέρ της ανάπτυξης παρεµβάσεων για την επιστηµονική, τεχνική και διοικητική
υποστήριξη της λειτουργίας όπως οι ακόλουθες προτεινόµενες ενέργειες:
− ∆ιοικητική – στελεχιακή υποστήριξη
− Τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη
1.7.
Υποστήριξη της αποτελεσµατικότητας, της βιωσιµότητας και του ποιοτικού
χαρακτήρα των παρεµβάσεων για την εδραίωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και αφορά
στην ανάπτυξη συστηµάτων και µηχανισµών τεχνικής και επιστηµονικής στήριξης των φορέων
σχεδιασµού, παρακολούθησης και εφαρµογής των παρεµβάσεων
∆ράση 2: Ανάπτυξη της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του
πληθυσµού
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων / δράσεις
2.1. Προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας και περιλαµβάνει ενέργειες όπως:
− Αναδιοργάνωση φορέων δηµόσιας υγείας και διασύνδεσή τους σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, δηµιουργώντας δίκτυο για την επιδηµιολογική παρακολούθηση και ελέγχου των
ασθενειών αλλά και για την συντονισµένη ανταπόκρισή τους.
− Ενίσχυση της ικανότητας των φορέων δηµόσιας υγείας, πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
αναφορικά µε παρεµβάσεις πρόληψης και λειτουργικής διασύνδεσης για την ανταλλαγή
πληροφοριών και την ανάπτυξη ενιαίων στρατηγικών και µηχανισµών παρέµβασης σε απειλές.
− Ανάπτυξη και Εφαρµογή κοινών προτύπων για εργαστήρια και κέντρα αναφοράς προκειµένου να
εξασφαλιστεί η διαγνωστική ικανότητα για τους παθογόνους παράγοντες και η διασφάλιση της
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων σε αυτά.
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−
−
−
−
−

Κατάρτιση, εφαρµογή, αξιολόγηση και αναθεώρηση σχεδίων δράσεων για την αντιµετώπιση
αναγκών, καθώς και για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των φορέων.
Κατάρτιση εργαζοµένων και νεοπροσλαµβανοµένων επαγγελµατιών του τοµέα σε εξειδικευµένα
αντικείµενα.
Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επιδηµιολογικών Ερευνών
Παροχή υποστήριξης για δραστηριότητες ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού.
Εκστρατείες ενηµέρωσης αγωγής για την υγεία

2.1. ∆ηµιουργία ∆ικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και περιλαµβάνει ενέργειες όπως:
− ∆ικτύωση Πρωτοβάθµιων Μονάδων Φροντίδας Υγείας για την συντονισµένη παροχή περίθαλψης
και υποστήριξης µε ενιαίες διαδικασίες πρόληψης, διασφάλισης και προαγωγής της υγείας.
− Ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονου διοικητικού, οργανωτικού και λειτουργικού προτύπου στις
υφιστάµενες ή νέες ∆οµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (µέλη του ∆ικτύου)
− Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος διοίκησης Ολικής Ποιότητας σύµφωνα µε το επιδηµιολογικό
πρότυπο οµάδων του πληθυσµού.
− Εφαρµογή συστήµατος διασύνδεσης/ διαλειτουργικότητας µεταξύ φορέων παροχής υπηρεσιών
υγείας κυρίως για υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών αλλά και µακροχρόνιας περίθαλψης.
− Οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρµογή διατοµεακών ενεργειών φροντίδας οµάδων πληθυσµού µε
ιδιαίτερες ανάγκες σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας σε
κεντρικό, περιφερειακό, νοµαρχιακό και δηµοτικό επίπεδο.
− Κατάρτιση εργαζοµένων και νεοπροσλαµβανοµένων επαγγελµατιών του τοµέα.
− Επιτελικός µηχανισµός υποστήριξης δηµιουργία του ∆ικτύου

¾

Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι / Αναµενόµενα Αποτελέσµατα των παρεµβάσεων

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται στοιχεία του πλήθους των υπό χρηµατοδότηση παρεµβάσεων
στον Άξονα ∆.1. Η κοστολόγηση των λειτουργικών εξόδων των προτεινόµενων δοµών αφορά στην
περίοδο εκκίνησής τους (start – up). Η διατήρηση της βιωσιµότητας αυτών των δοµών βαρύνει τον
Εθνικό Προϋπολογισµό.
Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Εκροές
Άξονα
∆1
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ 2010
ΣΤΟΧΟΣ 2015
(ΣΥΓΚΛΙΣΗ)
∆οµές ψυχικής υγείας
172*
50
126
* H τιµή βάσης του δείκτη είναι τα αποτελέσµατα του ΕΠ Υγεία Πρόνοια 2000-2006 στην περιοχή
αναφοράς.
Τα
αναµενόµενα
αποτελέσµατα
κατηγοριοποιούνται ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(Σύγκλιση)

ΑΞΟΝΑ

∆1

των

προτεινόµενων

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

παρεµβάσεων

ΣΤΟΧΟΣ

2010

του

Άξονα

∆.1,

ΣΤΟΧΟΣ

2015

Ωφελούµενοι
Μονάδων
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

773*

110

282

∆ίκτυο Πρωτοβάθµιων Μονάδων
Φροντίδας

0

4

8

1296*

766

2000

Νέες ή
εργασίας

διατηρούµενες

θέσεις
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3.4.2. Άξονας ∆2: Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής
Υγείας, Ανάπτυξη της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της
∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης
(ΠΕΣΣ).
¾ Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων / δράσεις
Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Άξονα ∆1 προβλέπεται η υλοποίηση δύο (2) δράσεων
µε αντίστοιχες παρεµβάσεις, οι εξής:
∆ράση 1:

Εδραίωση της µεταρρύθµισης στο τοµέα της Ψυχικής Υγείας

Στη συγκεκριµένη ∆ράση προβλέπονται οι εξής παρεµβάσεις:
1.1. Ψυχο-κοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών Αποκατάσταση ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα.
1.2. Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας – Μετασχηµατισµός Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων –
Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δοµές.
1.3. Κατάρτιση επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και στελεχών άλλων τοµέων.
1.4. Οριζόντια – διατοµεακά προγράµµατα πρόληψης των διαταραχών σε επιλεγµένους πληθυσµούς
«υψηλού κινδύνου», προαγωγής της ψυχικής υγείας, κινητοποίησης εθελοντών, ενίσχυσης της
συλλογικής έκφρασης των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και συνηγορίας, ενηµέρωσης –
εκπαίδευσης του κοινού και καταπολέµησης του στίγµατος και των προκαταλήψεων.
1.5. Παρακολούθηση, προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
1.6. ∆ιοικητική, λειτουργική και επιστηµονική υποστήριξη των Τοµεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας
για την προώθηση του θεσµού και τη στήριξη του έργου τους.
1.7. Υποστήριξη της αποτελεσµατικότητας, της βιωσιµότητας και του ποιοτικού χαρακτήρα των
παρεµβάσεων για την εδραίωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
∆ράση 2: Ανάπτυξη της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του
πληθυσµού
2.1. Προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας
2.2. ∆ηµιουργία ∆ικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
Το περιεχόµενο των δράσεων παραµένει όπως και στον Άξονα ∆1
¾

Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι και ∆είκτες

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται ποσοτικά στοιχεία κόστους και πλήθους των υπό
χρηµατοδότηση παρεµβάσεων στον Άξονα ∆.2. Η κοστολόγηση των λειτουργικών εξόδων των
προτεινόµενων δοµών αφορά µόνο στην περίοδο εκκίνησής τους (start – up), η οποία είναι της
τάξης των δύο ετών. Η διατήρηση της βιωσιµότητας αυτών των δοµών αφορά στον τακτικό
προϋπολογισµό των αρµοδίων Υπουργείων.

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Εκροές
Άξονα
(ΣΥΓΚΛΙΣΗ)

∆1

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ 2010

ΣΤΟΧΟΣ 2015

∆οµές ψυχικής υγείας

203

50

139

∆υναµικότητα δοµών*

1256

200

466

* H τιµή βάσης του δείκτη είναι τα αποτελέσµατα του«Αποασυλοποιούµενοι ασθενείς» του ΕΠ Υγεία
Πρόνοια 2000-2006
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3.4.3. Άξονας ∆3: Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής
Υγείας, Ανάπτυξη της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της
∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου –
Phasing In (ΠΣΕ-Ρ.Ι.) του Στόχου 2 (Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα
και Απασχόληση)
¾

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων / δράσεις

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Άξονα ∆1 προβλέπεται η υλοποίηση δύο (2) δράσεων
µε αντίστοιχες παρεµβάσεις, οι εξής:
∆ράση 1:

Εδραίωση της µεταρρύθµισης στο τοµέα της Ψυχικής Υγείας

1.1. Ψυχο-κοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών Αποκατάσταση ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα.
1.2. Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας – Μετασχηµατισµός Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων –
Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δοµές.
1.3. Κατάρτιση επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και στελεχών άλλων τοµέων.
1.4. Οριζόντια – διατοµεακά προγράµµατα πρόληψης των διαταραχών σε επιλεγµένους πληθυσµούς
«υψηλού κινδύνου», προαγωγής της ψυχικής υγείας, κινητοποίησης εθελοντών, ενίσχυσης της
συλλογικής έκφρασης των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και συνηγορίας, ενηµέρωσης –
εκπαίδευσης του κοινού και καταπολέµησης του στίγµατος και των προκαταλήψεων.
1.5. Παρακολούθηση, προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
1.6. ∆ιοικητική, λειτουργική και επιστηµονική υποστήριξη των Τοµεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας
για την προώθηση του θεσµού και τη στήριξη του έργου τους.
1.7. Υποστήριξη της αποτελεσµατικότητας, της βιωσιµότητας και του ποιοτικού χαρακτήρα των
παρεµβάσεων για την εδραίωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
∆ράση 2: Ανάπτυξη της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του
πληθυσµού
2.1. Προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας
2.2. ∆ηµιουργία ∆ικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
Το περιεχόµενο των δράσεων παραµένει όπως και στον Άξονα ∆1
¾

Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι και ∆είκτες

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται ποσοτικά στοιχεία κόστους και πλήθους των υπό
χρηµατοδότηση παρεµβάσεων στον Άξονα ∆.3. Η κοστολόγηση των λειτουργικών εξόδων των
προτεινόµενων δοµών αφορά µόνο στην περίοδο εκκίνησής τους (start – up), η οποία είναι της
τάξης των δύο ετών. Η διατήρηση της βιωσιµότητας αυτών των δοµών αφορά στον τακτικό
προϋπολογισµό των αρµοδίων Υπουργείων.

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Εκροές
Άξονα
(ΣΥΓΚΛΙΣΗ)

∆1

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ 2010

ΣΤΟΧΟΣ 2015

∆οµές ψυχικής υγείας

19

20

25

∆υναµικότητα δοµών*

156

30

72

H τιµή βάσης του δείκτη είναι τα αποτελέσµατα του«Αποασυλοποιούµενοι ασθενείς» του ΕΠ Υγεία
Πρόνοια 2000-2006
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3.4.4. Αναµενόµενες Επιπτώσεις
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των προτεινόµενων παρεµβάσεων των Αξόνων ∆1,∆.2,∆3 σε ό,τι
αφορά την εδραίωση της µεταρρύθµισης στον τοµέα της ψυχικής υγείας κατηγοριοποιούνται ως
εξής:
Για τα άµεσα ωφελούµενα άτοµα:
− Επίτευξη υψηλού βαθµού κοινωνικής ενσωµάτωσης και (επαν)ένταξής τους στην αγορά
εργασίας, διαµέσου παρεµβάσεων που αφορούν στην εξυπηρέτηση, τη φροντίδα και την κάλυψη
των αναγκών υγείας και αυτόνοµης ή υποστηριζόµενης διαβίωσής τους, την έγκαιρη
αντιµετώπιση και την αποτροπή της χρονιοποίησης και του ιδρυµατισµού τους.
− Επίτευξη υψηλού βαθµού αυτονοµίας και κοινωνικο-οικονοµικής δραστηριότητας διαµέσου
παρεµβάσεων ανάκτησης βασικών κοινωνικών, εργασιακών και ατοµικών δεξιοτήτων και
παρεµβάσεων που αφορούν στην προάσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους, στην
συνηγορία και την αλληλέγγυα φροντίδα.
− Ελαχιστοποίηση ή/και εξάλειψη των κινδύνων αποµάκρυνσης και αποκλεισµού των ατόµων µε
πρωτογενή ή δευτερογενή προβλήµατα ψυχικής υγείας από την αγορά εργασίας και η
µεγιστοποίηση των ευκαιριών αξιοπρεπούς διαβίωσης αυτών µέσα στο οικογενειακό, κοινωνικό
και εργασιακό περιβάλλον τους, διαµέσου παρεµβάσεων έγκαιρης αντιµετώπισης των
διαταραχών και των επιπτώσεών τους.
− Μείωση και εξάλειψη των προβληµάτων που δηµιουργεί το στίγµα, οι διακρίσεις και τα αρνητικά
κοινωνικά στερεότυπα.
Οι επιπτώσεις αυτές γίνονται κυρίως ορατές σε άτοµα που ζουν σε ιδρυµατικό περιβάλλον
(πρωτογενή ή δευτερογενή προβλήµατα ψυχικής υγείας, αυτισµό, βαριά νοητική στέρηση κ.λ.π.)
αλλά και οµάδες ατόµων που ζουν σε οικογενειακό περιβάλλον και αντιµετωπίζουν κίνδυνο
εγκλεισµού σε ιδρύµατα κλειστής φροντίδας. Ειδικότερα οι επιπτώσεις αυτές διακρίνονται:
Για τις οικογένειες και τους φροντιστές των ατόµων µε προβλήµατα πρωτογενή ή δευτερογενή
προβλήµατα ψυχικής υγείας:
− Επίτευξη υψηλού βαθµού αποφόρτισης των οικογενειών και των φροντιστών των ατόµων µε
προβλήµατα πρωτογενή ή δευτερογενή προβλήµατα ψυχικής υγείας – και ιδιαίτερα των
γυναικών– ώστε να παραµείνουν ενεργοί πολίτες στο κοινωνικό και εργασιακό πεδίο.
− Απόκτηση δεξιοτήτων αποτελεσµατικής αντιµετώπισης του «φορτίου φροντίδας» των ατόµων µε
προβλήµατα πρωτογενή ή δευτερογενή προβλήµατα ψυχικής υγείας και δι’ αυτού του τρόπου η
συµβολή των οικογενειών και των φροντιστών στην έκβαση των παρεµβάσεων, την
ενδυνάµωση και την κινητοποίηση των ασθενών – συγγενών τους.
Για το ανθρώπινο κεφάλαιο του τοµέα:
− Βελτιστοποίηση της συµµετοχής των επαγγελµατιών, αλλά και στελεχών άλλων τοµέων και
εθελοντών, στις παρεµβάσεις για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση µε όρους αποτελεσµατικότητας
και αποδοτικότητας
− ∆ηµιουργία ή/ και διατήρηση 2.000 θέσεων εργασίας.
Για την κοινωνία ευρύτερα:
− Ενίσχυση της πρόληψης και της προαγωγής υγείας, βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων
αποδοχής της διαφορετικότητας και εν τέλει διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής.
− Βελτίωση των προϋποθέσεων συνολικής ευεξίας των ατόµων και της κοινωνίας.
− Βελτίωση των δεικτών νοσηρότητας του πληθυσµού, της θετικής έκβασης των παρεµβάσεων και
µείωση των δεικτών επιπολασµού των νόσων.
− Αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών,
− Απαρτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και δικτύωσή τους µε την δευτεροβάθµια περίθαλψη

3.4.5. Οµάδες - στόχοι
Οι ωφελούµενοι των παρεµβάσεων των Αξόνων ∆.1,∆2,∆3 είναι:
− Άτοµα µε προβλήµατα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα.
− Ασυλικοί ασθενείς και µακρόχρονη νοσηλεία
− Μέλη οικογενειών και φροντιστές ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας
− Επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στο τοµέα.
− Εθελοντές που δραστηριοποιούνται στον τοµέα και
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−

Ο ευρύτερος πληθυσµός των χρηστών του συστήµατος υγείας

3.4.6. Ζητήµατα εφαρµογής
Αρχή Εφαρµογής των παρεµβάσεων προβλέπονται στον συγκεκριµένο Άξονα είναι το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ).
Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση υλοποιείται µε βάση ένα µακροχρόνιο και επαρκώς θεσµοθετηµένο
σχέδιο δράσης. Για την ανάπτυξη του συστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά την τρέχουσα
προγραµµατική περίοδο, ωρίµασαν οι διαδικασίες οργάνωσης του θεσµικού πλαισίου του. Τα
ζητήµατα εφαρµογής, που αναδεικνύονται στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο διατυπώνονται εν
συντοµία ως εξής:
− Ωρίµανση διαδικασιών για την ενεργοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου Κοινωνικής
Προστασίας, όπως έχει ήδη επισηµανθεί σε προηγούµενο πεδίο.
− Ολοκλήρωση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για την αποϊδρυµατοποίηση µε την
έκδοση των προβλεπόµενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την οργάνωση και
λειτουργία των προστατευόµενων διαµερισµάτων, ξενώνων και οικοτροφείων.
− Επικαιροποίηση και ενσωµάτωση σε ενιαίο Επιχειρησιακό Σχέδιο των σχεδίων δράσης των
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.
− Συµπλήρωση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και παραγωγή νέου για την οργάνωση και
λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρία.
− Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για την οργάνωση και λειτουργία των κοινοτικών
υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
− Θεσµοθέτηση των διαδικασιών παρακολούθησης, αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας
και πιστοποίησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
− ∆ιασφάλιση των διαδικασιών συντονισµού και εφαρµογής των επιχειρούµενων παρεµβάσεων
σε Τοµεακό, ∆ιατοµεακό και Περιφερειακό επίπεδο.
− Συσχέτιση των προτεινόµενων παρεµβάσεων του Άξονα 4, σε ότι αφορά την εδραίωση της
µεταρρύθµισης στον τοµέα της ψυχικής υγείας, σε παρεµβάσεις όλων των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που αφορούν στην ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδοµών.
− Συσχέτιση των επιχειρούµενων παρεµβάσεων του τοµέα ψυχικής υγείας µε την παρέµβαση
του Άξονα Γ, που αφορά στην κοινωνική επιχειρηµατική δραστηριότητα των Κοινωνικών
Συνεταιρισµών Περιορισµένης Ευθύνης του άρθ. 12 του Ν.2716/99 και επίτευξη συνέργιας
επ’ ωφελεία των ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας.
− Έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών της 2ης αναθεώρησης του Προγράµµατος
«Ψυχαργώς».
− Μεταβίβαση
αρµοδιοτήτων
προγραµµατισµού,
παρακολούθησης,
διαχείρισης
και
αξιολόγησης στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΥΥΚΑ για τις παρεµβάσεις του Άξονα 4
του ΕΠ
− Συγκρότηση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής και Συντονισµού Προγραµµάτων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΥΥΚΑ για την υλοποίηση µεγάλου τµήµατος των παρεµβάσεων
ή/και τον συντονισµό των έργων της µεταρρύθµισης, που θα υλοποιούνται από τους
εποπτευόµενους του Υπουργείου φορείς και υπηρεσίες και χρηµατοδοτούνται από
διαφορετικά ΠΕΠ και ΕΠ.
− Παρεµβάσεις σε θεσµικό και λειτουργικό επίπεδο σε Υπηρεσίες του ΥΥΚΑ και τους
εποπτευόµενους Οργανισµούς για την διευκόλυνση της υλοποίησης των παρεµβάσεων
− Υπογραφή Μνηµονίων Συνεργασίας µε τοµεακά Υπουργεία και Περιφέρειες – συντονιστές
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της ∆’ ΠΠ , για την χρηµατοδότηση των παρεµβάσεων του
ΥΥΚΑ, που θα χρηµατοδοτηθούν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, µέσω των λοιπών
προγραµµάτων.
Ως ∆ικαιούχοι των παρεµβάσεων του Άξονα προβλέπονται ενδεικτικά:
∆ικαιούχοι της ∆ράσης 1 θα είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι
εποπτευόµενοι από αυτό φορείς, τα ψυχιατρικά νοσοκοµεία, γενικά νοσοκοµεία που συµµετέχουν
στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση και αποκτούν λειτουργική διασύνδεση µε τις δηµιουργούµενες
εξωνοσοκοµειακές δοµές, φορείς του Καν.815/84, φορείς – ΝΠΙ∆ του τοµέα ψυχικής υγείας,
επιστηµονικές ενώσεις, φορείς – ενώσεις νοµικών ή / και φυσικών προσώπων, πανεπιστηµιακοί και
ερευνητικοί φορείς, ΜΚΟ, οργανώσεις και συλλογικές εκφράσεις των χρηστών και των οικογενειών
τους, φορείς και εταιρείες της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, φορείς του τοµέα της
κοινωνικής οικονοµίας κλπ.
∆ικαιούχος της ∆ράσης 2 θα είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι
εποπτευόµενοι από αυτό φορείς, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ εποπτευόµενα από το ΥπΥΚΑ, φορείς περίθαλψης
και φροντίδας µε εµπειρία στις διαδικασίες πρόληψης και προαγωγής υγείας καθώς και στην
επιστηµονική στήριξη και αξιολόγηση αντίστοιχων παρεµβάσεων, φορείς και εταιρείες της Τοπικής
και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.
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Για όλες τις δράσεις δικαιούχοι είναι οι φορείς που αναπτύσσουν θεσµικά υπηρεσίες υγείας

3.4.7. Κρατικές Ενισχύσεις
Στους παρόντες Άξονες Προτεραιότητας δεν προβλέπεται η χρήση κρατικών ενισχύσεων.

3.4.8 Λοιπά ειδικά ζητήµατα (Ρήτρα ευελιξίας 10%
∆ιαχωρισµός πράξεων επιλέξιµων δυνάµει ΕΓΤΑΑ/ ΕΤΑ)

ΕΚΤ/ΕΤΠΑ,

Οι προαναφερθείσες παρεµβάσεις που εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας ∆.1, ∆2, ∆3 θα
συγχρηµατοδοτηθούν από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), καθώς και από
εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». θα εξετασθεί το
ενδεχόµενο χρήσης της ρήτρας ευελιξίας (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ 2 του ΓΚ), δηλαδή η
χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ και εντός ορίου 10% κατ ανώτατο όριο, παρεµβάσεων που εµπίπτουν
στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΚΤ.
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3.5. Άξονες Ε1, Ε2,Ε3: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
3.5.1. Στόχοι του Άξονα - Γενική Επισκόπηση
Η τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος εµπεριέχει το
σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση των παρεµβάσεων, την
παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εµπλεκόµενους φορείς (δηµόσιους, ιδιωτικούς), την
υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δοµών και µηχανισµών που συµµετέχουν στο
Πρόγραµµα.
Επίσης, σύµφωνα µε το Αρθρο 69 του Κανονισµού συµπεριλαµβάνει όλες τις δράσεις για την
ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και δηµοσιότητα του Προγράµµατος.
Οι στόχοι των Αξόνων Ε1, Ε2,Ε3 είναι οι ακόλουθοι:
•
•
•
•

•
•

Αποτελεσµατική εφαρµογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του
Προγράµµατος.
Εξασφάλιση της δηµοσιοποίησης, πληροφόρησης των φορέων και πολιτών.
Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων και πολιτών για τη συµµετοχή στο σχεδιασµό και
εφαρµογή δράσεων.
Υποστήριξη για τη διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων του
προγράµµατος.
Οι δράσεις αφορούν στην προετοιµασία, οργάνωση, διαχείριση,
παρακολούθηση της υλοποίησης, ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων, επιθεώρηση, έλεγχο
και αξιολόγηση του προγράµµατος, καθώς και σε έργα ή ενέργειες που θα συµβάλλουν στη
βελτίωση των οργανωτικών δοµών και των διαδικασιών σχεδιασµού, υλοποίησης,
πιστοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του προγράµµατος.
Υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος, τόσο του ΕΠ ανθρώπινοι
πόροι, όσο και των δοµών που έχουν την ευθύνη για την ενσωµάτωση των αρχών της Equal
και της παρακολούθησης της ρήτρας ευελιξίας των ΕΠ του ΕΣΠΑ για το ΕΚΤ.
Υποστήριξη για την ευρεία δηµοσιότητα και πληροφόρηση του προγράµµατος, των
∆ικαιούχων και ωφελούµενων

Οι παρόντες Άξονες Προτεραιότητας θα συµβάλλουν:
•
Στο σύνολο των Θεµατικών Προτεραιοτήτων και των γενικών στόχων του ΕΣΠΑ
2007-2013
•
Στο σύνολο των προτεραιοτήτων του ΕΠ ΑΝΑ∆
•
Άµεσα στο σύνολο των ΚΣΚΓ
•
Στο σύνολο των ΟΚΓ

3.5.2. Άξονας Ε1: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις Περιφέρειες
Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ).
¾

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων / δράσεις.
•
Προετοιµασία, επιλογή, αξιολόγηση, παρακολούθηση του προγράµµατος και των έργων
•
Μελέτες προπαρασκευαστικές, οργανωτικές, αναπτυξιακές, στατιστικές, γενικές, τεχνικές
κλπ για την υποστήριξη των δράσεων του προγράµµατος, την αναβάθµιση των συστηµάτων
διοίκησης και των πληροφοριακών συστηµάτων
•
Συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των µηχανισµών διαχείρισης µε τη χρησιµοποίηση
εξωτερικών συµβούλων και εµπειρογνωµόνων
•
Συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης από εξωτερικούς
εµπειρογνώµονες
•
∆ράσεις για τη δηµιουργία νέων δοµών διαχείρισης και υλοποίησης, όπως τυποποίηση
λειτουργιών, ενέργειες πιστοποίησης, δαπάνες για τη πρώτη φάση λειτουργίας τους, κλπ.
Επίσης δράσεις δικτύωσης µε στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, µεταφοράς
τεχνογνωσίας, ενσωµάτωσης των αρχών της Equal κλπ
•
Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων των αποτελεσµάτων του προγράµµατος
•
Προσαρµογή, εισαγωγή δεδοµένων, βελτίωση τεχνολογικού εξοπλισµού και ηλεκτρονικών
συστηµάτων και λογισµικού απαραίτητων για τη διαχείριση της παρακολούθησης
•
Συµµετοχή σε διεθνείς και λοιπές συναντήσεις, ηµερίδες, δίκτυα, forum και επιµορφωτικά
σεµινάρια τόσο των στελεχών των µηχανισµών διαχείρισης, όσο και των εµπλεκόµενων στην
υλοποίηση του Προγράµµατος φορέων.
•
Ενηµέρωση/ ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων και της κοινής γνώµης σε θέµατα που
αφορούν και σχετίζονται µε το πρόγραµµα και τις παρεµβάσεις του, τη στρατηγική και τις
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πολιτικές του Προγράµµατος, την ευαισθητοποίηση των ωφελουµένων και τους ευρέως
κοινού καθώς και δράσεις δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων, δηµιουργία δικτύων και
πολλαπλασιαστών πληροφόρησης κ.ά. σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς που
διέπουν τους Κανόνες για ∆ηµοσιότητα και Πληροφόρηση

3.5.3 Άξονας Ε2: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ).
¾

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων / δράσεις.
•
Προετοιµασία, επιλογή, αξιολόγηση, παρακολούθηση του προγράµµατος και των έργων
•
Μελέτες προπαρασκευαστικές, οργανωτικές, αναπτυξιακές, στατιστικές, γενικές, τεχνικές
κλπ για την υποστήριξη των δράσεων του προγράµµατος, την αναβάθµιση των συστηµάτων
διοίκησης και των πληροφοριακών συστηµάτων
•
Συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των µηχανισµών διαχείρισης µε τη χρησιµοποίηση
εξωτερικών συµβούλων και εµπειρογνωµόνων
•
Συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης από εξωτερικούς
εµπειρογνώµονες
•
∆ράσεις για τη δηµιουργία νέων δοµών διαχείρισης και υλοποίησης, όπως τυποποίηση
λειτουργιών, ενέργειες πιστοποίησης, δαπάνες για τη πρώτη φάση λειτουργίας τους, κλπ.
Επίσης δράσεις δικτύωσης µε στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, µεταφοράς
τεχνογνωσίας, ενσωµάτωσης των αρχών της Equal κλπ
•
Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων των αποτελεσµάτων του προγράµµατος
•
Προσαρµογή, εισαγωγή δεδοµένων, βελτίωση τεχνολογικού εξοπλισµού και ηλεκτρονικών
συστηµάτων και λογισµικού απαραίτητων για τη διαχείριση της παρακολούθησης
•
Συµµετοχή σε διεθνείς και λοιπές συναντήσεις, ηµερίδες, δίκτυα, forum και επιµορφωτικά
σεµινάρια τόσο των στελεχών των µηχανισµών διαχείρισης, όσο και των εµπλεκόµενων στην
υλοποίηση του Προγράµµατος φορέων.
•
Ενηµέρωση/ ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων και της κοινής γνώµης σε θέµατα που
αφορούν και σχετίζονται µε το πρόγραµµα και τις παρεµβάσεις του, τη στρατηγική και τις
πολιτικές του Προγράµµατος, την ευαισθητοποίηση των ωφελουµένων και τους ευρέως
κοινού καθώς και δράσεις δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων, δηµιουργία δικτύων και
πολλαπλασιαστών πληροφόρησης κ.ά. σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς που
διέπουν τους Κανόνες για ∆ηµοσιότητα και Πληροφόρηση

3.5.4 Άξονας Ε3: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου – Phasing In (ΠΣΕ-Ρ.Ι.) του Στόχου 2 (Περιφερειακή
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση).
¾

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων / δράσεις.
•
Προετοιµασία, επιλογή, αξιολόγηση, παρακολούθηση του προγράµµατος και των έργων
•
Μελέτες προπαρασκευαστικές, οργανωτικές, αναπτυξιακές, στατιστικές, γενικές, τεχνικές
κλπ για την υποστήριξη των δράσεων του προγράµµατος, την αναβάθµιση των συστηµάτων
διοίκησης και των πληροφοριακών συστηµάτων
•
Συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των µηχανισµών διαχείρισης µε τη χρησιµοποίηση
εξωτερικών συµβούλων και εµπειρογνωµόνων
•
Συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης από εξωτερικούς
εµπειρογνώµονες
•
∆ράσεις για τη δηµιουργία νέων δοµών διαχείρισης και υλοποίησης, όπως τυποποίηση
λειτουργιών, ενέργειες πιστοποίησης, δαπάνες για τη πρώτη φάση λειτουργίας τους, κλπ.
Επίσης δράσεις δικτύωσης µε στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, µεταφοράς
τεχνογνωσίας, ενσωµάτωσης των αρχών της Equal κλπ
•
Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων των αποτελεσµάτων του προγράµµατος
•
Προσαρµογή, εισαγωγή δεδοµένων, βελτίωση τεχνολογικού εξοπλισµού και ηλεκτρονικών
συστηµάτων και λογισµικού απαραίτητων για τη διαχείριση της παρακολούθησης
•
Συµµετοχή σε διεθνείς και λοιπές συναντήσεις, ηµερίδες, δίκτυα, forum και επιµορφωτικά
σεµινάρια τόσο των στελεχών των µηχανισµών διαχείρισης, όσο και των εµπλεκόµενων στην
υλοποίηση του Προγράµµατος φορέων.
•
Ενηµέρωση/ ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων και της κοινής γνώµης σε θέµατα που
αφορούν και σχετίζονται µε το πρόγραµµα και τις παρεµβάσεις του, τη στρατηγική και τις
πολιτικές του Προγράµµατος, την ευαισθητοποίηση των ωφελουµένων και τους ευρέως
κοινού καθώς και δράσεις δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων, δηµιουργία δικτύων και
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πολλαπλασιαστών πληροφόρησης κ.ά. σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς που
διέπουν τους Κανόνες για ∆ηµοσιότητα και Πληροφόρηση

¾

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΒΑΣΗΣ

2015

2007
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθµός εκδηλώσεων (ενεργειών ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης)
Σύµβουλοι αξιολόγησης (πλήθος υπογεγγραµµένων
συµβάσεων)
Σύµβουλοι δηµοσιότητας (πλήθος υπογεγγραµµένων
συµβάσεων)

25

30

3

3

2

1

3.5.5. Αναµενόµενες επιπτώσεις
•
•
•

Αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος
Αποτελεσµατική προώθηση και προβολή του προγράµµατος
Ενεργοποίηση φορέων και πολιτών

3.5.6 Στόχευση σε όρους οµάδων – στόχων/δικαιούχων/ τοµέων/
περιοχών/ειδικών εδαφικών µονάδων
Τελικοί δικαιούχοι ανάλογα µε τη φύση και το είδος της πράξης είναι οι παρακάτω:
•
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ
•
Άλλη Υπηρεσία Υπουργείου ή Περιφέρειας ή φορέας του ∆ηµόσιου Τοµέα
Ωφελούµενοι
•
Όλες οι κατηγορίες δικαιούχων του ΕΠ
•
Πολίτες των Περιφερειών Αµιγούς σύγκλισης

3.5.7. Ζητήµατα Εφαρµογής
Τα ζητήµατα Εφαρµογής για την Τεχνική Βοήθεια διέπονται από το Αρθρο 69 του Γενικού
Κανονισµού, τις ∆ιατάξεις εφαρµογής του ΕΣΠΑ σε σχέση µε τις ∆οµές ∆ιαχείρισης και Ελέγχου και
τους ∆ικαιούχους της Περιόδου 2007-2013.
Οι διατάξεις για την Πληροφόρηση-∆ηµοσιότητα διέπονται από τον Κανονισµό 1159/2000.

3.5.8. Κρατικές ενισχύσεις
∆εν προβλέπεται η χρήση κρατικών ενισχύσεων
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4. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. ΑΡΧΕΣ και ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται στα άρθρα
58 έως 62, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ) ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή
πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου και προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς που θα οριστούν για τη
διαχείρισή του. Στο κοινό σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς, εφεξής ΕΣΠΑ, ορίζεται εθνική αρχή συντονισµού για τη διασφάλιση του
απαραίτητου συντονισµού της εφαρµογής των ΕΠ και την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ. Η
εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση καθηκόντων και ο τρόπος οργάνωσης και
λειτουργίας αυτών των αρχών και φορέων καθορίζονται µε νόµο και όπου απαιτείται θα εκδοθούν
επί µέρους κανονιστικές πράξεις.
Η εθνική αρχή συντονισµού και οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο µε στόχο τη στενή
συνεργασία, την άµεση ενηµέρωση και τη µεταφορά των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται.
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρµοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα στην
διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του κοινού Συστήµατος ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου των ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006.
Tο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές έναντι της ΕΕ για θέµατα
που άπτονται του ΕΣΠΑ. Για θέµατα που άπτονται των ΕΠ εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές σε
συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία.

1.1 Εθνική αρχή συντονισµού αναπτυξιακών προγραµµάτων 20072013
Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού του προγραµµατισµού και της
εφαρµογής των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των διαχειριστικών αρχών, µε στόχο
την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης και της εφαρµογής τους. Στο πλαίσιο αυτό
η εθνική αρχή συντονισµού:
(i)
παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και των ΕΠ
του ΕΣΠΑ, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη συµβατότητά τους µε τις εθνικές πολιτικές και
τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(ii)
έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, την κοινοποίησή
του στην Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένης της γνώµης συµµόρφωσης του άρθρου 71 του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006, την εποπτεία της αποτελεσµατικής εφαρµογής του
και την
προσαρµογή του ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του,
(iii)
συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκδίδει οδηγίες και παρέχει
κατευθύνσεις σχετικές µε τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τις
επαληθεύσεις και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή των διαχειριστικών
αρχών των ΕΠ,
(iv)
παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών
προγραµµάτων που συστήθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.3483/2006 και την διάσκεψη των
Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ και µεριµνά για την εφαρµογή των
αποφάσεων τους,
(v)
συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα προκειµένου το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
(ΟΠΣ) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και
αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και ενηµέρωσης της Επιτροπής,
(vi)
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που συνδέονται µε
την παρακολούθηση ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 47 και 48 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 3 του παρόντος, επεξεργάζεται τα πορίσµατα των
αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε την
αναθεώρηση των ΕΠ,
(vii)
παρέχει οδηγίες για τη διασφάλιση της συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το εθνικό και
κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για τον ανταγωνισµό, τις
δηµόσιες συµβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της ισότητας µεταξύ
ανδρών και γυναικών και της αρχής της µη διάκρισης και εισηγείται τη λήψη των
κατάλληλων µέτρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή αυτών,
(viii)
διαµορφώνει το ειδικό Πρόγραµµα για το εθνικό αποθεµατικό απροβλέπτων, σύµφωνα µε το
άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
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(ix)

(x)
(xi)
(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η οµοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισµός των µέτρων δηµοσιότητας και
πληροφόρησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ και µεριµνά για την παρακολούθηση και τήρηση του
πλαισίου αυτού,
συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της Επιτροπής
που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
παρακολουθεί την τήρηση των δεσµεύσεων για την προσθετικότητα και παρέχει στην
Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες για την επαλήθευσή της, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 15 του Κανονισµού,
υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε τη συµβολή των ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται
από τα Ταµεία στην εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να
συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησής του κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29
παρ 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται στις
παρ.2 και 3 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, σχετικά µε τη συµβολή των ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή
όπως ορίζεται στη Συνθήκη, των στόχων των Ταµείων όπως ορίζονται στον Κανονισµό, των
προτεραιοτήτων που διατυπώνονται στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη
συνοχή όπως προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ και του στόχου προώθησης της ανταγωνιστικότητας
και της απασχόλησης,
διασφαλίζει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές το συντονισµό µεταξύ της
συνδροµής των διαφόρων Ταµείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (EΤΑ) και το συντονισµό µεταξύ των
Ταµείων και των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλων
χρηµατοδοτικών µέσων,
έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά τύπο
Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής εισόδου)
µεριµνά για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µε την υποστήριξη ειδικής
επιτροπής
διαµορφώνει το σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων,
παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και ενιαία εφαρµογή του,
διαµορφώνει σε συνεργασία µε την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την επιλεξιµότητα
των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών και των
δικαιούχων,
συγκροτεί και λειτουργεί θεµατικές δικτυώσεις µε στόχο τη διερεύνηση και διάχυση καλών
πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και µείωσης της γραφειοκρατίας,
οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών αρχών µε
στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενηµέρωση και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην
αντιµετώπιση και επίλυση κοινών θεµάτων,
υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων των επιτροπών
παρακολούθησης των ΕΠ.
µεριµνά για την παρακολούθηση της προόδου/εφαρµογής earmarking σύµφωνα µε το
άρθρο 9.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τον συντονισµό µε τις πολιτικές του Εθνικού
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και την παρακολούθηση της εφαρµογής της βιώσιµης
αστικής ανάπτυξης.

Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται µέσω των ειδικών υπηρεσιών:
«Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων», «Ειδική
Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων», που υπάγονται
στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων
Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών, καθώς και µέσω της «Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης» που υπάγεται στη
Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

1.2. Βασικοί µηχανισµοί συντονισµού
Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού όπως ορίζεται στο υποκεφάλαιο 0 προσδιορίζονται οι
ακόλουθοι βασικοί µηχανισµοί συντονισµού:
1.2.1. Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ
Ο συντονισµός των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από την Ειδική
Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Απασχόλησης
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& Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες εθνικές
αρχές.
Ειδικότερα η ΕΥΣΕΚΤ:
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)

(vii)
(viii)

(ix)
(x)

(xi)

Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα θέµατα που
σχετίζονται µε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη δια βίου µάθηση, την προώθηση
της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών καθώς και τις επιπτώσεις άλλων πολιτικών
(εθνικών, Ε.Ε., διεθνών) και συµµετέχει στις σχετικές επιτροπές της Ε.Ε. Παρακολουθεί την
εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης και συµβάλλει στο σχεδιασµό
τους.
Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για την τήρηση της περιφερειακής κατανοµής των πόρων
του ΕΚΤ ανά ΕΠ/δράση και τύπο Περιφερειών, (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής
σύγκλισης, σταδιακής εισόδου).
Εκπονεί το αναγκαίο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση δράσεων
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ, όπου αυτό απαιτείται, σε συνεργασία µε την εθνική
αρχή συντονισµού, τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και τα συναρµόδια Υπουργεία,
προκειµένου να διασφαλίζεται η ενιαία υλοποίηση δράσεων ίδιου τύπου. Στο πλαίσιο αυτό,
εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις χρηµατοδοτικές ροές και τις συνολικές δεσµεύσεις των
επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΚΤ για τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν προβληµάτων και σε
συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού εισηγείται κατάλληλα διορθωτικά µέτρα στις
οικείες επιτροπές παρακολούθησης, για την αποφυγή εφαρµογής του κανόνα αυτόµατης
αποδέσµευσης ν+3/ν+2.
Είναι αρµόδια για την παροχή κατευθύνσεων και την παρακολούθηση δράσεων τύπου ΕΚΤ
που συγχρηµατοδοτούνται µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) σε όλα
τα εµπλεκόµενα ΕΠ, µε στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη συνεργιών.
Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των
δεικτών και για τα θέµατα αξιολόγησης γενικά, που αφορούν σε παρεµβάσεις ΕΚΤ στο
επίπεδο του ΕΣΠΑ και των ΕΠ, µε τη σύµφωνη γνώµη της εθνικής αρχής συντονισµού και σε
συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς. Μεριµνά για τη συµβατότητα των παραπάνω µε
τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και τους συναφείς στόχους
της Κοινότητας στους τοµείς της Κοινωνικής Ένταξης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και
της ισότητας.
Παρακολουθεί και συντονίζει την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τις αξιολογήσεις που
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού σε επίπεδο ΕΣΠΑ και
ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς.
Συντονίζει τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την εκπόνηση των αξιολογήσεων σε θέµατα Ανθρωπίνων Πόρων,
που
πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε το Άρθρο 49 του
Γεν. Κανονισµού 1083/2006.
Συµµετέχει στη διαµόρφωση του σχεδίου των αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013 σε ό,τι
αφορά θέµατα ανθρωπίνων πόρων, σε συνεργασία µε τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του
ΕΚΤ και την εθνική αρχή συντονισµού.
Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας για
την προβολή των πολιτικών και των παρεµβάσεων του ΕΚΤ στην Ελλάδα, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η συνέργια των δράσεων επικοινωνίας µεταξύ των ΕΠ, καθώς και τη
συµπληρωµατικότητα αυτών µε τις δράσεις επικοινωνίας του ΕΣΠΑ. Για το παραπάνω
συνεργάζεται κυρίως µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γεν. ∆/νσης Απασχόλησης της Ε.Ε., την
εθνική αρχή συντονισµού, τις αρµόδιες εθνικές αρχές και τις διαχειριστικές αρχές για όλα τα
ζητήµατα που αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας για το ΕΚΤ.
Αναπτύσσει υποβοηθητικά εργαλεία σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές για την
υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης και µεριµνά για την εκπόνηση µελετών,
ερευνών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων σχετικά µε ζητήµατα ανθρώπινων πόρων
για την εκτέλεση του έργου της.

Η ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical mainstreaming)
θα διασφαλιστεί µέσω ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη της ειδικής υπηρεσίας
διαχείρισης του Προγράµµατος της Κ.Π. EQUAL του ΚΠΣ 2000-2006. Η ειδική αυτή υπηρεσία αφενός
θα εντοπίζει ευκαιρίες για την ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL στις δράσεις των ΕΠ, αφετέρου
θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προς την κατεύθυνση αυτή µε ενδεδειγµένες
εµπειρογνωµοσύνες. Επίσης θα παρακολουθεί και θα παρέχει συµβουλευτική για την ορθή εφαρµογή
των αρχών της EQUAL.
Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ στα
Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και
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Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους και την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», προωθείται η σύσταση ανώνυµης µη κερδοσκοπικής εταιρίας του ευρύτερου
∆ηµόσιου Τοµέα («∆ιοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.»), µε κύριο αντικείµενο τον περιορισµό της
πολυνοµίας, την αξιολόγηση και αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων οργανισµών,
τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασµό και την ανασυγκρότησή τους.
1.2.2. Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος ασκείται µέσω Ειδικής Υπηρεσίας στο
ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία θα συντονίζει, θα καθορίζει προτεραιότητες και θα παρακολουθεί σε συνεργασία
µε την εθνική αρχή συντονισµού, το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα
από την πηγή χρηµατοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και
συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ειδική
υπηρεσία συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού για την ενσωµάτωση των κατευθύνσεων
άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής στα περιφερειακά ΕΠ.
Η ειδική αυτή υπηρεσία θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη λειτουργία περιβαλλοντικού δικτύου
(Environmental Network) σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και των συναρµόδιων Κεντρικών &
Περιφερειακών Αρχών, θα συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για την πρόοδο των έργων και
δράσεων περιβάλλοντος τις οποίες θα αποστέλλει και προς την εθνική αρχή συντονισµού και τις
αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, θα υποστηρίζει µε επεξεργασµένα στοιχεία και αναφορές την Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και την Ετήσια ∆ιάσκεψη των
προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης (Ε∆ΙΠ), θα συµµετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης
των ΕΠ και θα υποστηρίζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις λοιπές δηµόσιες αρχές στην αναγκαία διαρκή
δηµόσια διαβούλευση µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (ΜΚΟ) για συναφή ζητήµατα.
Ειδικότερα η ανωτέρω ειδική υπηρεσία θα γνωµοδοτεί εκ των προτέρων και εντός δέκα πέντε (15)
ηµερών, στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας συντονισµού τις προσκλήσεις που θα εκδίδονται από τις
αρµόδιες διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και που αφορούν σε έργα / δράσεις / παρεµβάσεις που
αφορούν άµεσα στο περιβάλλον. Η ειδική υπηρεσία σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες διαχειριστικές
αρχές και την εθνική αρχή συντονισµού, θα καθορίσει τις κατηγορίες πράξεων για τις οποίες θα είναι
απαραίτητη η ανωτέρω διαδικασία συντονισµού.
1.2.3. Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας
Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας θα διασφαλιστεί (α) σε στρατηγικό, επιτελικό
επίπεδο, από ένα διυπουργικό όργανο υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και (β) σε επιχειρησιακό επίπεδο, από ειδική δοµή η οποία θα
υποστηρίζει το διυπουργικό όργανο για θέµατα κατάρτισης της στρατηγικής και θα αναλάβει
αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων του τοµέα υγείας-πρόνοιας που
υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ και καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού».
1.2.4. Συντονισµός συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µέσων
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ
Για την υποστήριξη της εθνικής αρχής συντονισµού στο συντονισµό του προγραµµατισµού και της
εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων συνιστάται επιτροπή στην
οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι της εθνικής αρχής συντονισµού, της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και της
διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να µετέχουν κατά
περίπτωση και εκπρόσωποι άλλων φορέων.
Η ανωτέρω επιτροπή υποστηρίζει την εθνική αρχή συντονισµού στην εποπτεία της οργάνωσης και
διαχείρισης των ταµείων που ιδρύονται και οργανώνονται και λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο 44
του Κανονισµού.
Ο συντονισµός των δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση µεγάλων έργων
που εντάσσονται στα ΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων έργων που προωθούνται µε
συγχρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα) ή σειρά επενδύσεων µικρότερου µεγέθους, ασκείται από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή
συντονισµού και τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές.
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1.2.5. Μηχανισµοί συντονισµού και προώθησης της Έρευνας και Καινοτοµίας
Στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου «Θεσµικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας», που βρίσκεται υπό
διαβούλευση, προβλέπεται συντονισµός και εποπτεία των δράσεων και παρεµβάσεων Ε&Τ, καθώς για
το σκοπό αυτό πρόκειται να ιδρυθούν ο Εθνικός Οργανισµός Έρευνας, η ∆ιυπουργική Επιτροπή
Έρευνας και Τεχνολογίας και το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας.
Στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας εκτός από τη χάραξη και άσκηση
πολιτικής στους τοµείς της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας, ανήκει και ο συντονισµός της
υλοποίησης της πολιτικής αυτής από εµπλεκόµενα όργανα ή φορείς .
Η ∆ιυπουργική Επιτροπή χαράζει και συντονίζει την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα.
1.2.6. Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού θα διασφαλιστεί από την ειδική υπηρεσία
του ΕΠ «Πολιτισµός» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο Υπουργείο Πολιτισµού,
η οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων του τοµέα
πολιτισµού που υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ.
1.2.7. Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ
Ο συντονισµός µεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, ασκείται από την εθνική αρχή συντονισµού και τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης
του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας (ΕΠΑ), σε συνεργασία µε
αρµόδιες εθνικές αρχές, κατά τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των
αντίστοιχων δράσεων.
Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των
δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που λειτουργεί σε
επίπεδο α) προγραµµατισµού, β) παρακολούθησης υλοποίησης (διαχειριστικές αρχές), και γ)
επανεξέτασης στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισµού και διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ και του
ΕΠΑ).
Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της
συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και συντονίζει το πλαίσιο εφαρµογής τους,
θεµατικά και γεωγραφικά.
Στο δεύτερο επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑ τηρούν τις
κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. Σε ετήσια βάση,
συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε χρήση των
κωδικών θεµατικής και εδαφικής διάστασης και τις γνωστοποιούν στον µηχανισµό αυτό.
Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο µηχανισµός, εξετάζει την
πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων, προσδιορίζει την ανάγκη αναθεώρησης των
κατευθύνσεων και της κατανοµής των Κοινοτικών πόρων, συνεπεία αλλαγών στις προτεραιότητες
(κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις συνθήκες υλοποίησής τους και εισηγείται µέτρα στην
Ετήσια ∆ιάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης.

1.3. ∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος
Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ σύµφωνα µε την
αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο
άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Ειδικότερα η διαχειριστική αρχή του ΕΠ είναι υπεύθυνη για:
(i)
τη διασφάλιση της επιλογής των προς χρηµατοδότηση πράξεων σύµφωνα µε τα κριτήρια
που εφαρµόζονται στο ΕΠ, καθώς και της συµµόρφωσής τους µε τους ισχύοντες κοινοτικούς
και εθνικούς κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους.
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
•
Μεριµνά για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτοµερών πληροφοριών
σχετικά µε:
− τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόµενες
πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ
− τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των σχετικών
χρονικών περιόδων
− τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων
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−

(ii)

τους αρµόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι µπορούν να
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα ΕΠ
− τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των πράξεων, οι
δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται.
•
Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων προκειµένου αυτές να ενταχθούν στο
ΕΠ, µε βάση τα κριτήρια ένταξης που εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης
του ΕΠ, εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων σύµφωνα µε το σύστηµα που
προσδιορίζεται στην παράγραφο (xvii) του υποκεφαλαίου 0, πριν ληφθεί η απόφαση
ένταξης της πράξης στο ΕΠ. Στις περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες κατά τη χρονική
στιγµή υποβολής τους στο ΕΠ έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ή βρίσκονται σε
εκτέλεση ή περατώθηκαν µετά την ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας, συνεκτιµά
τυχόν αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί από αρµόδιες αρχές και διασφαλίζει ότι η
επιλογή των πράξεων ικανοποιεί τα κριτήρια που εφαρµόζονται για το ΕΠ.
•
Γνωστοποιεί τις προς ένταξη πράξεις προϋπολογισµού άνω των πέντε εκατ. ευρώ στην
εθνική αρχή συντονισµού προκειµένου να διατυπώσουν γνώµη εντός δέκα πέντε
ηµερών. Η απόφαση ένταξης µπορεί να εκδίδεται µετά την παρέλευση άπρακτης της
προθεσµίας αυτής. Για τα δηµόσια έργα προϋπολογισµού άνω των είκοσι πέντε εκατ.
ευρώ (25.000.000) στον τοµέα του περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ.
(50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, η απόφαση ένταξης εκδίδεται µόνο µετά από
σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.
•
Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο ΕΠ και ενηµερώνει τον δικαιούχο γραπτώς
για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει.
•
Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως κατά τη
διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης.
•
Συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές
κάθε πληροφορία που ζητείται.
Την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και
της πραγµατικής πραγµατοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις
διάφορες πράξεις, καθώς και της συµµόρφωσής τους προς τους κοινοτικούς και τους
εθνικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή διενεργεί:
(α) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τους
δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:
− η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,
− τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης,
− οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς,
− η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο
− τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης της
δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη
προγραµµατική περίοδο
Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να
πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµατοληψίας.
Κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου, η διαχειριστική αρχή επιβεβαιώνει
την εφαρµογή των προϋποθέσεων που ενδεχοµένως έχει θέσει, κατά την εξέταση της
διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων.
(β) επιτόπιες επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται ότι οι πράξεις
όντως εκτελούνται και τα παραδιδόµενα προϊόντα ή/και παρεχόµενες υπηρεσίες
συµµορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης ή απόφασης χορήγησης
ενίσχυσης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των κοινοτικών κανόνων όσον
αφορά τη δηµοσιότητα και η επαλήθευση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει ο
δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονοµική πρόοδο της πράξης.
Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, η
διαχειριστική αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη δειγµατοληπτική
µέθοδο που καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.
Η διαχειριστική αρχή καθορίζει το µέγεθος του δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει
εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων
όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται από τη διαχειριστική αρχή για τον
τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων. Η διαχειριστική αρχή επανεξετάζει τη
µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση.
•
Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων στο ΟΠΣ, όπου για κάθε επαλήθευση
αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµεροµηνία και τα
αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις
ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων επαληθεύσεων καταχωρούνται στο
ΟΠΣ και κοινοποιούνται στο δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη
χορήγηση ενισχύσεων στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων.
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•

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του ίδιου ΕΠ,
η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από µονάδα διαφορετική από τη µονάδα που είναι
αρµόδια για την διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούµενη
διάκριση καθηκόντων.
τη διασφάλιση της συλλογής, καταχώρησης και αποθήκευσης, στο ΟΠΣ
λογιστικών
εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και της συλλογής και καταχώρησης
στο ΟΠΣ των δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση,
την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση. Μεριµνά για την
καλή λειτουργία του ΟΠΣ σε σχέση µε το ΕΠ,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή :
•
Συλλέγει και τηρεί στο ΟΠΣ και στο φάκελο της πράξης αναλυτικά στοιχεία υλοποίησης,
µέσω τυποποιηµένων εντύπων,
•
Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων για την υποβολή όλων
των δεδοµένων υλοποίησης των πράξεων που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση
των δράσεων,
•
Μεριµνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρµογή συστήµατος αναφοράς και
παρακολούθησης των δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σε ενδιάµεσους
φορείς διαχείρισης
•
Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα δεδοµένα
και έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης.
τη διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση
πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για
όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη µε την επιφύλαξη των εθνικών
λογιστικών κανόνων,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε:
•
οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία να τηρούν ενιαίο λογιστικό
σύστηµα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) να δηµιουργήσουν ειδική λογιστική
µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο,
•
οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι από την ελληνική νοµοθεσία στην τήρηση του
Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, να εφαρµόζουν κατάλληλη λογιστική
κωδικοποίηση για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, όπως αυτή θα οριστεί από τη
διαχειριστική αρχή κατά την έναρξη υλοποίησής του,
τη διασφάλιση ότι οι αξιολογήσεις των ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 48(3), του Καν. (ΕΚ)
1083/2006 εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του ίδιου Κανονισµού,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
•
προετοιµάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 4 του
παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, µεριµνώντας
ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων σύµφωνα µε οδηγίες και κατευθύνσεις της
εθνικής αρχής συντονισµού
•
οργανώνει την παραγωγή και τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για την
διεξαγωγή των αξιολογήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων τύπων
πληροφοριών που παρέχονται από το σύστηµα παρακολούθησης,
•
κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή συντονισµού, στην
επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή,
•
εξασφαλίζει την κατάλληλη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων, µε
βάση τους κανόνες που αφορούν στην πρόσβαση στα έγγραφα,
•
µεριµνά για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων της αξιολόγησης,
•
προτείνει στην επιτροπή παρακολούθησης τη διεξαγωγή αξιολογήσεων ιδιαιτέρως στις
περιπτώσεις που η παρακολούθηση αναδεικνύει σηµαντικές αποκλίσεις από τους
στόχους που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού
τον καθορισµό διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά µε
τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς
διαδροµής ελέγχου σύµφωνα µε τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού. Οι διαδικασίες
αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
•
τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) στο
κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης, δικαιούχος) για
την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 15 του
Καν. (ΕΚ) 1828/2006
•
στην περίπτωση τήρησης εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή, τα ηλεκτρονικά συστήµατα
τήρησης των εγγράφων συµµορφώνονται µε αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας ώστε να
διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα πληρούν τους εθνικούς κανόνες και είναι
αξιόπιστα
•
όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών από τη
γνωστοποίηση της γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε το περιεχόµενο της δήλωσης
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(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)
(xii)

(xiii)
(xiv)
(xv)

κλεισίµατος του ΕΠ ή µερικού κλεισίµατος, µε την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν
τις κρατικές ενισχύσεις
•
ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούµενα από αυτόν έγγραφα που σχετίζονται µε
την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης
αλλά και
αντίγραφα ή
αποσπάσµατα αυτών σε εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό άτοµα της διαχειριστικής
αρχής, της αρχής πιστοποίησης, της αρχής ελέγχου, της Επιτροπής και των
εξουσιοδοτηµένων αυτής αντιπροσώπων
•
τα ονόµατα των φορέων που διαθέτουν τα πρωτογενή έγγραφα που απαιτούνται για την
εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, και η τοποθεσία που βρίσκονται οι έδρες των
φορέων αυτών είναι γνωστά στη διαχειριστική αρχή και τηρούνται στο ΟΠΣ.
τη διασφάλιση ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε
τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε κάθε δαπάνη για
σκοπούς πιστοποίησης
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
•
µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
προκειµένου η αρχή πιστοποίησης να εκτελέσει τους απαραίτητους ελέγχους για την
πιστοποίηση των δαπανών.
•
συνεργάζεται µε την αρχή πιστοποίησης προκειµένου να αποσαφηνιστεί οποιοδήποτε
θέµα ανακύπτει σχετικά µε την πιστοποίηση εγκεκριµένων δαπανών.
την υποστήριξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης και τον εφοδιασµό της µε τα
απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας
υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση µε τους στόχους του
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή
•
µεριµνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την
παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του ΕΠ από
την επιτροπή παρακολούθησης και τη λήψη αποφάσεων από αυτήν.
•
µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης.
τη σύνταξη και, µετά την έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης, την υποβολή στην
Επιτροπή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων σχετικά µε την υλοποίηση, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή
•
συντάσσει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης του ΕΠ, µε βάση τα στοιχεία του
ΟΠΣ και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού,
•
υποβάλλει προς έγκριση στην επιτροπή παρακολούθησης τις εκθέσεις του ΕΠ,
•
υποβάλλει τις εγκεκριµένες εκθέσεις στην εθνική αρχή συντονισµού και στην Επιτροπή
(συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής των ηλεκτρονικών στοιχείων).
τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που
ορίζονται στο άρθρο 69, του Καν. (ΕΚ) 1083/2006
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
•
εκπονεί επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ. 2 του
Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης που
διαµορφώνει η εθνική αρχή συντονισµού, το οποίο οριστικοποιείται µε τη σύµφωνη
γνώµη της Επιτροπής
•
υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις, ενηµερώνει
σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την Επιτροπή και αξιολογεί την
αποτελεσµατικότητά τους σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν. (ΕΚ).1828./2006,
•
παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησης των δράσεων δηµοσιότητας, η υλοποίηση των
οποίων έχει αναληφθεί από ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης
•
ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνουν στο
πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων
αυτών.
την υποβολή, στην Επιτροπή, των αναγκαίων πληροφοριών προκειµένου να αξιολογήσει τα
µεγάλα έργα και να προσδιορίσει τη συνδροµή των Ταµείων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
Καν. (ΕΚ) 1828/2006
την παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του ΕΠ και
τη σύνταξη και υποβολή στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ προτάσεων για
αναθεώρησή του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και
τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού
την παρακολούθηση των εσόδων που προκύπτουν από έργα που παράγουν έσοδα και την
σχετική ενηµέρωση της αρχής πιστοποίησης, ιδίως για τα έργα των οποίων τα έσοδα δεν
είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των προτέρων
την από κοινού µε την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του ΕΠ, την ενηµέρωση της
επιτροπής παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της και την παρακολούθηση και σχετική
ενηµέρωση της Επιτροπής σχετικά µε τη συνέχεια που δίδεται στα σχόλιά της
την ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης η οποία
επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου της αρχής ελέγχου ή
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βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κατά τα προβλεπόµενα στο
σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,
(xvi)
την εισήγηση στον αρµόδιο υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί
Ως διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»,
σύµφωνα µε το άρθρο 59, παρ.1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, ορίζεται µε κοινή απόφαση του καθ’
ύλην αρµόδιου Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, η ειδική υπηρεσία
διαχείρισης επιχειρησιακού προγράµµατος «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» η οποία
λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και η οποία µετονοµάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».

1.4. Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού
δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι αναλαµβάνουν
την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ σε σχέση µε δικαιούχους
που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την ευθύνη της. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:
(α) ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση πράξεων του οικείου ΕΠ
(β) οι πράξεις που αναλαµβάνονται, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο αντίστοιχος
προϋπολογισµός αυτών
(γ) οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση ανάλογα µε το
είδος των δράσεων
(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής
(ε)
το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο.
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση των
αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο φορέας ανάλογα µε τον τύπο και το είδος των δράσεων.
Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί δηµόσια υπηρεσία ή άλλο νοµικό πρόσωπο του
δηµόσιου τοµέα, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες διαχείρισης βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος που
του παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής ρυθµίσεως.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από διαγωνιστική
διαδικασία ή µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος
φορέας επιλέγεται µετά από διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης.
Οι αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής που δύνανται να αναληφθούν από τους ενδιάµεσους
φορείς διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΠ αφορούν στα εδάφια (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (viii), (x), (xi),
(xiii), (xiv), (xv), (xvi) που περιγράφονται στο υποκεφάλαιο 0 και θα εξειδικεύονται ανά περίπτωση
στις αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή συµβάσεις. Οι ενδιάµεσοι φορείς συνεργάζονται
επίσης µε την οικεία διαχειριστική αρχή στην άσκηση των λοιπών αρµοδιοτήτων της και οι αµοιβαίες
υποχρεώσεις θα εξειδικεύονται στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των
ενδιάµεσων φορέων και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. Ο ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης υποχρεούται να παρέχει τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες, βάσει τυποποιηµένων
αναφορών, προκειµένου να διασφαλίζεται η επαρκής ενηµέρωση της διαχειριστικής αρχής σχετικά
µε την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων που έχουν εκχωρηθεί. Για το σκοπό αυτό η διαχειριστική
αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
•
Παραλαµβάνει και εξετάζει τις σχετικές εκθέσεις και αναφορές που υποβάλλουν οι
ενδιάµεσοι φορείς.
•
Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων που πραγµατοποιούνται από τους
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης, καθώς και τα αποτελέσµατα των ελέγχων της αρχής
ελέγχου.
•
∆ύναται να πραγµατοποιεί ποιοτικούς ελέγχους στους ενδιάµεσους φορείς προκειµένου να
επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι και δικαιούχος πράξεων των οποίων η
διαχείριση του έχει ανατεθεί, οι ρυθµίσεις για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να
διασφαλίζουν επαρκή διάκριση αρµοδιοτήτων στο εσωτερικό του.
Στο πλαίσιο του ΤΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»:
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(α) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 ορίζεται ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης για τις δράσεις του άξονα προτεραιότητας 4 του ΕΠ.
(β) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ ΚΠ «EQUAL» 2000-2006 ορίζεται ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης για τις δράσεις του άξονα προτεραιότητας 3 του ΕΠ.
(γ) Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) ορίζεται ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης για τις δράσεις του άξονα προτεραιότητας 2: «∆ιευκόλυνση της Πρόσβασης
στην Απασχόλησης» σχετικά µε την εφαρµογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
(δ) Ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για τις δράσεις του άξονα προτεραιότητας 2:
«∆ιευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόλησης» σχετικά µε την εφαρµογή πολιτικών
στήριξης της γυναικείας απασχολησιµότητας υπό το πρίσµα της εξατοµικευµένης ενίσχυσης.
(ε) Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης
ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για τις δράσεις του άξονα προτεραιότητας 2:
«∆ιευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόλησης» σχετικά µε την:
¾ υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου
¾ υποστήριξη της διατοµεακής κινητικότητας (ανταλλαγή /δανεισµό προσωπικού –
ερευνητών µεταξύ ερευνητικών και παραγωγικών φορέων σε βραχυπρόθεσµη βάση από
την Ελλάδα και το Εξωτερικό)
¾ προσέλκυση – αξιοποίηση ερευνητών, κυρίως υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό σε
ελληνικούς φορείς και επιχειρήσεις.
(στ)Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ ορίζεται
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για τις δράσεις του άξονα προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της
Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων» σχετικά µε την
ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.
Λοιποί ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, θα εξειδικευτούν κατά την κοινοποίηση του Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και το άρθρο
22 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Ενδεχόµενες αλλαγές στο κοινοποιηθέν Σύστηµα ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου συµπεριλαµβανοµένου και του ορισµού
νέων ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης,
αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση ελέγχου του ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ.2 του Καν.
(ΕΚ) 1828/2006.
1.4.1. Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού, η διαχειριστική αρχή δύναται να αναθέτει σε ενδιάµεσους φορείς αρµοδιότητες
διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 42 και 43 του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:
(α) τα είδη των πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική επιχορήγηση
(β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων
(γ) τα ποσοστά συνδροµής από τα Ταµεία και οι κανόνες που διέπουν τη συνδροµή αυτή
(δ) οι ρυθµίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εξασφάλιση του
δηµοσιονοµικού ελέγχου της συνολικής επιχορήγησης έναντι της διαχειριστικής αρχής,
συµπεριλαµβανοµένων
των
διευθετήσεων
για
την
ανάκτηση
αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των λογαριασµών
(ε)
τυχόν χρήση οικονοµικής εγγύησης ή ισοδύναµου µέτρου.
Ο ενδιάµεσος φορέας πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά του, την ικανότητα
διαχείρισης στο σχετικό αντικείµενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά του όσον αφορά τη
διοικητική και την οικονοµική διαχείριση. Ο φορέας αυτός, κατά κανόνα, εδρεύει ή εκπροσωπείται
στην ή στις περιφέρειες που καλύπτονται από το ΕΠ.
Ο ορισµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης ή/και διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών
επιχορηγήσεων σε ένα ΕΠ, συνεπάγεται την παροχή στην Επιτροπή των πληροφοριών που
απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν.(ΕΚ) 1083/06 και τα άρθρα 21 και 22 του Καν. (ΕΚ)
1828/2006.
Η Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε. ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών
επιχορηγήσεων.

1.5. Αρχή πιστοποίησης
Η αρχή πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων
πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή πιστοποίησης εκτελεί
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τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα:
(i)
καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών και αιτήσεις
πληρωµών στην Επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
(ii)
πιστοποιεί ότι:
•
η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστηµάτων
και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά,
•
οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς
κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για χρηµατοδότηση
σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα και πληρούν τους ισχύοντες
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες,
στο πλαίσιο αυτό δύναται:
να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών τις δαπάνες που παρουσιάζουν
προβλήµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες
να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές αρχές και τους ενδιάµεσους
φορείς
(iii)
διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη
διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν και τις επαληθεύσεις που
πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις δηλώσεις δαπανών,
(iv)
συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων που
διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου,
(v)
τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικά µητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην
Επιτροπή,
(vi)
τηρεί µητρώο των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρονται
µετά από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της συνεισφοράς για µια πράξη. Τα ανακτηθέντα
ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το
κλείσιµο του ΕΠ, µε αφαίρεσή τους από την επόµενη κατάσταση δαπανών.
(vii)
υποβάλλει στην Επιτροπή προσωρινές προβλέψεις για τις µελλοντικές αιτήσεις πληρωµών
σύµφωνα µε το άρθρο 76, παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
(viii)
συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισµό των κανόνων
λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες χρησιµοποιεί
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
Ως αρχή πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Καν.1083/2006 ορίζεται η
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής
του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και µετονοµάζεται σε αρχή πιστοποίησης.

1.6. Αρχή ελέγχου
Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή ελέγχου αναλαµβάνει τα
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα:
(i)
∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής λειτουργίας του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,
(ii)
∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο δείγµα για την
επαλήθευση των δηλωνόµενων στην Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό αυτό διαµορφώνει
µεθοδολογία δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ)
1828/2006,
(iii)
Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική ελέγχου,
η οποία καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη µέθοδο ελέγχου που θα
χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, τη µέθοδο
δειγµατοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και ενδεικτικό προγραµµατισµό των
ελέγχων προκειµένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των κυριότερων φορέων καθώς και η
οµοιόµορφη κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη την περίοδο προγραµµατισµού.
Στην περίπτωση που εφαρµόζεται κοινό σύστηµα σε περισσότερα του ενός επιχειρησιακά
προγράµµατα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται, ενιαία στρατηγική ελέγχου.
(iv)
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην Επιτροπή:
•
ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων
(συστηµάτων και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο
που λήγει στις 30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε την στρατηγική
ελέγχου του ΕΠ, και αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήµατα
διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος. Η πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31
∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις
30 Ιουνίου 2008. Οι πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται µετά την
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(v)

(vi)

1η Ιουλίου 2015 περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη
δήλωση κλεισίµατος,
•
γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό την ευθύνη της και
άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί
ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι καταστάσεις δαπανών που
υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και, συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι
νόµιµες και κανονικές,
•
δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του άρθρου 88, παρ.2,
σηµείο(β) του Καν.1083/2006, η οποία αξιολογεί τη νοµιµότητα και κανονικότητα των
σχετικών δαπανών.
Υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωση κλεισίµατος του
προγράµµατος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης πληρωµής του τελικού
υπολοίπου καθώς και η νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών που
καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η οποία υποστηρίζεται από τελική έκθεση
ελέγχου,
Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι οποίες
αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 27 έως 36 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργου του ελέγχου ασκείται λαµβάνοντας υπόψη διεθνώς
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου.
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διαφύλαξη δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, για τα οποία λαµβάνουν γνώση αυτή ή/και
τα όργανα ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της.
Ως αρχή ελέγχου, κοινή για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
(Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών στο
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους). Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου είναι επταµελής και είναι
ανεξάρτητη από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την αρχή
πιστοποίησης.
1.6.1.Έλεγχοι υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου
Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου, συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών – Γενική Γραµµατεία
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΓΛΚ) δύο ∆ιευθύνσεις Προγραµµατισµού και Ελέγχων επιχειρησιακών
προγραµµάτων και µία ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων.
Η αξιοπιστία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου εκτιµάται µε βάση κριτήρια που καθορίζονται
από την αρχή ελέγχου για τους ελέγχους των συστηµάτων. Περιλαµβάνει επίσης ποσοτική
αξιολόγηση όλων των καίριων στοιχείων των συστηµάτων και καλύπτει τις βασικές αρχές και τους
ενδιάµεσους φορείς που συµµετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο του επιχειρησιακού
προγράµµατος. Στο φάκελο ελέγχου τηρείται αρχείο των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν.
Οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων που τηρούνται
από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το ΕΠ, υλοποιήθηκε σύµφωνα µε την
απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε ισχύοντα όρο ως προς τη λειτουργικότητα
και τη χρήση της ή σχετικά µε τους επιδιωκόµενους στόχους·
(β) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο·
(γ) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους κοινοτικούς και τους
εθνικούς κανόνες
(δ) η δηµόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύµφωνα µε το άρθρο 80 του
Κανονισµού.
Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που εγκρίνεται από την Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι εκτός
προγραµµατισµού, όταν αυτό απαιτείται.
Όταν τα προβλήµατα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των συστηµάτων διαχείρισης
και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πράξεις στο πλαίσιο του ΕΠ, η
Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου
εξασφαλίζει
τη
διενέργεια
περαιτέρω
εξέτασης,
συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειµένου να
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προσδιοριστεί το µέγεθος αυτών των προβληµάτων.
1.6.2. Όργανα ελέγχου
Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους των τριών
∆ιευθύνσεων της παραγράφου 0 και υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες δύναται να συνεπικουρούνται στο έργο
τους από εµπειρογνώµονες. Οι εµπειρογνώµονες µπορεί να είναι δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
ή ΤΕ και ιδιώτες. Οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο εµπειρογνωµόνων.
Στο µητρώο εµπειρογνωµόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από την Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων, εγγράφονται µε απόφαση του
προϊσταµένου αυτής, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση και αξιολόγηση από την Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία σχετική µε τους
διενεργούµενους υπό την ευθύνη της ελέγχους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών ορίζονται επιµέρους θέµατα για την κατάρτιση του µητρώου εµπειρογνωµόνων.
Με απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά από εισήγηση του αρµόδιου
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων, οι έλεγχοι δύναται να ανατίθενται σε
ελεγκτικές εταιρείες.
Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς διαφορετικούς από την αρχή ελέγχου, η
αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν την αναγκαία λειτουργική ανεξαρτησία από
τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης.

1.7. Φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώµης του
άρθρου 71(3)
Σύµφωνα µε το άρθρο 71(2) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 η κοινοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία να αποτυπώνονται τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος και διατύπωση γνώµης σχετικά µε τη συµµόρφωσή
του συστήµατος µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 58-62 του ίδιου κανονισµού.
Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την αρχή ελέγχου είτε από
ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης και
ελέγχου του προγράµµατος, κατά την οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα
ελέγχου. Στην περίπτωση ιδιωτικού φορέα, αυτός θα επιλεγεί µετά από διαγωνισµό που θα γίνει µε
βάση τις κείµενες διατάξεις. Αναθέτουσα αρχή θα είναι η εθνική αρχή συντονισµού.

1.8. Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την
Επιτροπή
Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή είναι η αρχή πιστοποίησης
των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε στο υποκεφάλαιο 0 του παρόντος. Η Επιτροπή
παραλαµβάνοντας τις αιτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις από την αρχή πιστοποίησης,
ανταποκρινόµενη βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών, καταθέτει την αιτηθείσα συµµετοχή της
στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους ειδικούς λογαριασµούς που έχει ανοίξει για το σκοπό αυτό η αρχή
πιστοποίησης. Η αρχή πιστοποίησης:
(i) είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωµών των Ταµείων που πραγµατοποιούνται από την
Επιτροπή
(ii) ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων που
εισπράχθηκαν ανά ΕΠ και Ταµείο,
(iii) παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους και
µεριµνά ώστε αυτή να πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό και χωρίς καµία κράτηση
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1.9. Φορέας/είς Υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωµών στους
δικαιούχους
Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ αποτελούν δηµόσιες
επενδύσεις και χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Φορείς υπεύθυνοι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους
(φορείς χρηµατοδότησης) είναι κατά περίπτωση τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την υποβολή πρότασης κατάρτισης του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Η πληρωµή στους δικαιούχους γίνεται τµηµατικά µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που εκδίδονται από
τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και έγκριση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηµα των φορέων χρηµατοδότησης.
Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καµία µείωση ή κράτηση ή
µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών.
2.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

2.1. ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (∆ΕΠ)
Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που περιγράφονται στο
ΕΣΠΑ, έχει συσταθεί ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (Νόµος 3483/2006, άρθρο
20), έργο της οποίας είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση της εφαρµογής των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των
παρεµβάσεων και τη µεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων.
Η ∆ΕΠ αποτελεί στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ένα ολιγοµελές σχήµα
διοίκησης του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων, το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία και
επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων σε στρατηγικό, διαχειριστικό και
επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργεια µε τις πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων
(ΕΠΜ). Η ∆ΕΠ εκφράζει γνώµη επί των εκθέσεων στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που
υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάµει του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και δίνει κατευθύνσεις στην ετήσια
διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ.
Στην Επιτροπή συµµετέχουν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών ως πρόεδρος και οι υπουργοί
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, ως µέλη. Ως εισηγητής συµµετέχει επιπλέον ο υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών,
αρµόδιος για θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων.
Τη διοικητική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της υλοποίησης των
αποφάσεών της αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπ.Οι.Ο. µέσω
της εθνικής αρχής συντονισµού.

2.2. Ετήσια διάσκεψη Προέδρων επιτροπών
επιχειρησιακών προγραµµάτων (Ε∆ΙΠ)

παρακολούθησης

Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταµείων και των ΕΠ στο σύνολό τους γίνεται
από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συγκροτείται εντός 3 µηνών από τη
συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης του συνόλου των ΕΠ. Της διάσκεψης των Προέδρων
των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ προεδρεύει ο υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών,
αρµόδιος για θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων.
Η διάσκεψη θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µετά από εισήγηση της εθνικής αρχής
συντονισµού. Συνέρχεται ετησίως µετά από πρόσκληση του προέδρου της µε αντικείµενο την
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ και της συµβολής κάθε
ΕΠ στους στόχους αυτούς.
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Ως µέλη συµµετέχουν
•
Οι Πρόεδροι των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων
όλων των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών), του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
και του ΕΠ Αλιεία
•
Εκπρόσωποι της εθνικής αρχής συντονισµού
•
Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης
•
Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)
•
Εκπρόσωποι δηµοσίων αρχών (ειδικές υπηρεσίες συντονισµού δράσεων τοµεακών
πολιτικών, Υπουργείο Πολιτισµού κλπ.)
•
Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
•
Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων
•
Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων
•
Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
•
Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (εκπρόσωπος της Εθνικής
Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, κλπ)
•
Αντιπροσωπεία της Επιτροπής µε ρόλο παρατηρητή
Στη ∆ιάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ µπορούν να προσκληθούν µη
µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά,
επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της διάσκεψης.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ:
•
Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων και τη συµβολή τους
στους στρατηγικούς στόχους που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ και υποβάλλει σχετική έκθεση
στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων.
•
Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολιτικών και διαµορφώνει
προτάσεις για το συντονισµό τους και την ευρεία εφαρµογή τους.
•
Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισµού
και της συµπληρωµατικότητας των δράσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µε το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατή η συγκρότηση επιτροπών
συµβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισµό των παρεµβάσεων σε ειδικούς τοµείς, στις οποίες
προεδρεύουν µέλη της ∆ιάσκεψης.
Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, συνιστάται τεχνική επιτροπή συµβουλευτικού χαρακτήρα
στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και υλοποίηση
των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ). Η
επιτροπή εισηγείται στην Ε∆ΙΠ προτάσεις αναφορικά µε την οριζόντια ενσωµάτωση και εφαρµογή
των αρχών της προσβασιµότητας και µη διάκρισης των Ατόµων µε Αναπηρία στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Τη
γραµµατειακή υποστήριξη της διάσκεψης αναλαµβάνει η εθνική αρχή συντονισµού, η οποία
επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων
καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται.

2.3. Επιτροπή παρακολούθησης επιχειρησιακού προγράµµατος
Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συστήνεται επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ µε αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της
ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ.
Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ ορίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη της
διαχειριστικής αρχής, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράµµατος.
Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ είναι ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης
Κοινοτικών & άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. Ως µέλη της
Επιτροπής Παρακολούθησης συµµετέχουν:
•
Ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ
•
Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισµού
•
Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης
•
Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)
•
Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ,
•
Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών
•
Εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ
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•
•
•
•
•
•

Εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισµού που είναι αρµόδιες για
θέµατα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας, έρευνας και
καινοτοµίας, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού κλπ.
Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων
Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων
Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι τελευταίες
συνεισφέρουν στο ΕΠ (µε συµβουλευτικό ρόλο).
Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων.

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη
συµµετοχή ανδρών και γυναικών.
Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν µη µόνιµα µέλη
π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και
λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Κατά τις συνεδριάσεις δύναται
επίσης να συµµετάσχει ως παρατηρητής, αντιπρόσωπος των δικτύων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο
της νέας πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για την Οικονοµική Αλλαγή», στην περίπτωση που το ΠΕΠ
εµπλέκεται στην εν λόγω πρωτοβουλία, προκειµένου να δίδει αναφορά της προόδου των
δραστηριοτήτων των δικτύων.
Τη γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει η διαχειριστική αρχή του
ΕΠ, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των
συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας στο
πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός λειτουργίας καθορίζεται σε συνεργασία µε τη
διαχειριστική αρχή του ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που
απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει
τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65 του Καν.
(ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα :
•
εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων εντός
έξι µηνών από την έγκριση του ΕΠ και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων
αυτών σύµφωνα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού,
•
επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην επίτευξη των ειδικών
στόχων του ΕΠ µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η διαχειριστική αρχή,
•
εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων που
καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας, καθώς και τις αξιολογήσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 48, παράγραφος 3, του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 3,
•
εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που αναφέρονται στο
άρθρο 67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006,
•
ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το τµήµα της έκθεσης που αφορά
το οικείο ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή
µετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τµήµατός της,
•
µπορεί να προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του ΕΠ η
οποία ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων των Ταµείων που
αριθµούνται στο άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 ή στη βελτίωση της διαχείρισής
τους, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής τους,
•
εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου της
απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά των Ταµείων.

2.4. ∆είκτες παρακολούθησης
Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ διενεργείται
από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος, κυρίως µε βάση
τους δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων) που έχουν καθορισθεί
για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου
κανονισµού.
Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή µεθοδολογία
που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013,
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«∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός Εφαρµογής»
Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ
ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις
κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό πεδίο
εφαρµογής του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων πράξεων ψηφιακής
σύγκλισης, θα γίνεται µε την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών κατά την υλοποίηση του
προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας
και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.
Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης
του ΕΠ, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην επιτροπή παρακολούθησης τα δεδοµένα που
προκύπτουν από το σύστηµα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε συγκεντρωτικά οικονοµικά
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες κυρίως εκροών και αποτελεσµάτων.
Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικών µε την
υλοποίηση του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα στο
οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα.

2.5. Ετήσια έκθεση
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση υλοποίησης
του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή µετά την έγκρισή της από την επιτροπή
παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Η έκθεση περιλαµβάνει όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και συντάσσεται σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού. Επιπλέον, στην
ετήσια έκθεση γίνεται αναφορά για την υλοποίηση περιφερειακών δράσεων που περιλαµβάνονται
στην πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την οικονοµική αλλαγή», στην περίπτωση που το ΠΕΠ
εµπλέκεται στην εν λόγω πρωτοβουλία.
Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού
για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ.

2.6. Ετήσια εξέταση ΕΠ
Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο µετά την υποβολή της ετήσιας
έκθεσης, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού την πρόοδο υλοποίησης
του ΕΠ, τα κύρια αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούµενο έτος, τη
χρηµατοοικονοµική υλοποίηση καθώς και οποιοδήποτε παράγοντα µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση
της υλοποίησης προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Είναι δυνατόν επίσης να
εξετάζονται θέµατα λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που επισηµαίνονται στην
τελευταία ετήσια έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 62 παρ.1 περ. δ-i του Καν. (ΕΚ)
1083/2006.
Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του προγράµµατος, η
διαχειριστική αρχή σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού ενηµερώνει την επιτροπή
παρακολούθησης και την Επιτροπή για τα µέτρα που ελήφθησαν αναφορικά µε τα σχόλια αυτά.

2.7. Παρακολούθηση των πιστώσεων των Περιφερειών µεταβατικής
στήριξης
Για τις πέντε περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρθρο 8 του Κανονισµού 1083/06 επιβάλλονται
υποχρεωτικές πιστώσεις και διακριτή παρακολούθησή των πιστώσεων αυτών στα ΕΠ (πόροι που
προέρχονται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Οι Περιφέρειες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις
Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική) και στις
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Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο).
Οι συγχρηµατοδοτούµενες αναπτυξιακές παρεµβάσεις στις Περιφέρειες αυτές (εκτός του Ταµείου
Συνοχής) θα υλοποιηθούν µέσω:
•
των αντίστοιχων περιφερειακών ΕΠ (συγχρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ) και
•
των τριών (3) τοµεακών ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Επισηµαίνεται ότι οι ανάγκες των οκτώ Περιφερειών αµιγούς Στόχου Σύγκλισης θα καλυφθούν από
όλα τα τοµεακά ΕΠ όσο και από τα περιφερειακά ΕΠ µε απόλυτα διακριτές πιστώσεις.
Η τήρηση των πιστώσεων για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης διασφαλίζεται πλήρως σε
προγραµµατικό επίπεδο µε την ύπαρξη διακριτών αξόνων προτεραιότητας για κάθε τύπο
Περιφερειών, ως εξής:
•
Τα περιφερειακά ΕΠ έχουν διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε Περιφέρεια που
περιλαµβάνουν.
•
Τα τρία (3) τοµεακά ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και καλύπτουν και τους τρεις
τύπους Περιφερειών (αµιγής στόχος 1, στατιστική σύγκλιση, σταδιακή είσοδος) έχουν
διακριτούς θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας που επαναλαµβάνονται για κάθε έναν από
τους τρεις τύπους Περιφερειών.
Οι δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής, εθνικής εµβέλειας, οι οποίες δεν έχουν συγκεκριµένο
χωρικό προσδιορισµό (όπως µελέτες οριζόντιου χαρακτήρα που αφορούν σε όλη τη χώρα, προβολή
/δηµοσιότητα του ΕΣΠΑ, κλπ) και οι οποίες υλοποιούνται από τα τοµεακά ΕΠ, δεν προσµετρώνται
στις πιστώσεις για τις Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης.
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση, µε τη σύνθεση και παρακολούθηση των
σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ.
3.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3.1. Γενικά
Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων που συνδράµουν
την πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά
την υλοποίηση του ΕΠ (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Οι αξιολογήσεις αυτές,
στρατηγικής ή επιχειρησιακής φύσης, λαµβάνουν υπόψη το στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης και τη
σχετική κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική
περιβαλλοντική αξιολόγηση. Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του κράτους µέλους ή της Επιτροπής και
διεξάγονται από εµπειρογνώµονες ή φορείς λειτουργικά ανεξάρτητους από την αρχή πιστοποίησης
και την αρχή ελέγχου που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του
προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων δηµοσιοποιούνται µε βάση τους εφαρµοστέους
κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα.

3.2. Αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης
Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν
αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, ιδίως όταν, κατά την εν λόγω
παρακολούθηση διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά ή όταν
υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των προγραµµάτων αυτών (αξιολογήσεις
επιχειρησιακής φύσης).
Επιπλέον σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο Κανονισµό, τα κράτη µέλη µπορούν για τα ΕΠ του
στόχου «Σύγκλιση» και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να συντάσσουν σχέδιο
αξιολόγησης που περιλαµβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης που σκοπεύει να
πραγµατοποιήσει το κράτος µέλος κατά τις διάφορες φάσεις της υλοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αξιοποιώντας και τις οδηγίες της Επιτροπής για την αξιολόγηση των ΕΠ
και του ΕΣΠΑ κατά την διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου (Draft Working Paper No 5:
Evaluation during the programming period: on going evaluation –An integrated management tool)
διαµόρφωσε ενδεικτικό σχέδιο αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013, όπου αποτυπώνεται ο
προγραµµατισµός των αξιολογήσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο στο πλαίσιο των
στόχων της «Σύγκλισης» και της «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης».
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Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του ΕΠ πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της
διαχειριστικής αρχής και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που καθορίζονται από την εθνική αρχή
συντονισµού για την αξιολόγηση όλων των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Εκτός από τις προτεινόµενες στο σχέδιο, αξιολογήσεις, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν, κατά
τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και άλλες αξιολογήσεις, σε περιπτώσεις που θα κριθεί
αυτό αναγκαίο, λόγω τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων ή του ΕΣΠΑ.
Τροποποιήσεις του ΕΠ που θα απαιτήσουν πιθανά αξιολόγηση αφορούν τροποποιήσεις στη
χρηµατοδοτική κατανοµή των διατιθέµενων πόρων µεταξύ των Αξόνων προτεραιότητας,
τροποποιήσεις στους στόχους ή/και το περιεχόµενο των Αξόνων του ΕΠ, και τέλος τροποποιήσεις
στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής. Οι παραπάνω αξιολογήσεις δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν χρονικά
στην παρούσα φάση σχεδιασµού.
Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ, την Επιτροπή και την εθνική αρχή συντονισµού.
Το ενδεικτικό σχέδιο των αξιολογήσεων µε τον προγραµµατισµό της περιόδου 2007-2013
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

3.3. Εκ των υστέρων αξιολόγηση
Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεί
ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται ζητήµατα όπως η έκταση
χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του προγραµµατισµού των Ταµείων
και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του προγράµµατος µε στόχο την εξαγωγή
συµπερασµάτων για την πολιτική στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τέλος
προσδιορίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης των
ΕΠ και εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές.
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι στρατηγικής φύσης, διεξάγεται από ανεξάρτητους αξιολογητές
και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η διαχειριστική αρχή και η εθνική αρχή
συντονισµού συνεργάζονται µε την Επιτροπή για τη διενέργεια της αξιολόγησης παρέχοντας τα
απαραίτητα στοιχεία
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 - 2013

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(ΕΣΠΑ)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεκµηρίωση της
συµβολής των
ΕΠ στην
εφαρµογή του
εθνικού
προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων

Αξιολόγηση της
πορείας
εκτέλεσης του
ΕΣΠΑ στο µέσο
της
προγραµµατικής
περιόδου

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απαίτηση
άρθρου 29 του
Καν. 1083/2006
για τη στρατηγική
υποβολή
εκθέσεων από τα
κράτη µέλη

Στα σηµεία α, β, γ και δ της
παραγράφου 2 του άρθρου 29 του
Καν. 1083/2006

Συµβολή στην
υποβολή των
στρατηγικών
εκθέσεων του
άρθρου 29 του
Καν. 1083/2006

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και
της
επιτευξιµότητας
των στόχων του
ΕΣΠΑ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΣΠΑ
έως τώρα;
Που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες
αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές
αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης για το
τέλος της προγραµµατικής περιόδου
και ποιες είναι οι απαραίτητες
διορθωτικές
παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα
της στοχοθεσίας στο ΕΣΠΑ; Με
ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και
της στοχοθεσίας ;

Λήψη απόφασης
για πιθανή
αναθεώρηση
του ΕΣΠΑ και
των ΕΠ του
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

2ο εξάµηνο
2007
2ο εξάµηνο
2009
2ο εξάµηνο
2012

1ο εξάµηνο
2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεχνική
Βοήθεια

Γραφείο
Πρωθυπουργού,
Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την
Αξιολόγηση, Ε.Ε.,
αρχή
συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις µε
αρχές διαχείρισης
ΕΠ

Τεχνική
Βοήθεια

Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την
Αξιολόγηση, Ε.Ε.,
αρχή
συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις µε
αρχές διαχείρισης
ΕΠ
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Αξιολόγηση της
πορείας
εκτέλεσης του
ΕΣΠΑ πριν τη
λήξη της
προγραµµατικής
περιόδου

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και
της
επιτευξιµότητας
των στόχων του
ΕΣΠΑ

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :
1. ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2. ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤ
ΑΣ
3. ΕΠ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ
Α&
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ
4. ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ
5. ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
6. ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Αξιολόγηση της
πορείας
εκτέλεσης του
ΕΠ στο µέσο
της
προγραµµατικής
περιόδου

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και
της
επιτευξιµότητας
των στόχων του
ΕΠ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΣΠΑ
έως τώρα;
Που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες
αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές
αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης και ποιες
είναι οι απαραίτητες διορθωτικές
παρεµβάσεις
προκειµένου
να
ανατραπεί η τάση αυτή; Πως
αποτιµάται
η
ποιότητα
της
στοχοθεσίας στο ΕΣΠΑ; Υπάρχει
δυνατότητα και αν ναι µε ποιους
τρόπους
µπορεί
να
υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και
της στοχοθεσίας, ενόψει και της
νέας προγραµµατικής περιόδου ;

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ
Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΠ έως τώρα; Που
εντοπίζονται οι µεγαλύτερες
αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές
αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης για το
τέλος της προγραµµατικής περιόδου
και ποιες είναι οι απαραίτητες
διορθωτικές παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα
της στοχοθεσίας στο ΕΠ; Με ποιους
τρόπους µπορεί να υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και
της στοχοθεσίας ;
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Λήψη απόφασης
για πιθανή
αναθεώρηση
του ΕΣΠΑ και
των ΕΠ του

1ο εξάµηνο
2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την
Αξιολόγηση, Ε.Ε.,
αρχή
συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις µε
αρχές διαχείρισης
ΕΠ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1ο εξάµηνο
2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Λήψη απόφασης
για πιθανή
αναθεώρηση
του ΕΠ

Αρχή
συντονισµού,
Ε.Ε., αρχή
διαχείρισης του
κάθε ΕΠ
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7. ΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
8. ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ
9. ΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
10.
ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ &
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
11.
ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΗΠΕΙΡΟΥ
12.

ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αξιολόγηση της
πορείας
εκτέλεσης του
ΕΠ πριν την
λήξη της
προγραµµατικής
περιόδου

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και
της
επιτευξιµότητας
των στόχων του
ΕΠ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΠ έως τώρα; Που
εντοπίζονται οι µεγαλύτερες
αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές
αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης και ποιες
είναι οι απαραίτητες διορθωτικές
παρεµβάσεις προκειµένου να
ανατραπεί η τάση αυτή; Πως
αποτιµάται η ποιότητα της
στοχοθεσίας στο ΕΠ; Υπάρχει
δυνατότητα και αν ναι µε ποιους
τρόπους µπορεί να υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και
της στοχοθεσίας, ενόψει και της
νέας προγραµµατικής περιόδου ;

Λήψη απόφασης
για πιθανή
αναθεώρηση
του ΕΠ

1ο εξάµηνο
2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Αρχή
συντονισµού,
Ε.Ε., αρχή
διαχείρισης του
κάθε ΕΠ

Παρατήρηση : Στην περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας ή/και αν διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά,
είναι δυνατόν να διενεργηθούν αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ και των ΕΠ επιπλέον των αναφεροµένων στο χρονοδιάγραµµα
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4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος και η διαχειριστική
αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις πράξεις και τα
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη σχετική δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση
απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή
του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων». Η
εξειδίκευση της εφαρµογής των απαιτήσεων δηµοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις
διατάξεις (άρθρα 2 έως και 10) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαµβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράµµατος µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης τα οποία αποτυπώνονται µε δοµηµένο τρόπο
στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ. Το επικοινωνιακό σχέδιο περιλαµβάνει τους στόχους και το
στοχοθετούµενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόµενο των µέτρων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε οµάδα στόχο (δυνητικοί δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό),
τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για την εφαρµογή του επικοινωνιακού σχεδίου, τα διοικητικά τµήµατα
ή τους διοικητικούς φορείς που θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας, ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησης των µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης
αναφορικά µε την προβολή και τη γνώση του ΕΠ και το ρόλο της Κοινότητας.
Τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα κάνουν αναφορά στην προστιθέµενη αξία της
κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Τα
ο επικοινωνιακό σχέδιο, καθώς και οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίησή του, εκπονείται από τη
διαχειριστική αρχή του ΕΠ µε βάση τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού και
υποβάλλεται προς εξέταση στην Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3
του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για την εξασφάλιση της οµοιογένειας, συνοχής και συνέργιας µεταξύ των µέτρων δηµοσιότητας και
πληροφόρησης των ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία που συνδράµουν στο πλαίσιο της
πολιτικής για τη συνοχή, η εθνική αρχή συντονισµού παρέχει ενιαίες αρχές προς τις διαχειριστικές
αρχές των ΕΠ και µεριµνά για τη συνολική παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισµό τους.
Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα περιλαµβάνονται στη
χρηµατοδότηση του ΕΠ στo πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής (άρθρο 46 παρ. 1 του
κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006).
Η διαχειριστική αρχή ορίζει τον/ους υπεύθυνο/ους για τα θέµατα δηµοσιότητας και πληροφόρησης
και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
5.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ αποτελούν
δηµόσιες επενδύσεις και µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Οι πιστώσεις των Ταµείων εγγράφονται στο Τµήµα
Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού (Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων). Στο τµήµα δαπανών
του Π∆Ε εγγράφονται οι προβλέψεις µεταφοράς πιστώσεων προς τους φορείς χρηµατοδότησης του
Π∆Ε. Οι πιστώσεις προς τους δικαιούχους αφορούν την προβλεπόµενη δηµόσια δαπάνη (κοινοτική
και εθνική). Τυχόν ιδιωτική συµµετοχή παρακολουθείται µέσω του ΟΠΣ.
Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων τηρούνται τα απαιτούµενα στοιχεία προκειµένου να είναι
δυνατή η πρόβλεψη απαιτήσεων χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ.
Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους είναι η ακόλουθη:
1.
2.
3.
4.

Εγγραφή της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική συµµετοχή) στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µετά την ένταξή της σε ΕΠ σε συλλογική απόφαση του
φορέα χρηµατοδότησης
Υποβολή αιτήµατος διάθεσης χρηµατοδότησης από το δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα
διαχείρισης στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων προς τον φορέα χρηµατοδότησης
Υποβολή αιτήµατος από τον φορέα χρηµατοδότησης προς το Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών για τη διάθεση χρηµατοδότησης
Έκδοση απόφασης διάθεσης χρηµατοδότησης από το Υπ.Οι.Ο. µε βάση το αίτηµα και το
διαθέσιµο όριο πληρωµών, και κοινοποίησή της στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην
Τράπεζα της Ελλάδος και στο φορέα χρηµατοδότησης
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5.

Εντολή κατανοµής των πιστώσεων στην πράξη από το φορέα χρηµατοδότησης προς το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία κοινοποιείται στο
δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης

Με την κατανοµή χρηµατοδότησης στην πράξη οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στο δικαιούχο, ο
οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης εκδίδοντας επιταγές
προς τους αναδόχους. Οι πληρωµές προς τους αναδόχους βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό της
πράξης.
Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στον ενδιάµεσο φορέα
διαχείρισης ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης
εκδίδοντας επιταγές προς τους δικαιούχους. Οι πληρωµές προς τους δικαιούχους βαρύνουν
άµεσα το λογαριασµό της πράξης.
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ή οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης είναι Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου µετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 έως 4 εκδίδεται εντολή
µεταφοράς των πιστώσεων από το φορέα χρηµατοδότησης στο λογαριασµό του Νοµικού
Προσώπου προκειµένου να διενεργηθούν πληρωµές. Η µεταφορά των ποσών γίνεται υπό µορφή
άµεσης επιχορήγησης ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών του
δηµοσίου).
Μετά την µεταφορά στο λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου, ο δικαιούχος ή ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης προβαίνει στις πληρωµές των αναδόχων ή δικαιούχων αντιστοίχως.
Κατά την πληρωµή στους αναδόχους ή δικαιούχους κανένα ποσό δεν αφαιρείται, ούτε
παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναµου
αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών αυτών.
Οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι καταχωρούνται στο ΟΠΣ µετά την επαλήθευσή
τους από τη διαχειριστική αρχή και δικαιολογούνται από εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα
ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας .
Η αρχή πιστοποίησης συγκεντρώνει τις καταχωρηθείσες δαπάνες µέσω του ΟΠΣ προκειµένου να
πιστοποιήσει τις δαπάνες και να συντάξει τη δήλωση δαπανών που προβλέπεται στο άρθρο 78.
Τυχόν τόκοι που παράγονται από πιστώσεις για χρηµατοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ,
θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν εθνική δηµόσια δαπάνη. Οι φορείς που διαχειρίζονται τα
ανωτέρω ποσά έχουν υποχρέωση να δηλώνουν ετησίως τους δηµιουργούµενους τόκους στη
διαχειριστική αρχή του οικείου ΕΠ. Τα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύµατα, µέσω των οποίων κινούνται
τα ανωτέρω ποσά υποχρεούνται στην παροχή στοιχείων κίνησης των σχετικών λογαριασµών στην
αρχή πιστοποίησης, µετά από αίτηµά της.
6.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η διαχειριστική
αρχή του Ε.Π., θα ενηµερώνει το σύστηµα πληροφορικής το οποίο καθιερώνεται στην Ευρωπαϊκή
Επτροπή (SFC 2007), για την ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν το ΕΠ, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 39, 40, 41 και 42 του του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ διασφαλίζει, επίσης, την ύπαρξη συστήµατος καταχώρισης και
αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ
καθώς και της συλλογής δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 60 στοιχείο γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Για το σκοπό αυτό, στο
πλαίσιο της περιγραφής των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, θα υποβληθεί στην Επιτροπή
περιγραφή του εν λόγω συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του οργανογράµµατος ροής (κεντρικό ή
κοινό σύστηµα δικτύου ή αποκεντρωµένο σύστηµα µε συνδέσεις µεταξύ των συστηµάτων),
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
και κατ’ αντιστοιχία στο άρθρο 21 και στο παράρτηµα ΧΙΙ παράγραφος 6 του του Καν. (ΕΚ)
1828/2006.
Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα προσαρµοστεί κατάλληλα το υφιστάµενο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που έχει δηµιουργηθεί
για τις απαιτήσεις του ΚΠΣ 2000-2006.
Το ΟΠΣ θα καλύπτει, επίσης, τις απαιτήσεις συλλογής και καταχώρισης δεδοµένων που αφορούν
στις αρµοδιότητες των αρχών ελέγχου και πιστοποίησης του προγράµµατος και θα υποστηρίζει τις εν
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λόγω Αρχές στις υποχρεώσεις ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων µε την Επιτροπή.
Το ΟΠΣ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΠΣ 2000-2006 και µε
την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρµογών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, θα αποτελεί την
έγκυρη βάση οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων, η οποία θα καλύπτει και τις ανάγκες
ηλεκτρονικής ενηµέρωσης της Επιτροπής.
Η διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς και θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξής του
προσδιορίζονται στο νόµο και στις ειδικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄
εξουσιοδότηση αυτού.
Για την αντιµετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεµάτων σχετικά µε το ΟΠΣ, λειτουργεί πλήρης
δικτυακή εφαρµογή Helpdesk.
7.

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της επίτευξης των στόχων των
Ταµείων στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εταιρική σχέση, τόσο µεταξύ της Επιτροπής και του
κράτους µέλους, όσο και µεταξύ του κράτους µέλους και των ενδιαφερόµενων φορέων σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (κάθετη και οριζόντια διάσταση της εταιρικής σχέσης). Η
διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης του ΕΠ, αντανακλάται από τα µέτρα
που έχουν ληφθεί όπως:
(i)

(ii)

Η εφαρµογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού µε στόχο τη
διαµόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης των
περιφερειών της χώρας, µέσω γόνιµου και αποτελεσµατικού διαλόγου µε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς.
Η εκπροσώπηση των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών µη
κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθµού στη σύνθεση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, η οποία αποτελεί τον κύριο µηχανισµό για την
διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος, όπου
αντιπροσωπεύονται όλοι οι σχετικοί µε τους στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος
φορείς.

Η επιλογή των σχετικών εταίρων σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ λαµβάνει υπόψη το βαθµό της
συνεισφοράς των Ταµείων στην περιοχή που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι, την εµπειρία και
ικανότητα των εταίρων στους τοµείς που εστιάζει το ΕΠ και την ανάγκη προώθησης της ισότητας
µεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιµης ανάπτυξης.
Η µέριµνα για την αποτελεσµατική λειτουργία της αρχής της εταιρικής σχέσης, ώστε να προσφέρει
την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία, αποτελεί ευθύνη του κράτους µέλους και υλοποιείται µέσω της
ακριβούς και επαρκούς διάκρισης των ρόλων και αρµοδιοτήτων των διαφόρων εταίρων στο
κατάλληλο κάθε φορά επίπεδο.
8.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ
∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα Κ-Μ και η Επιτροπή διασφαλίζουν την
προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου
κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων. Επίσης λαµβάνουν
τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή
της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή
του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων
και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτοµα µε
αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισµό επιχειρήσεων
που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες
φάσεις υλοποίησης.
Τα µέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή
διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαµβάνουν:
(i)
Την ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και
την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρµόδιες για θέµατα ισότητας καθώς
και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσµιακών οµάδων (Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία, ∆ίκτυο ROM κλπ)
(ii)
Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και των ειδικότερων
δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη
δυνατότητα
πρόσβασης
στην
κοινοτική
συγχρηµατοδότηση.
Στα
µέτρα
αυτά
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(iii)

(iv)
9.

συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα µέλη της
επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά κα σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, οι
οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηµατοδότησης όσο
και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της.
Τη παρακολούθηση και τη σχετική ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα µέτρα που έχουν
ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την
αποτελεσµατικότητα τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται ώστε να
διασφαλίζεται η αρχή της µη διάκρισης.
Τη χρήση εξειδικευµένων κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες κατά την
διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηµατοδότηση.
ΡΗΤΡΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τα ΕΠ λαµβάνουν χρηµατοδότηση µόνο από
ένα Ταµείο, µε εξαίρεση ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής. Ωστόσο
µπορούν, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στους ειδικούς κανονισµούς των
Ταµείων, να χρηµατοδοτούν, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός του ορίου του 10% της
κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητας (ρήτρα ευελιξίας), δράσεις που
εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του άλλου Ταµείου, εφόσον οι δράσεις αυτές απαιτούνται για την
ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτή.
Για την υλοποίηση των ΕΠ προβλέπεται η αξιοποίηση κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου
της ρήτρας ευελιξίας. Η χρηµατοδότηση κατά συµπληρωµατικό τρόπο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ µπορεί
να φτάσει µέχρι και 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας κατά µέγιστο
(ή µέχρι 15% για τον άξονα προτεραιότητας Κοινωνική Ενσωµάτωση του ΕΚΤ για όλες τις
Περιφέρειες και τον άξονα προτεραιότητας Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη του ΕΤΠΑ που αφορά στις
Περιφέρειες σταδιακής εισόδου).
Η χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρακολουθείται από τη διαχειριστική αρχή µέσω του ΟΠΣ
στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ποσοστό συµπληρωµατικής
χρηµατοδότησης από το αντίστοιχο Ταµείο δεν υπερβαίνει το καθορισµένο ποσοστό-κατώφλι του
10% (ή 15%).
Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρέχοντας πληροφορίες σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας που
να επιτρέπουν την επαλήθευση των προϋποθέσεων χρησιµοποίησης της ρήτρας ευελιξίας καθώς και
της µη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνδροµής του αντίστοιχου Ταµείου.
10.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΧΟ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ)

Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρµόσθηκε πλήρως από το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας στις διαδικασίες κατάρτισης του τοµεακού ΕΠ «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού»,
µε την κινητοποίηση του συνόλου των τοµέων πολιτικής και των κοινωνικών εταίρων του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και βασιζόµενη στην αρχή της διαφάνειας. Η συµµετοχή των
εταίρων στη διαδικασία προέκυψε µε βάση την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και των κοινωνικών
οµάδων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και
ειδικών οριζόντιων θεµάτων που αναπτύσσονται στο ΕΠ.
Μέχρι σήµερα η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαµόρφωση και στην υλοποίηση των
πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής παρουσιάζει αδυναµίες, ασυνέχεια, αλλά
ταυτόχρονα και µία αναµφισβήτητη δυναµική η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί.
Ήδη σήµερα οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν µε αποφασιστικό ρόλο:
•
στην Επιτελική Επιτροπή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).
•
στις διαδικασίες εκπόνησης και ανάπτυξης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων
•
στο Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΣΥΚΠ).
Στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας προτίθεται να προχωρήσει σε διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους για την εκπόνηση
ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού µε στόχο την ενίσχυση του ρόλου τους,
προκειµένου να αποκτήσει η εµπλοκή τους µόνιµο και βιώσιµο χαρακτήρα.
Το Υπουργείο Απασχόλησης, µέσω «προγραµµατικής συµφωνίας», προτίθεται να διαθέσει έως το
2% των πόρων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», για συγκεκριµένες ενέργειες στήριξης
παρεµβάσεων και ευαισθητοποίησης των ωφελουµένων, για την υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς
και την ενδυνάµωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των κοινωνικών εταίρων, ειδικότερα όσον
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αφορά την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων.
11.

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο του ΕΠ δύναται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και
λειτουργία ταµείων ή ταµείων χαρτοφυλακίου όπως ορίζονται στο άρθρο 44 του Κανονισµού. Τα
ταµεία ιδρύονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού
προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη συνεισφορά από ΕΠ
σε ταµεία της προηγουµένης παραγράφου.
12.

ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ

Οι πράξεις που η περίοδος εκτέλεσής τους εµπίπτει στην περίοδο επιλεξιµότητας των δαπανών δύο
προγραµµατικών περιόδων (2000-2008) και (2007-2015) µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από ΕΠ
των αντίστοιχων περιόδων εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- η αρµόδια αρχή κατανέµει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς αναγνωρίσιµα στάδια ή τµήµατα
για κάθε ΕΠ της αντίστοιχης περιόδου µε διακριτό οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο για κάθε
ΕΠ
πληρούνται οι όροι χρηµατοδότησης και επιλεξιµότητας των πράξεων
τηρούνται ενδεχόµενοι ειδικοί όροι που έχουν τεθεί για τις πράξεις.
13.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

13.1. Κανόνες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές
ενισχύσεις, τις ίσες ευκαιρίες και το περιβάλλον
Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις σχετικά µε τους ισχύοντες κανόνες στους ανωτέρω τοµείς θα
προσδιοριστούν κατά την περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του Καν.1828/2006 της Επιτροπής.

13.2. ∆ιαχειριστική Επάρκεια ∆ικαιούχων ΕΠ
Στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ενισχύεται η διοικητική αποτελεσµατικότητα των φορέων
υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων, µε τη θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της
διαχειριστικής επάρκειάς τους, πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Προβλέπεται
ειδική διαδικασία µε την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις ή το πρότυπο διαχείρισης έργων, οι
διαδικασίες και οι αρµόδιοι φορείς για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.
Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω διαδικασίας και για ειδικές κατηγορίες πράξεων και ιδίως
για τα συνεχιζόµενα από το ΚΠΣ 2000-2006 έργα, η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων
επιβεβαιώνεται σύµφωνα µε οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού.
Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια, η
αρµοδιότητα υλοποίησης δύναται να µεταβιβαστεί µε προγραµµατική συµφωνία των δύο µερών στην
αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή δηµόσια υπηρεσία ή
ανώνυµη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η οποία ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής
επάρκειας δικαιούχων. Στην περίπτωση που στον φορέα που αναλαµβάνει υλοποίηση έργου
σύµφωνα µε τα προηγούµενα, προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες για τις υπηρεσίες διοίκησης που
παρέχει, αυτές περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του έργου και καλύπτονται απολογιστικά είτε
από το ίδιο το έργο είτε από την τεχνική βοήθεια του ΕΠ στο οποίο εντάσσεται. Μετά την παραλαβή
προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον δικαιούχο µαζί µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.
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5. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Η χρηµατοδότηση του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013 από πόρους Κοινοτικής Συνδροµής (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ) ανέρχεται σε 2.260 εκ. €, συµπεριλαµβανοµένης και της Τεχνικής
Βοήθειας. Για την συµπλήρωση των χρηµατοδοτικών πινάκων που παρατίθενται στην εν λόγω
ενότητα ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες παραδοχές:
1. Η συνολική κοστολόγηση του Προγράµµατος έγινε «από κάτω προς τα πάνω», ήτοι από το
επίπεδο της Κατηγορίας Πράξης (όπου ήταν εφικτό) και το επίπεδο της ∆ράσης. Εν αναµονή των
στοιχείων σχετικής µελέτης, η κοστολόγηση των ∆ράσεων έγινε µε βάση εµπειρικά στοιχεία
αντίστοιχων ∆ράσεων της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, σε συνδυασµό µε τα νέα
δεδοµένα σχέσεων ωφελούµενων και µοναδιαίου κόστους που προκύπτουν µε βάση την
επιχειρησιακή στρατηγική του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013 (λ.χ. δράσεις κατάρτισης). Όσον αφορά
στη δηµιουργία νέων συστηµάτων, αξιοποιήθηκε η σχετική εµπειρία του Ε.Π. ΚτΠ.
2. Τα δεσµευµένα ποσά για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης βάσει της 4ης εγκυκλίου του
ΥΠΟΙΟ (σύνολο προϋπολογισµού Κοινοτικής Συνδροµής). Τα ποσά αυτά ανέρχονται σε
1.014.715.815 € (44,9% του συνόλου).
3. Η κατανοµή των ποσών της Κοινοτικής Συνδροµής στις Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης
(1.245.284.185 € ή 55,1% του συνόλου,), έγινε βάσει της πληθυσµιακής τους αναλογίας σε
σχέση µε το σύνολο του πληθυσµού τους, στοιχεία ΕΣΥΕ 2005.
4. Η κατανοµή των ποσών Κοινοτικής Συνδροµής των ∆ράσεων στις Περιφέρειες, έλαβε υπόψη της
ειδικότερα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης, µε στόχο τη
εστίαση στην αντιµετώπιση ιδιαίτερων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν σε ζητήµατα
κατάρτισης, ανεργίας και κοινωνικής ενσωµάτωσης, όπως ενδεικτικά:

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης δόθηκε αυξηµένη χρηµατοδοτική
βαρύτητα σε σχέση µε τις λοιπές Περιφέρειες στην Θεµατική Προτεραιότητα Γ, λόγω της
ύπαρξης σηµαντικού πληθυσµού ευάλωτων οµάδων.

Στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής
Μακεδονίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου δόθηκε ιδιαίτερη χρηµατοδοτική
βαρύτητα στη Θεµατική Προτεραιότητα Β, δεδοµένου ότι σε όλα τα κρίσιµα µεγέθη
απασχόλησης και ανεργίας οι εν λόγω περιφέρειες υστερούν του Εθνικού Μέσου Όρου.

Στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου
δόθηκε ιδιαίτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα Θεµατική Προτεραιότητα Α λόγω των αυξηµένων
αναγκών σε κατάρτιση.

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας δόθηκε ιδιαίτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα στους
Θεµατικές Προτεραιότητες Β & Γ λόγω των ιδιαίτερα χαµηλών ποσοστών απασχόλησης
(ιδιαίτερα στην βιοµηχανική περιοχή Πάτρας), καθώς και της υψηλότερης σχετικής αναλογίας
ευάλωτων οµάδων (λ.χ. τσιγγάνων).
5. Για την κατανοµή της ΚΣ του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007- 2013 κατά Εδαφικό Τύπο ελήφθησαν υπόψη:

Το κόστος των έργων Εθνικής Εµβέλειας

Η πληθυσµιακή κατανοµή σε αστικές, αγροτικές και ορεινές περιοχές σύµφωνα µε την
τελευταία απογραφή της ΕΣΥΕ το 2001

Η περιφερειακή κατανοµή των πόρων του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007- 2013.

Οι σχετικές οδηγίες του ΥΠΟΙΟ για την συµπλήρωση µόνο των κατάλληλων κωδικών (1, 2,
3, 5)
Ακολούθως παρατίθενται οι Χρηµατοδοτικοί Πίνακες του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013.
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Πίνακας 0-1

Ετήσια Κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής (Πίνακας 11, 3ης Εγκυκλίου)
Ετήσια Κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής- Στόχος 1 (€)
ΕΤΠΑ / ΕΚΤ

2007

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες
µε
µεταβατική στήριξη
σύνολο

2008

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες
µε
µεταβατική στήριξη
σύνολο

2009

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες
µε
µεταβατική στήριξη
σύνολο

2010

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες
µε
µεταβατική στήριξη
σύνολο

2011

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες
µε
µεταβατική στήριξη
σύνολο

2012

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες
µε
µεταβατική στήριξη
σύνολο

2013

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες
µε
µεταβατική στήριξη
σύνολο

Γενικό
σύνολο
2007 2013

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες
µε
µεταβατική στήριξη

Ταµείο
Συνοχής

ΣΥΝΟΛΟ

167.505.611

167.505.611

157.551.292

157.551.292

325.056.903

325.056.903

170.855.723

170.855.723

150.660.760

150.660.760

321.516.483

321.516.483

174.272.838

174.272.838

143.431.590

143.431.590

317.704.428

317.704.428

177.758.294

177.758.294

135.852.985

135.852.985

313.611.279

313.611.279

181.313.465

181.313.465

127.913.861

127.913.861

309.227.326

309.227.326

184.939.730

184.939.730

119.602.834

119.602.834

304.542.564

304.542.564

188.638.524

188.638.524

110.908.200

110.908.200

299.546.724

299.546.724

1.245.284.185

1.245.284.185

945.921.522

945.921.522

σύνολο
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Ετήσια Κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής- Στόχος 2 (€)
ΕΤΠΑ / ΕΚΤ

2007

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική
στήριξη
σύνολο

2008

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική
στήριξη
σύνολο

2009

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική
στήριξη
σύνολο

2010

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική
στήριξη
σύνολο

2011

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική
στήριξη
σύνολο

2012

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική
στήριξη
σύνολο

2013

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες µε µεταβατική
στήριξη
σύνολο

Γενικό
σύνολο
2007 - 2013

περιφέρειες
χωρίς
µεταβατική στήριξη
περιφέρειες
µε
µεταβατική στήριξη

Ταµείο
Συνοχής

ΣΥΝΟΛΟ

0

0

23.593.925

23.593.925

23.593.925

23.593.925

0

0

18.499.326

18.499.326

18.499.326

18.499.326

0

0

13.191.507

13.191.507

13.191.507

13.191.507

0

0

7.663.974

7.663.974

7.663.974

7.663.974

0

0

1.910.064

1.910.064

1.910.064

1.910.064

0

0

1.948.266

1.948.266

1.948.266

1.948.266

0

0

1.987.231

1.987.231

1.987.231

1.987.231

0

0

68.794.293

68.794.293

σύνολο
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Α. Ως βάση υπολογισµού της κοινοτικής συνδροµής χρησιµοποιείται η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη (στήλη 8)

ΕΚΤ

1

2

3

ΣΥΝΟΛΟ

6

7(*)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΓΧΡ/ΣΗΣ

ΕΤΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆
ΟΤΗΣΗ

Α/Α

ΤΑΜΕ
ΙΟ
ΣΥΝΟ
ΧΗΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆
ΟΤΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Χρηµατοδότηση ανά άξονα προτεραιότητας (Πίνακας 7 4ης Εγκυκλίου)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πίνακας 0-2

8=4+5

9=2/8

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΤΕ

ΆΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

4=

1

2

3

4

5

6

7

8

Άξονας Α1: Ενίσχυση της
Προσαρµοστικότητας του
Ανθρώπινου ∆υναµικού και των
Επιχειρήσεων στις Περιφέρειες
Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης
Άξονας Α2: Ενίσχυση της
Προσαρµοστικότητας του
Ανθρώπινου ∆υναµικού και των
Επιχειρήσεων στις Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ).

Άξονας Α3: Ενίσχυση της
Προσαρµοστικότητας του
Ανθρώπινου ∆υναµικού και των
Επιχειρήσεων στις Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου –Phasing In
(ΠΣΕ-Ρ.Ι.) του Στόχου 2
(Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα
και Απασχόληση)
Άξονας Β1: ∆ιευκόλυνση της
πρόσβασης στην Απασχόληση στις
Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης (ΠΑΣΣ)
Άξονας Β2: ∆ιευκόλυνση της
πρόσβασης στην Απασχόληση στις
Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης
(ΠΕΣΣ)

Άξονας Β3: ∆ιευκόλυνση της
πρόσβασης στην Απασχόληση στις
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου –
Phasing In (ΠΣΕ-Ρ.Ι.) του Στόχου
2 (Περιφερειακή
Ανταγωνιστικότητα και
Απασχόληση)
Άξονας Γ1: Πλήρης ενσωµάτωση
του συνόλου του ανθρώπινου
δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων
ευκαιριών, στις Περιφέρειες
Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης
(ΠΑΣΣ).

Άξονας Γ2: Πλήρης ενσωµάτωση
του συνόλου του ανθρώπινου
δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων
ευκαιριών, στις Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ).

1+2+3

5=6+7

10

11α

11β

11α+11β

12=4+5+11a

264.797.904

264.797.904

59.635.461

59.635.461

324.433.365

82%

22.178.802

22.178.802

346.612.167

178.897.579

178.897.579

40.289.804

40.289.804

219.187.383

82%

14.984.012

14.984.012

234.171.395

10.119.507

9.490.016

9.490.016

19.609.523

52%

1.340.539

703.408.389

703.408.389

158.415.705

158.415.705

861.824.094

82%

58.915.721

58.915.721

920.739.815

516.860.288

516.860.288

116.402.915

116.402.915

633.263.203

82%

43.290.921

43.290.921

676.554.124

33.651.437

31.050.963

31.050.963

64.702.400

52%

4.423.163

134.321.060

30.947.585

30.947.585

165.268.645

81%

10.552.896

95.217.064

22.243.214

22.243.214

117.460.278

81%

7.175.258

10.119.507

33.651.437

134.321.060

95.217.064
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9

10

11

12

13

Άξονας Γ3: Πλήρης ενσωµάτωση
του συνόλου του ανθρώπινου
δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων
ευκαιριών, στις Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου – Phasing In
(ΠΣΕ – Ρ.Ι.) του Στόχου 2
(Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα
και Απασχόληση)
Άξονας ∆1: Εδραίωση της
µεταρρύθµισης στον Τοµέα της
Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της
Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας
του πληθυσµού στις στις
Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης (ΠΑΣΣ)

Άξονας ∆2: Εδραίωση της
µεταρρύθµισης στον Τοµέα της
Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της
Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας
του πληθυσµού στις Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ

Άξονας ∆3: Εδραίωση της
µεταρρύθµισης στον Τοµέα της
Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της
Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας
του πληθυσµού στις Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου – Phasing In
(ΠΣΕ – Ρ.Ι.) του Στόχου 2
(Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα
και Απασχόληση)

Άξονας Ε1: Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής στις Περιφέρειες
Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ)

14

Άξονας Ε2 :Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής στις Περιφέρειες
Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ)

15

Άξονας Ε2 :Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής στις Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου – Phasing In
(ΠΣΕ-Ρ.Ι.) του Στόχου 2
(Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα
και Απασχόληση)
Σύνολο

6.076.372

6.076.372

5.744.084

5.744.084

11.820.456

51%

698.687

120.751.314

120.751.314

27.045.746

27.045.746

147.797.060

82%

10.263.244

10.263.244

147.160.304

138.231.134

138.231.134

30.959.514

30.959.514

169.190.648

82%

11.750.284

11.750.284

168.440.932

16.987.952

16.987.952

18.931.770

18.931.770

35.919.722

47%

2.426.473

22.005.518

22.005.518

6.799.024

6.799.024

28.804.542

76%

16.715.457

16.715.457

5.164.559

5.164.559

21.880.016

1.959.025

2.212.973

2.212.973

2.260.000.000

565.333.333

565.333.333

1.959.025

2.260.000.000

698.687

14.119.143

2.426.473

36.746.195

0

0

28.804.542

76%

0

0

21.880.016

4.171.998

47%

0

0

4.171.998

2.825.333.333

80%

188.000.000

188.000.000

3.013.333.333

(*) Η στήλη αυτή δεν συµπληρώνεται γιατί η βάση υπολογισµού της Κοινοτικής Συνδροµής είναι οι επιλέξιµες δηµόσιες δαπάνες. Η ιδιωτική συµµετοχή αναγράφεται στη στήλη 11β
11α Συµπληρώνονται τα ποσά που θα καταβληθούν από το Π∆Ε και αντιστοιχούν στα εκτιµώµενα µελλοντικά έσοδα
11β Συµπληρώνονται τα ποσά ιδιωτικής συµµετοχής
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Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2007-2013

ΚΑΤΑ

ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης
Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανθρωπίνων
Πόρων 2007-2013 (ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013) περιλαµβάνει παραµέτρους οι οποίες δεν θα πρέπει
να αντιµετωπισθούν ως διακριτές, καθώς σε κάθε περίπτωση είναι αλληλεξαρτώµενες και
αλληλεπιδρούν τόσο µεταξύ τους όσο και µε το εξωτερικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, επηρεάζουν
εξίσου τη διαµόρφωση της στρατηγικής (Κεφάλαιο 2) και τον Επιχειρησιακό Σχεδιασµό (Κεφάλαιο
3).
Ως παράµετροι του εσωτερικού περιβάλλοντος αναγνωρίζονται:
•

∆ράσεις και αποτελέσµατα υλοποίησης της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου, µε έµφαση στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση 2000-2006» (ΕΠΑΕΚ) και
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» (ΕΠ Υ-Π), καθώς αυτά αποτέλεσαν
τον κύριο µοχλό ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής κατά την τρέχουσα
προγραµµατική περίοδο. Στα αποτελέσµατα της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου
ενσωµατώνονται και δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL καθώς και σε άλλα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα, όπως στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και στο ΕΠ ΚτΠ. Είναι σαφές ότι ο
σχεδιασµός κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 αξιοποιεί τη πρότερη εµπειρία χωρίς να
αποτελεί γραµµική επέκταση των προγραµµάτων της Γ’ προγραµµατικής περιόδου, κυρίως του
ΕΠΑΕΚ, ενώ χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων και τις καλές πρακτικές της
περιόδου 2000-2006, αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες και ελλείψεις που διαφάνηκαν κατά την ίδια
περίοδο, µε στόχο την πλήρη, ορθολογική και βιώσιµη αξιοποίηση πόρων και µέσων κατά την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

•

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά ανθρώπινων πόρων, µε έµφαση στις αλλαγές της
πληθυσµιακής διάρθρωσης, στην ηλικιακή διάρθρωση, στο φύλο, στο µορφωτικό επίπεδο καθώς
και στη µετανάστευση και στον τρόπο µε τον οποίο επιδρά στα λοιπά δηµογραφικά στοιχεία των
ανθρώπινων πόρων. Επιπλέον, επιχειρείται προβολή πληθυσµού στο έτος 2013, καθώς ο
πληθυσµός θεωρείται σηµαντική παράµετρος που επηρεάζει συνολικά το σχεδιασµό.

•

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, όπου προσεγγίζονται βασικές πτυχές της, όπως είναι η σχέση
οικονοµικής µεγέθυνσης και δηµιουργούµενης απασχόλησης, καθώς και η σχέση µεταξύ της
πρόσβασης στην απασχόληση και δηµογραφικών χαρακτηριστικών, όπως είναι το φύλο, η ηλικία
και το µορφωτικό επίπεδο. Τέλος, αναφέρονται ορισµένα από τα χαρακτηριστικά της αγοράς
εργασίας στις σύγχρονες αναπτυσσόµενες οικονοµίες, όπως –για παράδειγµα- είναι η αδήλωτη
εργασία.

•

Η κοινωνική κατάσταση της χώρας, όπου αποτυπώνονται µε συνοπτικό τρόπο η ανάλυση της
υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα του κοινωνικού αποκλεισµού, οι κυριότερες τάσεις και τα
βασικά προβλήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή των πολιτικών στον τοµέα της
κοινωνικής συνοχής

•

Η µεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία, όπου αναφέρονται οι αλλαγές που συντελέστηκαν στον
τοµέα από την εφαρµογή της Α’ και Β’ φάσης του Εθνικού Προγράµµατος «Ψυχαργώς», στην
πορεία µετάβασης για τη δηµιουργία του νέου σύγχρονου µοντέλου παροχής υπηρεσιών στον
τοµέα της ψυχικής υγείας και τα θετικά αποτελέσµατα που παρήχθησαν. Ταυτόχρονα,
περιγράφονται οι διαφαινόµενες τάσεις και δεδοµένα για την επιδηµιολογία των ψυχικών νόσων
και ο αντίκτυπος στη ζήτηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη χώρα µας, αλλά και η ανάγκη
εδραίωσης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, µε εστίαση της προσπάθειας στην ανάπτυξη ευρέως
φάσµατος υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα.

•

Ο αποϊδρυµατισµός των ΑµεΑ και η εφαρµογή σύγχρονων και βιώσιµων πολιτικών
προώθησης στην αυτόνοµη διαβίωση, σύµφωνα µε την οποία επιχειρήθηκε µεταστροφή των
παραδοσιακών προνοιακών υπηρεσιών κλειστού τύπου σε σύγχρονες υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας ανοικτού τύπου. Περιγράφονται οι παρεµβάσεις, που υλοποιήθηκαν µέχρι σήµερα και
τα αποτελέσµατα, που επέφεραν, οι θεσµικές αλλαγές, που προωθήθηκαν και οι πρωτοβουλίες
στην κατεύθυνση στήριξης των ΑµεΑ στην ένταξη/ επανένταξή τους στην κοινωνική και
οικονοµική ζωή.

•

Η συστηµική διάσταση όλων των ανωτέρω, στην οποία περιγράφονται τα υφιστάµενα
συστήµατα υποστήριξης της απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας, διαπιστώσεις
και ελλείψεις, καθώς και στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το µέλλον. Έτσι,
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όσον αφορά στην απασχόληση και στις ενεργητικές πολιτικές, αποτυπώνονται συνοπτικά µεταξύ άλλων- η νέα λειτουργία των ΚΠΑ και ο στρατηγικός ρόλος του ΟΑΕ∆, το ΕΣΣΕΕΚΑ, το
Παρατηρητήριο Απασχόλησης, η ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL στο σχεδιασµό, καθώς και
ο τρόπος µε τον οποίο οι νέες µορφές οργάνωσης της παραγωγής επηρεάζουν την απασχόληση.
Όσον αφορά στην κοινωνική συνοχή, αποτυπώνονται εν συντοµία οι πολιτικές του ελληνικού
συστήµατος κοινωνικής προστασίας, ο στρατηγικός ρόλος του Εθνικού Συµβουλίου Κοινωνικής
Προστασίας και του Εθνικού Συµβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας, η ενδυνάµωση των φορέων
σχεδιασµού και εφαρµογής πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ένταξης, η ενίσχυση της
εταιρικότητας των δηµόσιων υπηρεσιών µε τις οργανώσεις και σχήµατα του κοινωνικού τοµέα,
για την παροχή ποιοτικών και αποτελεσµατικών υπηρεσιών, προσανατολισµένων στο σεβασµό
των δικαιωµάτων και στην ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών
Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος των ανωτέρω τοµέων εξειδικεύεται στις επόµενες
παραγράφους.
1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά
Για τον καθορισµό της στρατηγικής και των αξόνων παρέµβασης για την περίοδο 2007-2013
λαµβάνονται υπόψη τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού της χώρας, επί των οποίων θα
κληθεί να εφαρµοστεί η στρατηγική για την αναβάθµιση των ανθρώπινων πόρων. Οι ανθρώπινοι
πόροι συνιστούν µια ιδιαίτερα δυναµική παράµετρο, αφού νέες προκλήσεις διαπιστώνονται
συνεχώς, επηρεάζοντας αντίστοιχα τόσο το σχεδιασµό όσο και την υλοποίηση των πολιτικών για την
ενίσχυση της απασχόλησης.
Στη λογική αυτή, αξιοποιώντας τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το συνολικό πληθυσµό της χώρας (Πίνακας
II-4), διαπιστώνεται ότι ο ρυθµός της φυσικής αύξησής του έχει ήδη καταστεί αρνητικός. Σύµφωνα
µε τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα παρουσιάζει χαµηλότερο από το µέσο όρο της Ε.Ε. και
φθίνοντα ρυθµό αύξησης του πληθυσµού στην περίοδο 2001-2003, ενώ πρέπει να επισηµανθεί ο
χαµηλός ρυθµός µεταβολής του πληθυσµού στην Ελλάδα και το 2005 (+ 0,29% έναντι + 0,61% της
Ε.Ε.-15 και + 0,51% της Ε.Ε.-25).
Ωστόσο, η αύξηση του πληθυσµού στην Ελλάδα (από 9,82 εκατ. το 1983 σε 11,08 εκατ. το 2005)
συντηρήθηκε κατά τα τελευταία έτη από εισροή κατοίκων από το εξωτερικό (µεταναστών,
παλιννοστούντων Ελλήνων κ.α.). Από την άλλη όµως, οι υφιστάµενες προβολές ως το 201348
(Πίνακας II-5, Πίνακας II-6, Πίνακας II-7), δείχνουν ότι ο ρυθµός αύξησης του συνολικού
πληθυσµού αναµένεται να καταστεί αρνητικός από την 5ετία 2015-2020, ενώ στην Ευρώπη έχει ήδη
καταστεί µηδενικός στην 5ετία 2000-2005 και αναµένεται να καταστεί αρνητικός στην τρέχουσα
5ετία 2005-2010.
Υπάρχουν πολλές περιφέρειες, οι οποίες υπολείπονται σε σχέση µε την ηλικιακή κατάσταση του
πληθυσµού τους. Τέτοιες είναι η ∆υτική Μακεδονία, το Β. Αιγαίο, η ∆υτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά
και η Στερεά Ελλάδα, οι οποίες έχουν αυξηµένες ανάγκες σε σχέση µε την κοινωνική φροντίδα και
υγεία του εν λόγω πληθυσµού αυτού και, σε µικρότερο βαθµό, το µικρότερο ποσοστό τρίτης ηλικίας.
Αξίζει να σηµειωθεί πως αρκετές από τις περιφέρειες µε υψηλά ποσοστά ηλικιωµένων είναι
παραµεθόριες.
Ως εκ τούτου, µια από τις διαφαινόµενες προκλήσεις αποτελεί η γήρανση του πληθυσµού, καθώς ο
αριθµός των ατόµων εργάσιµης ηλικίας θα περιοριστεί. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, το
ποσοστό των ατόµων ηλικίας άνω των 65 ετών ως προς το ποσοστό των ατόµων ηλικίας µεταξύ 15
και 64 ετών αναµένεται να αυξηθεί από 26,6% το 2003 σε 27,5% το 2010 στην περίπτωση της
Ελλάδος. Αποτέλεσµα θα είναι µια αύξηση των απαιτήσεων για µεγαλύτερες κοινωνικές δαπάνες
(συντάξεις και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη) ενισχύοντας την υφιστάµενη σχετική ανισορροπία.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία τόσο η απασχόληση των ατόµων
µεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών), όσο και η µέση ηλικία εξόδου από την εργασία(∆ιάγραµµα III-1,
∆ιάγραµµα III-2). Η µεν πρώτη, παραµένει σχεδόν σταθερή τα τελευταία χρόνια και κυµαίνεται στο
41,6% για το 2005 -λίγο χαµηλότερα από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο (42,5% ΕΕ-25), απέχοντας
σχεδόν 10 ποσοστιαίες µονάδες από το στόχο της Λισσαβόνας για το 2010. Αντίστοιχα, η µέση
ηλικία εξόδου από την εργασία διαµορφώνεται στα 59,5 χρόνια έναντι των 60,7 της ΕΕ-25 το 2004,
παραµένοντας σχεδόν αµετάβλητη κατά τα τελευταία έτη.
Εξάλλου, αναφορικά µε την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσµού στο σύνολο της χώρας και µε
βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2001, (Πίνακας II-8, Πίνακας II-9) ποσοστό 65,6% είναι
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Οι προβολές πραγµατοποιήθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία και την ανάλυση της Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Οι προβολές πληθυσµού
καταρτίστηκαν µε βάση τον εκτιµώµενο πληθυσµό της 1ης Ιανουαρίου 2004, ο οποίος κρίνεται αρκετά αξιόπιστος λόγω της
σχετικά µικρής απόστασης από την τελευταία Απογραφή Πληθυσµού και της µη ύπαρξης απρόβλεπτων µεταναστευτικών
ρευµάτων στο διάστηµα που µεσολάβησε. Εκτιµήθηκε ότι ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής του πληθυσµού είναι 0,29% έως
το 2010 και 0,09% έως το 2020 (ενδιάµεσο σενάριο). Το ενδιάµεσο σενάριο προβλέπει συγκρατηµένη αύξηση της γονιµότητας
(ιδίως στις ηλικίες πάνω από 29 ετών), αύξηση του προσδόκιµου ζωής και διατήρηση της ροής µεταναστών στα σηµερινά
επίπεδα.
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ηλικίας 15-64 ετών, µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανά οµάδα ηλικίας. Έτσι, στην ηλικιακή οµάδα
15-24 ανήκει σήµερα το 14,12% του πληθυσµού, στην ηλικιακή οµάδα 25-39 το 21,3% ενώ στην
οµάδα 40-54 ανήκουν 766.650 άτοµα, τα οποία κατά την τρέχουσα προγραµµατική θα εισέλθουν
στην ηλικιακή οµάδα 55-64. Πρόκειται για σηµαντικό ποσοστό, αυξηµένο σε σχέση µε προηγούµενες
περιόδους, καθιστώντας επιτακτικό το σχεδιασµό και υλοποίηση δράσεων στοχευµένων σε αυτή την
ηλικιακή οµάδα.
Επίσης, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ΕΣΥΕ για το έτος 2020 η αναλογία παιδιών ηλικίας 0 – 14 ετών
θα µειωθεί από 18,4% το έτος 1991 σε 14,9% το 2020. Ο ενεργός πληθυσµός ηλικίας 15-64 ετών
θα µειωθεί από 67,3% το 1991 σε 64,1% το 2020, ενώ αντίθετα η αναλογία της οµάδας ηλικιών
άνω των 65 ετών θα αυξηθεί από 14,2% το 1991 σε 21,0% το έτος 2020. Η πρόβλεψη αυτή
σηµατοδοτεί τη «δηµογραφική ωρίµανση» του ελληνικού πληθυσµού, ενώ προβάλλει επιτακτική την
ανάγκη για το σχεδιασµό υπηρεσιών, που θα απευθύνονται σε πληθυσµό τρίτης ηλικίας.
Από την άλλη, διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες υπερτερούν σε σχέση µε τους άνδρες ως
ποσοστό του συνολικού πληθυσµού της χώρας (Πίνακας II-10). Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
ΕΣΥΕ για το έτος 2005 οι γυναίκες αποτελούν το 50,5% του συνόλου έναντι 49,5% που καλύπτουν
οι άνδρες. Με βάση τα στοιχεία διαπιστώνεται ότι σε ορισµένες περιφέρειες η παρουσία του
πληθυσµού των γυναικών είναι περισσότερο σηµαντική, όπως για παράδειγµα στις περιφέρειες
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (Πίνακας II-11).
2. Μορφωτικό Επίπεδο
Όσον αφορά στην προσέγγιση του µορφωτικού επιπέδου του πληθυσµού, άτοµα µε χαµηλό
επίπεδο εκπαίδευσης θεωρούνται εκείνα µε απολυτήριο Γυµνασίου ή / και ∆ηµοτικού. Με µέτριο
επίπεδο εκπαίδευσης λαµβάνονται υπόψη οι κάτοχοι απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ άτοµα µε
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης υπολογίζονται οι πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ, µε διδακτορικό ή µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών. Παρατηρείται (Πίνακας II-12) ότι το 21,5% του πληθυσµού έχει υψηλό εκπαιδευτικό
επίπεδο, το 27,9% έχει µέτριο ενώ το 50,6% έχει χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Στο χαµηλό επίπεδο
διαπιστώνονται σηµαντικές ανισότητες, µε την Αττική να κινείται σε πολύ µικρά ποσοστά, ενώ
αντίθετα, 6 Περιφέρειες υπερβαίνουν κατά πολύ τον εθνικό µ.ο. (λ.χ. ΑΜΘ, Ιόνια, Ηπειρος,
Θεσσαλία). Η Κ. Μακεδονία κινείται κοντά στον Εθνικό µ.ο., ενώ τα νησιά του Αιγαίου
(συµπεριλαµβανοµένης της Κρήτης εµφανίζουν επίσης αρνητικές τάσεις.
3. Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα
Είναι γεγονός ότι, σε όρους αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ, η οικονοµική επίδοση της χώρας µας
την τελευταία 5ετία ήταν σηµαντικά υψηλότερη σε σχέση µε τον µέσο όρο των 25 χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης για τη 5ετία 2000-2005 ήταν περίπου 4,4%
για την Ελλάδα, υπερδιπλάσιος από το 2% για την ΕΕ-2549. Όµως, αυτός ο ρυθµός οικονοµικής
µεγέθυνσης δεν φαίνεται να συνοδεύτηκε από αντίστοιχα υψηλούς ρυθµούς µεταβολής της
απασχόλησης. Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι για να αυξηθεί η απασχόληση κατά 1%
απαιτείται αύξηση του ΑΕΠ 3,7% στη χώρα µας, αλλά µόνο 2,3% στην ΕΕ-25.
Φαινόµενα που παρουσιάστηκαν µε ιδιαίτερη ένταση την προηγούµενη περίοδο, όπως το µεγάλο
µέγεθος του ανεπίσηµου τοµέα της οικονοµίας, φαίνεται να ερµηνεύουν την ταυτόχρονη ύπαρξη
υψηλών ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης µε τις χαµηλές επιδόσεις στην αγορά εργασίας.
Τα ποσοστά ανεργίας παραµένουν σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, µε ποσοστό ανεργίας 9,8%,
η Ελλάδα κατέχει το 2005 την πρώτη θέση στην κατάταξη των χωρών-µελών της ΕΕ-15, ενώ
βρισκόταν υψηλότερα από το µέσο κοινοτικό όρο, ο οποίος κυµάνθηκε στο 7,9%, στην ΕΕ-15 και
8,7% στην ΕΕ-25. Αντίστοιχα το ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας βρίσκεται για την Ελλάδα στα
επίπεδα του 5,1% όταν ο κοινοτικός µέσος όρος κυµαίνεται στο 3,9% για την ΕΕ-25 και 3,3 για την
ΕΕ-15. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε µέση ετήσια βάση, δηµιουργούνται συνολικά 59.400 νέες θέσεις
εργασίας. Η σύνθεση των νέων θέσεων εργασίας µε βάση την υπηκοότητα, το φύλο αναλύεται ως
εξής
•

Οι 22 χιλ. καταλαµβάνονται από γυναίκες ελληνικής υπηκοότητας,

•

Οι 19,4 χιλ. από άνδρες αλλοδαπούς,

•

Οι 10,6 χιλ. από γυναίκες αλλοδαπές

•

Οι 7,4 χιλ. από άνδρες ελληνικής υπηκοότητας.

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται (Πίνακας II-14) ότι και το «µέσο» εκπαιδευτικό επίπεδο
αποδεικνύεται ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που «εµποδίζουν» την συµµετοχή τόσο
των νέων όσο και των γυναικών όλων των ηλικιών στην αγορά εργασίας και την απασχόληση και
«ενισχύουν» την συµµετοχή τους στην ανεργία. Τα χάσµατα απασχόλησης για τις γυναίκες µε µέσο
εκπαιδευτικό επίπεδο οξύνονται µε την αύξηση της ηλικίας. Στο επίπεδο αυτό είναι προφανής η
σηµασία της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και της ενίσχυσης της ποιότητας των
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Eurostat, Structural Indicators, 2005.
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σχετικών φορέων και συστηµάτων.
Παράλληλα, διαπιστώνεται µία σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες 25-29
ετών µε υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά η κατάσταση εξοµαλύνεται µετά την ηλικία των 30 ετών.
Η ένδειξη αυτή ενδεχοµένως αντανακλά τις δυσκολίες µετάβασης από την τριτοβάθµια εκπαίδευση
στην αγορά εργασίας κατά τα πρώτα χρόνια µετά την αποφοίτηση και την έλλειψη των αντίστοιχων
υποστηρικτικών µηχανισµών.
Εξάλλου, από την ανάλυση των στοιχείων της υφιστάµενης κατάστασης, φαίνεται ότι η ανεργία
εντοπίζεται κυρίως στους νέους (26%) και στις γυναίκες (πάνω από 15%), και ως προς την φύση
της θα µπορούσε να χαρακτηριστεί κυρίως ως «ανεπαρκούς ζήτησης» και «διαρθρωτική» και σε
χαµηλότερο βαθµό ως ανεργία τριβής.
Στην κύρια παραγωγική ηλικιακή οµάδα των 25-49 ετών, ο κύριος λόγος αδράνειας των γυναικών
είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις σε επίπεδο σηµαντικά µεγαλύτερο από τον αντίστοιχο µέσο
ευρωπαϊκό όρο. Τα σχετικά χαµηλά επίπεδα συµµετοχής και απασχόλησης ιδιαίτερα για γυναίκες µε
παιδιά, φαίνεται να συνδέονται (α) µε ελλείψεις σε υποδοµές για τη φροντίδα παιδιών προσχολικής
ηλικίας, (β) µε ρυθµίσεις του πρωτοβάθµιου εκπαιδευτικού συστήµατος (π.χ. ωράρια κλπ.), (γ) µε
πτυχές του θεσµικού περιβάλλοντος (διακρίσεις, ωράρια εργασίας, ασφαλιστικό σύστηµα κλπ) και
(δ) µε επικρατούσες στάσεις και αντιλήψεις της κοινωνίας.
Μια προσεκτικότερη µελέτη των παραπάνω στοιχείων συµπληρωµατικά µε τα στοιχεία του Πίνακας
II-16 οδηγεί στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
•

Η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα ακολουθεί φθίνουσα πορεία και διαµορφώνεται στο
12,4% στο σύνολο της απασχόλησης για το 2005 παρουσιάζοντας ελαφριά µείωση σε σχέση µε
το 2004 (12,6%). Η περιφερειακή διάσταση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα εξετάζεται
στην επόµενη ενότητα.

•

Στον δευτερογενή τοµέα η απασχόληση διαµορφώνεται στο 22,4% στο σύνολο της
απασχόλησης για το 2005, µε τον αριθµό των απασχολουµένων στον κλάδο της µεταποίησης να
περιορίζεται ελαφρά, ενώ αντίστροφα µικρή αύξηση να παρατηρείται στους απασχολούµενους
στον κλάδο των κατασκευών.

•

Στον τριτογενή τοµέα η συµµετοχή του στην απασχόληση ανέρχεται στο 65% περίπου των
εργαζοµένων.

•

Υφίστανται σηµαντικά περιθώρια αύξησης του εργατικού δυναµικού, κυρίως µέσω της
κινητοποίησης των διαθέσιµων αποθεµάτων στις γυναίκες (σε όλες τις ηλικίες) και στους άνδρες
(στις νέες ηλικίες).

•

Εντείνεται συνεχώς η γήρανση του εργατικού δυναµικού.

•

∆ιευρύνεται συνεχώς η βαρύτητα της µισθωτής εργασίας στο σύνολο των απασχολουµένων

•

Η µερική απασχόληση χαρακτηρίζεται από τα ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά διείσδυσης

•

Προβλέπεται η δραστική µείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα, ενώ παρατηρείται µια
σχετική σταθερότητα της απασχόλησης στο δευτερογενή τοµέα. Αντιθέτως σηµαντική αύξηση
παρουσιάζει ο τριτογενής τοµέας.

•

Σηµαντικές παραγωγικές δραστηριότητες στη χώρα µας χαρακτηρίζονται από εποχικότητα.

•

Πέραν των ανωτέρω, η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από σηµαντική προσφορά ανειδίκευτου
εργατικού δυναµικού (π.χ. µετανάστες), χαµηλή γεωγραφική και κλαδική κινητικότητα,
αδήλωτη εργασία, υψηλό επίπεδο ανεργίας στις γυναίκες και στους νέους και τµηµατοποιηµένες
(τοπικές) αγορές εργασίας µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
4. Η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα – Περιφερειακή διάσταση.

Η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα εµφανίζεται ιδιαίτερα υψηλή σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες
και διαµορφώνεται άνω του 20% µε εξαίρεση τις περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής
Μακεδονίας. Αναφορικά µε την απασχόληση του δευτερογενή τοµέα παρατηρείται σε υψηλά
ποσοστά στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής
άνω του 25%, ενώ εµφανίζει χαµηλά ποσοστά στις περιφέρειες Ιονίων νήσων, Κρήτης και Βορείου
Αιγαίου. Τέλος η απασχόληση στον τριτογενή τοµέα είναι ιδιαίτερα υψηλή στις περιφέρειες Αττικής,
Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων νήσων και Βορείου Αιγαίου σε αντίθεση µε τις περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.
Αναφορικά µε την σπουδαιότητα του πρωτογενή τοµέα στον αγροτικό χώρο µπορούµε να
αναφέρουµε ότι το 93% του συνόλου των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, το 93% της
χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης και το 90% του ζωικού κεφαλαίου βρίσκονται σε αγροτικές
κοινότητες. ∆ιαπιστώνεται ότι ο πρωτογενής τοµέας και ειδικότερα η γεωργία και σε µικρότερο
βαθµό η κτηνοτροφία, διαµορφώνει σηµαντική θέση τόσο σαν τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας
όσο και σαν παράγοντας διατήρησης της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής µεγάλων περιοχών της
ελληνικής επικράτειας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι απασχολούµενοι σε γεωργικές δραστηριότητες
που κατοικούν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 61,7% του συνόλου των
απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα.
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Οι παρεµβάσεις του παρόντος επιχειρησιακού στην ύπαιθρο και στις παράκτιες περιοχές θα γίνουν σε
συντονισµό µε τα αντίστοιχα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης της Αλιείας (ΠΑΑ
και ΠΑΑΛ αντίστοιχα, βλ. και ενότητα 1.1.2.2).
5. Η Κοινωνική Κατάσταση στην Ελλάδα
Ο κίνδυνος φτώχειας, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, εµφανίζει µια µικρή αλλά σταθερή
πτωτική τάση. Το ποσοστό των ατόµων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας ανερχόταν
το 2004 σε 20% έναντι 20,7% το 2003,50 εµφανίζοντας µια µικρή µείωση. Επιπλέον προσωρινά
στοιχεία από την EU SILC-2005 δείχνουν ότι ο περιορισµός του κινδύνου φτώχειας θα συνεχιστεί και
για το έτος 2005. Τα µέτρα που λαµβάνει η Πολιτεία για τους ηλικιωµένους (ενίσχυση ΕΚΑΣκατώτατων συντάξεων ΟΓΑ), καθώς και η πρόσφατη αύξηση του επιδόµατος ανεργίας (29,8%
σταδιακά από 1-1-2007 έως 1-1-2008, δηλαδή από 311,25 ευρώ σήµερα σε 367,50 στις 1-1-2007
και σε 404 ευρώ από 1-1-2008), µε την παράλληλη λειτουργία του Ταµείου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, αναµένεται να συµβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω µείωση του ποσοστού του
κινδύνου της φτώχειας, ιδιαίτερα για δύο ευαίσθητες πληθυσµιακές κατηγορίες όπως είναι οι
ηλικιωµένοι και οι άνεργοι.
Η ποσοστιαία διαφορά του κινδύνου φτώχειας µεταξύ ανδρών-γυναικών είναι 2,4 µονάδες. Το
ποσοστό των ατόµων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας είναι σηµαντικά υψηλότερο
στις κατηγορίες των ανέργων (31,2%) και των συνταξιούχων (25,7%), ενώ είναι σηµαντικά
χαµηλότερο για τους απασχολούµενους (13,2%). Επίσης υψηλό κίνδυνο φτώχειας παρουσιάζουν τα
µοναχικά νοικοκυριά ηλικιωµένων (37%), οι µονογονεϊκές οικογένειες µε αρχηγό γυναίκα (35,1%),
οι πολύτεκνες οικογένειες (30,5%), καθώς και τα νοικοκυριά όπου τουλάχιστον ο ένας είναι άνω
των 65 (29%). Χαρακτηριστική είναι ο κίνδυνος της φτώχειας στις οικογένειες όπου δεν εργάζεται
κανένας, καθώς σε αυτή την περίπτωση φθάνει το 52%, όταν υπάρχουν εξαρτώµενα παιδιά.
Η σηµασία της απασχόλησης διαφαίνεται επίσης από το γεγονός ότι το 68% των ατόµων που
βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας δεν εργάζονται. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 8% των
ατόµων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας είναι άνεργοι, το 27% συνταξιούχοι και,
ακόµα πιο σηµαντικό, το 33% ανενεργοί. Επίσης από τα άτοµα που βρίσκονται κάτω από το όριο της
φτώχειας το 28% είναι ηλικίας 0-24 ετών, το 30% είναι ηλικίας 25-49 και το 26% άνω των 65
ετών».
6. Η κατάσταση στον τοµέα της ψυχικής υγείας
Αναγνωρίζοντας την µετατόπιση της έµφασης από την ψυχιατρική περίθαλψη προς τη φροντίδα
ψυχικής υγείας, η Ελληνική Πολιτεία προχώρησε στην αναθεώρηση του παραδοσιακού «κλειστού»
µοντέλου προστασίας των ψυχικά ασθενών, προωθώντας διαδικασίες Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης,
κεντρικός σκοπός της οποίας είναι «η ανάπτυξη των υπηρεσιών στην κοινότητα, ώστε ο ασθενής να
εξυπηρετείται κοντά στο οικογενειακό του περιβάλλον και να υποστηρίζεται από αυτό, διατηρώντας
µε όλα τα µέσα την κοινωνική του δραστηριότητα»51.
Η ανάπτυξη του νέου µοντέλου προστασίας της ψυχικής υγείας εγκαινιάσθηκε το 1983 (άρθρο 21 Ν.
1397/83) στη χώρα µας, οπότε και προωθήθηκε ουσιαστικά η ψυχιατρική µεταρρύθµιση µε βασική
επιδίωξη την αποασυλοποίηση των ασθενών και την παροχή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας. Ο
νόµος 2071/92 αποτέλεσε έναν ακόµη σταθµό, αφού για πρώτη φορά έγινε εκτεταµένη αναφορά
στην οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ρυθµίστηκαν σύµφωνα µε σύγχρονες αντιλήψεις
ζητήµατα που αφορούν την ακούσια νοσηλεία ατόµων µε ψυχικές διαταραχές. Οι κύριοι άξονες του
συστήµατος τυποποιήθηκαν το 1999 µε την υιοθέτηση του Ν. 2716/99 «Ανάπτυξη και
εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». Ο τοµέας της ψυχικής υγείας
επικεντρώνεται στην αντιµετώπιση των αναγκών των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές, των ατόµων
µε ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση (τουλάχιστον όσων σήµερα διαβιούν στα ψυχιατρικά
νοσοκοµεία), των ατόµων µε ψυχογηριατρικά προβλήµατα, των ατόµων µε οργανικά σύνδροµα, των
ατόµων που είναι εξαρτηµένα από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ (κυρίως σε ότι αφορά τις ανάγκες
τους για ψυχιατρική υποστήριξη), των ατόµων µε διαταραχές συµπεριφοράς αυτιστικού τύπου, των
παιδιών και εφήβων µε µαθησιακά προβλήµατα και προβλήµατα συµπεριφοράς. Επιπλέον,
περιλαµβάνει οργανωµένες δραστηριότητες υποστήριξης ατόµων που πάσχουν από εκφυλιστικές
ασθένειες του εγκεφάλου (νόσος Αλτσχάιµερ)), καθώς και ατόµων που νοσούν από άλλες ασθένειες
και χρήζουν ψυχολογικής στήριξης
Σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διαρθρώνονται,
οργανώνονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν µε βάση τις αρχές της τοµεοποίησης και της

50
51

Eurostat, EU-SILC 2004.
Ψυχαργώς 2001-2010: Πρόγραµµα Ανάπτυξης ∆οµών και Υποδοµών στον Τοµέα της Ψυχικής
Υγείας και Πρόνοιας, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα 2001.
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κοινοτικής ψυχιατρικής, της προτεραιότητας της πρωτοβάθµιας φροντίδας, της εξωνοσοκοµειακής
περίθαλψης, της αποασυλοποίησης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής
επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και
εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Εντάσσονται εποµένως σε
µια νέα προσέγγιση των παρεµβάσεων στον τοµέα της ψυχικής υγείας που αναµφισβήτητα
συµβάλλει στον περιορισµό της ασυλοποίησης και στην ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωµάτων των
ενδιαφεροµένων, ώστε να καταπολεµηθούν οι παράγοντες στιγµατισµού και κοινωνικού
αποκλεισµού τους.
Από οργανωτική άποψη, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας προωθούνται µέσω των Μονάδων Ψυχικής
Υγείας (ΜΨΥ) που λειτουργούν στο πλαίσιο των Τοµέων Ψυχικής Υγείας52. Οι ΜΨΥ τυποποιούνται
σύµφωνα µε την ακόλουθη διάρθρωση:
-

τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας53
τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα54
τα Πολυδύναµα Ψυχιατρικά Ιατρεία55
τα Πολυδύναµα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία56
οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας57
τα Ψυχιατρικά Τµήµατα Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων Γενικών Νοµαρχιακών ή
Περιφερειακών Νοσοκοµείων58
οι Πανεπιστηµιακές Ψυχιατρικές Κλινικές Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων, τα Πανεπιστηµιακά
Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία και τα Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας και οι
Πανεπιστηµιακές Μονάδες που έχουν ως αντικείµενο την ψυχική υγεία59
τα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία ή Παιδοψυχιατρικά Νοσοκοµεία60
τα Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης61
οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης62
τα Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης63
οι Ειδικές Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης64
οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης65.

Η παροχή υπηρεσιών στο πεδίο της Ψυχικής Υγείας δεν περιορίζεται µόνο στο επίπεδο των φορέων
του δηµόσιου τοµέα. Μονάδες Ψυχικής Υγείας επιτρέπεται να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν τόσο
από κερδοσκοπικούς φορείς όσο και από φορείς του εθελοντικού χαρακτήρα. Όµως το πεδίο
παρεµβάσεων των ιδιωτικών και εθελοντικών φορέων περιορίζεται στη λειτουργία συγκεκριµένων
Μονάδων66. Έτσι, οι φορείς αυτοί µπορούν να ιδρύουν αποκλειστικά Κέντρα Ηµέρας,

52

Το άρθρο 3§1 Ν. 2716/99 ορίζει ότι «οι υγειονοµικές περιφέρειες της χώρας διαιρούνται σε Τοµείς Ψυχικής
Υγείας µε κριτήρια γεωγραφικά και πληθυσµιακά, στους οποίους εντάσσονται Μονάδες Ψυχικής Υγείας».

53

Βλ. άρθρο 5§1 Ν. 2716/99.

54

Βλ. άρθρο 5§1 Ν. 2716/99.

55

Βλ. άρθρο 5§1 Ν. 2716/99.

56

Βλ. άρθρο 5§1 Ν. 2716/99.

57

Πρόκειται για µονάδες που παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης και νοσηλείας ή ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας
κατ’ οίκον σε συγκεκριµένο Τοµέα Ψυχικής Υγείας. .Βλ. σχετικά άρθρο 7§2 Ν. 2716/99.

58

Βλ. άρθρο 4§1 Ν. 2716/99.

59

Βλ. άρθρο 4§1 Ν. 2716/99.

60

Βλ. άρθρο 4§1 Ν. 2716/99.

61

Τα Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης λειτουργούν µε τη µορφή Κέντρων Ηµέρας, Νοσοκοµείων Ηµέρας και
Κέντρων Παρέµβασης στην Κρίση για Ενήλικες, Παιδιά ή Εφήβους. Βλ. σχετικά άρθρο 8 Ν. 2716/99.

62

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης λειτουργούν µε τη µορφή Οικοτροφείων, Ξενώνων και
Προστατευµένων ∆ιαµερισµάτων. Επίσης, σχετικές υπηρεσίες παρέχονται στο πλαίσιο του προγράµµατος των
Φιλοξενουσών Οικογενειών. Βλ. σχετικά τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 2716/99, όπως εξειδικεύθηκαν µε την
υπ’ αρ. Α3α/οικ.876/16.5.2000 Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας & Πρόνοιας (ΦΕΚ Β’ 661).

63

Τα Κέντρα αυτά λειτουργούν ως Θεραπευτικές Μονάδες Αποκατάστασης, Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης για
Ενήλικες, Παιδιά ή Εφήβους και Κέντρα Προεπαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης για
Ενήλικες και Εφήβους. Βλ. σχετικά άρθρο 10§1 Ν. 2716/99.

64

Οι Ειδικές Μονάδες λειτουργούν µε τη µορφή Προστατευµένων Εργαστηρίων και Εργαστηρίων Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης για ενήλικες ή εφήβους ηλικίας 15 ετών και άνω που πάσχουν από χρόνιες ψυχικές διαταραχές
και αντιµετωπίζουν σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα. Βλ. σχετικά άρθρο 10§2 Ν. 2716/99.

65

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν εµπορική ιδιότητα και
αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Η λειτουργία τους αποβλέπει στην κοινωνικοοικονοµική ενσωµάτωση και
επαγγελµατική ένταξη των ατόµων µε σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα µέσω της ανάπτυξης αυτόνοµων
εµπορικών δραστηριοτήτων. Βλ. σχετικά άρθρο 12§1 Ν. 2716/99.

66

Σύµφωνα µε το άρθρο 11§1 Ν. 2716/99, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
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Προστατευµένα ∆ιαµερίσµατα, Οικοτροφεία, Ξενώνες, Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης και
Ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Επανένταξης. Πρέπει µάλιστα να σηµειωθεί ότι
τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µπορούν να λειτουργούν και
Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.
Από την άλλη πλευρά, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορούν να παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία
στο πλαίσιο των µονάδων Ψυχικής Υγείας. Ρητώς µάλιστα προβλέπεται ότι η χρήση των όρων
«Κέντρα Ψυχικής Υγείας», «Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα», «Πολυδύναµα Ψυχιατρικά Ιατρεία»,
«Πολυδύναµα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία», «Υπηρεσίες Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής
Υγείας κατ’ Οίκον», «Φιλοξενούσες Οικογένειες», «Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης» σε
συνδυασµό ή όχι µε οποιονδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυµία γίνεται αποκλειστικά για υπηρεσίες
ψυχικής υγείας που παρέχονται από το ∆ηµόσιο.
Για να εξασφαλισθεί η οργάνωση της φροντίδας µε τον τρόπο αυτό, η χώρα έχει διαιρεθεί σε Τοµείς
Ψυχικής Υγείας, όπου ο κάθε νοµός της χώρας είναι και ένας Τοµέας (εκτός µερικών νοµών µε µικρό
πληθυσµό, που εντάσσονται στον ίδιο Τοµέα µε όµορους νοµούς). Εξαιρέσεις επίσης αποτελούν οι
νοµοί Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαιρούνται σε περισσότερους του ενός Τοµείς και σε
Τοµείς εξειδικευµένους για ενήλικες, παιδιά και εφήβους.
Η µεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία έχει δύο άξονες, και στοχεύει αφενός στη δηµιουργία και
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών υπηρεσιών ψυχικής υγείας µέσα στην κοινότητα µε σκοπό τη
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, την αποφυγή της δηµιουργίας
καινούργιων ασύλων, τη µείωση και εξάλειψη του κοινωνικού στίγµατος και τη διατήρηση των
ατόµων µέσα στην κοινότητα κοντά στις οικογένειές τους, και αφετέρου µέσα απ’ την ανάπτυξη των
υποδοµών αυτών στο κλείσιµο των ασύλων µε την αποκατάσταση και επανένταξη των ασθενών
τους. Στη µεταρρύθµιση περιλαµβάνεται και η εκπαίδευση τόσο των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας
και υγείας, όσο και του κοινού.
Ο συνδυασµός αυτών των δύο αξόνων επιτρέπει ήδη τη λειτουργία ενός δικτύου µονάδων στην
κοινότητα, το οποίο υποκαθιστά την ελάχιστα αποτελεσµατική θεραπευτικά, αλλά και υπερβολικά
δαπανηρή λειτουργία του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου (ασύλου). Ως προς το τελευταίο, οι στόχοι
έχουν εκπληρωθεί σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθµό, αφού από τα 5 ψυχιατρικά νοσοκοµεία για τα
οποία υπήρχε πρόβλεψη κατάργησης µέχρι τα τέλη του 2008, τα 3 έχουν ήδη µετασχηµατισθεί σε
τοπικά δίκτυα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα (Πέτρας Ολύµπου, Χανίων,
Κερκύρας), ενώ το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο της Τρίπολης πρόκειται να µετασχηµατισθεί το πρώτο
εξάµηνο του 2008.
Η Ελλάδα υποστηρίζεται, µάλιστα, στην υλοποίηση της µεταρρύθµισης, τόσο οικονοµικά όσο και
επιχειρησιακά, αρχικά στα πλαίσια του Κοινοτικού Κανονισµού 815/84, και αργότερα στα πλαίσια
του προγράµµατος «Ψυχαργώς», το οποίο υιοθετήθηκε το 1997.
Στην πρώτη της φάση (Κανονισµοί 815/84 και 4130/88) η µεταρρύθµιση επικεντρώθηκε στη
δηµιουργία και ανάπτυξη κοινοτικών δοµών (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικά Τµήµατα Γενικών
Νοσοκοµείων), δηλαδή εναλλακτικών µορφών υπηρεσιών ψυχικής υγείας µέσα στην κοινότητα (σε
αντίθεση µε της προϋπάρχουσες ασυλικές δοµές), ώστε να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής
υγείας σε όλους τους πολίτες κοντά στον τόπο διαµονής τους. Το πανελλαδικό δίκτυο των
υπηρεσιών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα, µε αποτέλεσµα να εξακολουθεί να υπάρχει ανισότητα
πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες. Συγχρόνως, κατ’ αυτήν τη φάση, έγινε προσπάθεια
βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία.
Στη δεύτερή της φάση η µεταρρύθµιση επικεντρώθηκε µέσω του προγράµµατος «Ψυχαργώς»
αφενός στην αποασυλοποίηση των ασθενών που διέµεναν και διαµένουν στα εννέα (9) Ψυχιατρικά
Νοσοκοµεία της χώρας, τα πέντε από αυτά στην γεωγραφική – διοικητική ενότητα του παρόντος
άξονα, και αφετέρου στη συνέχιση της δηµιουργίας και ανάπτυξης των κοινοτικών δοµών της
πρώτης φάσης. Το πρόγραµµα υιοθετήθηκε το 1997 και αφορά την περίοδο 1997-2006.
Αναθεωρήθηκε το 2001, διαµορφώνοντας το πρόγραµµα για την περίοδο 2001-2010. Η επόµενη
αναθεώρηση αναµένεται το 2006, οπότε θα διαµορφωθεί το πρόγραµµα για το 2007-2016. Το
πρόγραµµα «Ψυχαργώς» στοχεύει στο κλείσιµο των Ασυλικού τύπου Νοσοκοµείων
και την

ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, πέραν των όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆.
247/1991 (ΦΕΚ 93 Α’) και του Π.∆ 517/1991 (ΦΕΚ 202 Α’) αποκλειστικά για συγκεκριµένες υπηρεσίες.
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αποκατάσταση και επανένταξη των ασθενών που διαβούν σε αυτά.
Το πρώτο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο που έκλεισε ήταν της Πέτρας Ολύµπου (Ιανουάριος του 2004), το
δεύτερο ήταν το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Χανίων (Φεβρουάριος 2006), ενώ δεν διαβιούν πλέον
ασθενείς στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο της Κέρκυρας και πρόκειται να ακολουθήσει το Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Τρίπολης µέχρι τα µέσα του 2008. Μέχρι σήµερα σε όλη τη χώρα έχουν δηµιουργηθεί
περίπου 2.010 θέσεις στις εναλλακτικές κοινοτικές δοµές για την µεταστέγαση των χρόνιων
ασθενών. Στις περιφέρειες του στόχου 1 ο αριθµός αυτός µέχρι το 2008 υπολογίζεται να ανέρχεται
σε 773 θέσεις.
Με τις δοµές αυτές εξασφαλίζεται, η παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, που έχουν σκοπό την
πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και
κοινωνική επανένταξη και απευθύνονται σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους.
Η ανάπτυξη δοµών και υποδοµών έχει σχεδιασθεί µε βάση τις αρχές της τοµεοποίησης και της
κοινοτικής ψυχιατρικής, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της ψυχιατρικής φροντίδας. Έχει δοθεί
έµφαση αφενός στην αποασυλοποίηση, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την κοινωνική
επανένταξη 3.500 ασθενών µε µακρά παραµονή στα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία της χώρας και
αφετέρου στην πρωτοβάθµια φροντίδα, εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη, αλλά και τη νοσοκοµειακή
περίθαλψη στο πλαίσιο του Γενικού Νοσοκοµείου.
Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια του Γ’ ΚΠΣ τα αποτελέσµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, που
επιτεύχθηκαν κυρίως και αναµένονται να ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος της Γ΄ Προγραµµατικής
περιόδου ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 1: ∆είκτες αποτίµησης ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» σε θέµατα Ψυχικής Υγείας
∆ΟΜΕΣ
2.1

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΝΟΙΚΟΙ)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

∆ΟΜΕΣ
2.3

∆οµές
(ΣΥΝΟΛΟ)

8

96

141

10

18

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

16

142

176

13

29

ΗΠΕΙΡΟΣ

12

84

97

8

20

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

10

114

102

8

18

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

12

72

78

7

19

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

17

139

150

9

26

1

3

0

5

6

ΚΡΗΤΗ

17

123

134

19

36

Στόχου 1

93

773

878

79

172

239

2,185

2,725

155

394

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΘΡΑΚΗ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΚΑΙ

ΠΗΓΗ: Ε.Υ.∆. ΕΠ Υγεία- Πρόνοια 2000-2006 , αναφορές ΟΠΣ, και προβολή µέχρι το 2008
Σηµαντική είναι επίσης η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τοµέα της επαγγελµατικής
αποκατάστασης και εργασιακής ένταξης των ατόµων µε χρόνιες ψυχικές διαταραχές µε τη σύσταση
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και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιρισµών Περιορισµένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ), οι οποίοι έχουν
αναδειχθεί ως παράδειγµα βέλτιστης πρακτικής για την κινητοποίηση του δυναµικού της κοινωνικής
οικονοµίας και την άσκηση κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Ήδη, µέχρι σήµερα έχουν συσταθεί
είναι 14 ΚοιΣΠΕ, αναµένεται δε έως το τέλος του 2008 να έχουν συσταθεί πέντε (5) επιπλέον, σε
διάφορες περιοχές της χώρας.
Η µεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία δεν ολοκληρώνεται µε τη λήξη του Γ' ΚΠΣ (όπως εξάλλου
προβλέπει και το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη µεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία).
Προκειµένου να ολοκληρωθεί η µετάβαση σε ανοιχτό µοντέλο παροχής υπηρεσιών και να
καλυφθούν οι ολοένα αυξανόµενες ανάγκες για τέτοιου είδους υπηρεσίες, είναι απαραίτητο να
συνεχισθούν οι δράσεις τόσο της αποασυλοποίησης όσο και της ανάπτυξης κοινοτικών δοµών
πρόληψης, σύµφωνα µε την ενδιάµεση αναθεώρηση του Προγράµµατος «Ψυχαργώς».
7. Η κατάσταση στην Ανάπτυξη της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και
∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού

προάσπισης της

Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από αυξηµένες προσδοκίες του πληθυσµού για ιατρική
φροντίδα και περίθαλψη οι οποίες εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή σχετιζόµενη µε την υγεία
ποιότητα ζωής. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται οι αλλαγές στο χώρο της υγείας που
καταγράφονται διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίες εστιάζουν στην παροχή πρωτοβάθµιας
φροντίδας και πρόληψης.
Η σύγχρονη πολιτική της προαγωγής της υγείας που περιλαµβάνει µεγάλο µέρος των
δραστηριοτήτων της πρόληψης, εστιάζει στις συµπεριφορές υγείας, αναγνωρίζοντας ότι αυτές είναι
απόρροια της αλληλεπίδρασης του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Έτσι η προαγωγή της
υγείας επιτυγχάνεται µέσα από την αναβάθµιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και την
ενίσχυση των ευρύτερων παραγόντων που επιδρούν θετικά στην ανθρώπινη υγεία και στη
διαµόρφωση υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών.
Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι στην Ελλάδα το δηµόσιο σύστηµα υγείας δεν έχει αναπτύξει την
πρόληψη και την προαγωγή της υγείας τόσο όσο παρατηρείται σε άλλες αναπτυγµένες χώρες. Η νέα
κατεύθυνση του ΕΣΥ, θέτει ως προτεραιότητές της την ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας και την διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας, δηµιουργώντας νέες προϋποθέσεις προώθησης της
φιλοσοφίας, των αρχών και των πρακτικών της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας,
συµβάλλοντας στην βελτίωση της σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητας της ζωής του Ελληνικού
πληθυσµού.
Για την επίτευξη των στόχων των παρεµβάσεων σ’ όλους τους παραπάνω τοµείς δραστηριοτήτων,
αξιοποιείται ένα ευρύ φάσµα µεθόδων και τεχνικών. Οι διάφορες µέθοδοι µπορούν να ταξινοµηθούν
σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τις µεθόδους επικοινωνίας, όπως
είναι οι διαλέξεις η ατοµική διδασκαλία, τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, τα οπτικοακουστικά µέσα
διδασκαλίας, κ.ά. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει εκπαιδευτικές µεθόδους, που χρησιµεύουν
κυρίως στην αλλαγή απόψεων και στάσεων και στην τροποποίηση της συµπεριφοράς. Στην τρίτη και
τελευταία κατηγορία περιλαµβάνονται µέθοδοι και δραστηριότητες κοινωνικής οργάνωσης και
δράσης που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδράσεων που ασκεί το κοινωνικό περιβάλλον στη
συµπεριφορά.
Πέρα από τις µεθόδους και τα µέσα της προαγωγής της υγείας που στοχεύουν στην πρωτογενή
πρόληψη δηλαδή τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής µέσα από την αποφυγή
εµφάνισης της ασθένειας, η δηµόσια υγεία προάγει τη δευτερογενή πρόληψη της ασθένειας,
δηλαδή την έγκαιρη διάγνωση.
Η ανάπτυξη της επιστηµονικής γνώσης και της βιοϊατρικής τεχνολογίας επιτρέπει την ιατρική
παρέµβαση για την πρόληψη ασθενειών (π.χ. εµβόλια, προγεννητικός έλεγχος), την έγκαιρη
διάγνωση ασθενειών σε προσυµπτωµατικό στάδιο (π.χ. µαστογραφία, Παπ-τεστ), και την πρώιµη
ανίχνευση χρονίων καταστάσεων που αποτελούν κίνδυνο για τη µελλοντική εκδήλωση ασθενειών
(π.χ. υπέρταση, υπερχοληστερολαιµία, διαβήτης).
Επίσης, οι δύο αυτές παράλληλες δηµόσιες υπηρεσίες (δηλαδή οι Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας και το
ΕΣΥ) δεν έχουν επιτύχει τη διασύνδεση, τη ροή πληροφόρησης και το συντονισµό των δράσεών
τους, στοιχεία απαραίτητα για την εφαρµογή ολοκληρωµένης πολιτικής για τη δηµόσια υγεία και την
πρόληψη. Η υποστελέχωση και των δύο αυτών υπηρεσιών, η µείωση του κύρους των υπηρεσιών
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δηµόσιας υγείας λόγω εγκατάλειψης, και η µη ανάπτυξη της φιλοσοφίας της πρόληψης και της
προαγωγής της υγείας στο ΕΣΥ ευθύνονται για αυτές τις δυσλειτουργίες.
Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να υπάρχει περιορισµένη ανάπτυξη οργανωµένης Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, και ανεπαρκής διοίκηση/διαχείριση των δηµόσιων
νοσοκοµείων, τα οποία παρέχουν ποιοτικά υποβαθµισµένη περίθαλψη.
Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπινους πόρους, παρατηρείται έλλειψη κινήτρων για τους γιατρούς και τους
άλλους επαγγελµατίες υγείας, που έχει οδηγήσει συχνά στην υιοθέτηση αντιδεοντολογικών
συµπεριφορών και κακής δηµοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας.
Τέλος, παρατηρείται ανεξέλεγκτη λειτουργία και ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα, που τροφοδοτεί την
υπερκατανάλωση ιατρικών υπηρεσιών και τη ραγδαία αύξηση δηµόσιων και ιδιωτικών δαπανών.
Η έµφαση που δίνεται στην ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), µε την
ενιαιοποίησή της και την επέκτασή της σε αστικές περιοχές µε τη δηµιουργία Αστικών Κέντρων
Υγείας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, επίσης δηµιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις ισότητας των
πολιτών στην πρόσβαση. Επιπλέον, η ενιαία ΠΦΥ προσφέρει µεγαλύτερες δυνατότητες συντονισµού
κατά την εφαρµογή δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας στην κοινότητα.
Η πρόληψη και προαγωγή της υγείας είναι αντικείµενο της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) η
οποία παρέχεται από τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία που καλύπτουν τον ηµιαστικό και
αγροτικό πληθυσµό. Στις αστικές περιοχές, η ΠΦΥ έρχεται από τα εξωτερικά ιατρεία των
νοσοκοµείων, από τα ιατρεία του ΙΚΑ, από τα ιατρεία άλλων ασφαλιστικών οργανισµών (ΟΣΕ,
ΗΣΑΠ, ∆ΕΗ, κ.λ.π.), από τα ιατρεία του (πρώην) ΠΙΚΠΑ, τον µικρό αριθµό των δηµοτικών ιατρείων,
και από τους ιδιώτες γιατρούς που είναι συµβεβληµένοι µε τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Τα τρία
βασικά υποσυστήµατα της ΠΦΥ (ΕΣΥ, ΙΚΑ και ιδιωτικός τοµέας) ακολουθούν διαφορετικά πρότυπα
ανάπτυξης, µε συνέπεια το χαρακτηριστικό της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας να είναι ο
πολυκερµατισµός και η επακόλουθη αδυναµία συντονισµού δραστηριοτήτων, ουσιαστικού ελέγχου
και διαχείρισης, διατοµεακής συνεργασίας, κατανόησης της έννοιας «οµάδα υγείας», και συµµετοχής
της κοινότητας.
Η διατοµεακή διάσταση της υγείας καθώς και της πρόληψης και προαγωγής της υγείας
δηµιουργεί ένα θετικό περιβάλλον πολιτικών µε συνέργεια. Έτσι, υπάρχει ένα διατοµεακό
ενδιαφέρον για τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού (κοινωνική πολιτική, επαγγελµατική
κατάρτιση και απασχόληση), στο οποίο ανταποκρίνονται άµεσα οι επιχειρούµενες
παρεµβάσεις.
8. Η θεσµική διάσταση του περιβάλλοντος για τους ανθρώπινους πόρους και την
απασχόληση
Κατά την υλοποίηση της Τρίτης Προγραµµατικής περιόδου, µε την υιοθέτηση της εξατοµικευµένης
παρέµβασης, πραγµατοποιήθηκε ένα σηµαντικό ποιοτικό άλµα στην παροχή υπηρεσιών προς τους
ανέργους. Για την υποστήριξή της, δηµιουργήθηκαν συνολικά 119 δοµές του ΟΑΕ∆ (∆ΥΑ – ΚΠΑ)
παροχής εξατοµικευµένων υπηρεσιών προς τους ανέργους, αναπτύχθηκαν εξειδικευµένα
µεθοδολογικά εργαλεία υποστήριξης της προώθησης των ανέργων στην απασχόληση. Επιπλέον
ενισχύθηκαν αποφασιστικά οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
Στον τοµέα των υπηρεσιών απασχόλησης δραστηριοποιούνται ήδη οι Εταιρείες Προσωρινής
Απασχόλησης και τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας. Επιπλέον υφίστανται δοµές που έχουν
συγκροτηθεί από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς εταίρους, ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, τα οποία έχουν κυρίως ενηµερωτικό και συµβουλευτικό χαρακτήρα.
Στο περιβάλλον αυτό, διαπιστώνονται περιθώρια βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους
ανέργους, µέσω της αξιοποίησης της συσσωρευµένης έως σήµερα εµπειρίας, της αξιοποίησης των
νέων τεχνολογιών, του επαναπροσδιορισµού του στρατηγικού ρόλου του ΟΑΕ∆, της µεγαλύτερης
ενεργοποίησης και συνεργασίας όλων εµπλεκόµενων φορέων, µε σκοπό τη βελτίωση της σύζευξης
προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Από την άλλη πλευρά, οι ενεργητικές πολιτικές που αποτέλεσαν τον κύριο άξονα παρέµβασης για
την ενσωµάτωση των ανέργων στην αγορά εργασίας, διαπιστώθηκε ότι χρήζουν περαιτέρω
βελτίωσης τόσο αναφορικά µε τη στόχευσή τους, όσο και µε την καλύτερη διασύνδεσή τους µε τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας και µε την αύξηση του αριθµού των ωφελουµένων.
Ειδικά όσον αφορά στην κατάρτιση παρ’ όλα τα σηµαντικά βήµατα στον συγκεκριµένο τοµέα, τα
ελλείµµατα που παρουσιάστηκαν αφορούν:
•

Στην ελλιπή σύνδεση µε ένα σύστηµα δυναµικής ανάδειξης των συνεχώς µεταβαλλόµενων
πραγµατικών αναγκών της αγοράς.
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•

Στην ανάγκη ύπαρξης ενός συστήµατος πιστοποίησης προσόντων που θα αναγνωρίζεται από την
αγορά εργασίας.

•

Στον κίνδυνο µετατροπής της κατάρτισης σε επιδότηση ανεργίας καθώς ο κάθε άνεργος µπορεί
να παρακολουθήσει περισσότερες των µία καταρτίσεων, χωρίς αυτές να αποτελούν µια λογική
ενότητα συνολικής αναβάθµισης των προσόντων του.

•

Στη διαπίστωση του ελλείµµατος πιστοποίησης των άτυπων προσόντων για µεγάλο µέρος των
ανθρώπινων πόρων.

•

Στο γεγονός ότι ως αποτέλεσµα των παραπάνω, µετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης ο
άνεργος δύσκολα «κερδίζει» µια θέση απασχόλησης.

Κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά βήµατα µε την
εισαγωγή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την
Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ, Ν. 3191/2003), συστηµατοποιώντας έτσι την εθνική στρατηγική για την
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, µε αξιοποίηση των
εργαλείων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να παρέχουν γνώση καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής. Επίσης, το ΕΣΣΕΕΚΑ εξειδικεύεται ήδη σε διάφορα ζητήµατα (λ.χ. επαγγελµατικά
περιγράµµατα), ενώ τα συστήµατα που προβλέπει θα αποκτήσουν λειτουργικό υπόβαθρο µέσω του
νέου επιχειρησιακού προγράµµατος.
Όσον αφορά στην υποστήριξη της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση, δόθηκε βάρος στην
έµµεση ενίσχυση των ωφελούµενων µέσα από δράσεις συγκρότησης δοµών φύλαξης παιδιών και
φροντίδας ηλικιωµένων και ανήµπορων ατόµων. Η παρέµβαση αποσκοπούσε στην αντιµετώπιση της
διαπιστωµένης έλλειψης αντίστοιχων δοµών σε όλο το φάσµα του συστήµατος παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής προστασίας.
Στη λογική αυτή, σηµειώνεται ότι κατά την τρέχουσα και την προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο,
χρηµατοδοτήθηκε η δηµιουργία και η λειτουργία περίπου 1.500 δοµών κοινωνικής φροντίδας στους
φορείς των ΟΤΑ µε την συνδροµή του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ.
Σηµειώνεται ότι στην κατεύθυνση της αντιµετώπιση ανάγκης για εστιασµένες παρέµβασεις, η ΕΕ
ζήτησε τη συγκρότηση νέου κανονιστικού πλαισίου επικεντρωµένου στη στοχευµένη προσέγγιση
των τελικά ωφελούµενων γυναικών .εως τον Απρίλιο του 2007.
Κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2000-2006, διαπιστώθηκε επίσης η ανάγκη ύπαρξης
εξειδικευµένων στατιστικών στοιχείων για την απασχόληση, τα οποία θα είναι συµβατά και αξιόπιστα
µε τις απαιτήσεις της Ε.Ε. και της Eurostat67, και θα διευκολύνουν την αξιολόγηση των πολιτικών
απασχόλησης και των επιπτώσεων αυτών. Η υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας και η
παρακολούθηση των ∆ράσεων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, καθιστά επιτακτική την
ανάγκη για συνεχή πρόσβαση σε αποτελεσµατικά στατιστικά στοιχεία και τη συγκρότηση ενός
µηχανισµού που θα µπορεί να υποστηρίζει αποτελεσµατικά το ΥΠΑΚΠ στην κατεύθυνση αυτή. Το
Παρατηρητήριο Απασχόλησης, διαθέτοντας πολυετή σχετική εµπειρία µε θετικά αποτελέσµατα θα
µπορούσε να αναλάβει το ρόλο αυτό. Ωστόσο για να επιτευχθεί αποτελεσµατικά η στατιστική
παρακολούθηση της αγοράς εργασίας θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι αρµοδιότητές του.
Άλλωστε προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι προτάσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ώστε να µπορέσει η ελληνική πολιτική να υποστηριχθεί αποτελεσµατικότερα στην
τρέχουσα ∆’ Προγραµµατική.
Στην τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση χρηµατοδοτήθηκε από
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις επέλεξαν να
αυτοχρηµατοδοτήσουν την κατάρτιση του προσωπικού τους. Παρατηρήθηκε χαµηλή διεισδυτικότητα
των προγραµµάτων ενδοδεπιχειρησιακής κατάρτισης και χαµηλό ενδιαφέρον των επιχειρήσεων,
κυρίως λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών υλοποίησης της παρέµβασης .
Εκτός των παραπάνω, µια από τις σηµαντικότερες συστηµικές προκλήσεις αποτελεί η διαδικασία
ενσωµάτωσης των αρχών της ΚΠ EQUAL στη νέα Προγραµµατική Περίοδο. Κατά τη διάρκεια του Γ’
ΚΠΣ η ΚΠ EQUAL αποτέλεσε εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Η
υλοποίηση της Πρωτοβουλίας επέτρεψε στην περαιτέρω καλλιέργεια των αρχών της εταιρικότητας,
της διακρατικότητας, της καινοτοµίας, της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού ενδυνάµωσης –
συµµετοχής στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των παρεµβάσεων. Οι Αρχές αυτές θα πρέπει να
διασφαλιστεί ότι θα διαπνέουν και την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, ενώ η συλλογή
στοιχείων για την παρακολούθηση της έντασης της υιοθέτησής τους κατά την υλοποίηση αποτελεί
προτεραιότητα της Ε.Ε. Υπό το πρίσµα αυτό, οι παρεµβάσεις στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας,
η υιοθέτηση εταιρικών σχέσεων, οι δράσεις διακρατικότητας καθώς και η διάχυση της καινοτοµίας,
αποτελούν κατευθύνσεις που θα πρέπει συστηµικά να κατευθύνονται από Φορέα µε κατάλληλη
εµπειρία.

Σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης των κρατώνµελών, 18-10-2004.,
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9. Η επιδηµιολογική και επιχειρησιακή διάσταση της µεταρρύθµισης του τοµέα ψυχικής
υγείας
Αν και δεν υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την επιδηµιολογία των ψυχικών νόσων στην
Ελλάδα, τα διαθέσιµα δεδοµένα τεκµηριώνουν την άποψη ότι ο πληθυσµός στη χώρα µας
αντιµετωπίζει προβλήµατα ψυχικής υγείας σε αντίστοιχο βαθµό µε τον πληθυσµό των άλλων χωρών.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας συντόνισε µία µεγάλη µελέτη σε 14
χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η µελέτη δηµοσιεύθηκε το 199568, έλαβε χώρα σε τρεις
περιοχές της Αττικής (Σπάτα –Κυψέλη -Βύρωνας) και κατέγραψε ότι το 22,1% των εξετασθέντων
πληρούσε τα διαγνωστικά κριτήρια για µία τουλάχιστον ψυχική διαταραχή. Επιπροσθέτως, σύµφωνα
µε Έκθεση του ΠΟΥ (2001)69, ένας στους τέσσερις πολίτες θα νοσήσει τουλάχιστον µία φορά,
κάποια στιγµή στη ζωή του, ενώ σύµφωνα µε την Πράσινη Βίβλο της ΕΕ, κάθε χρόνο το 27% των
ενηλίκων πολιτών θα βιώσει τουλάχιστον µία µορφή ψυχικής διαταραχής (Πράσινη Βίβλος Ε.Ε.
(2005): Προάγοντας την ψυχική υγεία του πληθυσµού. Προς µια στρατηγική ψυχικής υγείας για την
Ε.Ε., Παράρτηµα 2). Παράλληλα, το φαινόµενο της συνοσηρότητας, της συνύπαρξης δηλαδή
βλαβερής χρήσης οινοπνεύµατος ή και ναρκωτικών ουσιών µε άλλες ψυχικές διαταραχές, έχει
αυξηθεί σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, (πχ βρίσκεται στο 50% των εισαγωγών στη Γαλλία) και είναι
πολύ πιθανό να αυξηθεί και στην Ελλάδα, αν συνυπολογισθούν οι αλλαγές που επισυµβαίνουν ως
προς την κατανάλωση εθιστικών ουσιών (αλκοόλ, κάπνισµα, ναρκωτικά) στη χώρα µας.
Ιδιαίτερα η κατανάλωση αλκοόλ καταγράφει σηµαντική αύξηση στις ηλικίες 18 έως 24 ετών τα
τελευταία 15 χρόνια. Πρόσφατα στοιχεία της Eurostat (2002) δείχνουν ότι κάθε Έλληνας ηλικίας
άνω των 15 ετών καταναλώνει 10,5 λίτρα αλκοόλ ετησίως, ποσότητα που φέρνει τους Έλληνες σε
υψηλότερη θέση κατανάλωσης σε σύγκριση µε πολλούς Ευρωπαικούς λαούς.
Η µεταρρύθµιση του τοµέα της ψυχικής υγείας στη χώρα µας αποτελεί µακροχρόνια προσπάθεια που
στοχεύει αφενός στο κλείσιµο των κλειστών ασυλικών δοµών µε την αποκατάσταση και επανένταξη
των χρόνιων ασθενών και αφετέρου, στη δηµιουργία και ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών
φροντίδας ψυχικής υγείας µέσα στην κοινότητα, µε σκοπό τη δηµιουργία γενικών και
εξειδικευµένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας προσβάσιµων σε όλους τους πολίτες, την αποφυγή της
δηµιουργίας καινούργιων ασύλων, τη µείωση και εξάλειψη του κοινωνικού στίγµατος και την
παραµονή των ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ψυχικής υγείας στο κοινωνικό και
οικογενειακό τους περιβάλλον. Σηµαντική συνιστώσα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης αποτελεί η
εκπαίδευση τόσο των επαγγελµατιών υγείας και ψυχικής υγείας, όσο και του κοινού. Η ΕΕ είναι
αρωγός σε όλη τη διαδροµή, συνεισφέροντας πόρους και τεχνογνωσία ήδη από την εκκίνηση της
προσπάθειας, στο πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΟΚ) 815/84 και µετέπειτα µε συγχρηµατοδότηση της
Α΄ φάσης (στο πλαίσιο του Β΄ ΚΠΣ) και Β΄ φάσης (στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ) του Εθνικού
Προγράµµατος «Ψυχαργώς», που αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, αναθεωρείται σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα και εκτείνεται µέχρι και τη
δεύτερη δεκαετία του 2000.
Παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες του εγχειρήµατος, τα θετικά αποτελέσµατα είναι πλέον ορατά
ιδιαίτερα στον πρώτο πυλώνα του Προγράµµατος «Ψυχαργώς», που αφορά στο κλείσιµο των
Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων και την αποκατάσταση και επανένταξη των ασθενών που διαβούν σε
αυτά, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Την κάλυψη του πληθυσµού αναφοράς των ψυχιατρικών
νοσοκοµείων που κλείνουν (χρόνιων ψυχικά ασθενών που εξέρχονται από τα νοσοκοµεία και
ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα) αναλαµβάνει δίκτυο κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Μέχρι σήµερα έχουν δηµιουργηθεί περίπου 2.010 θέσεις στις εναλλακτικές κοινοτικές δοµές
(Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης) για την µεταστέγαση των χρόνιων ασθενών, ενώ
προστέθηκαν 191 Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στο σύστηµα από το 2002, ο συνολικός
αριθµός των οποίων προσεγγίζει τις 400. Από την άλλη πλευρά, το πανελλαδικό δίκτυο των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας – οι οποίες, πέραν των άλλων, θα αποτελέσουν το ανάχωµα για την
επάνοδο στην προηγούµενη κατάσταση και θα αποτελέσουν το νέο σύγχρονο µοντέλο παροχής
υπηρεσιών ψυχικής υγείας της χώρας – αν και αναπτύσσεται µε ολοένα και αυξανόµενους ρυθµούς (
στις προϋπάρχουσες 61 Μονάδες Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα έχουν προστεθεί 38 Μονάδες που
δηµιουργήθηκαν από το 2002 και µετά) δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα, µε αποτέλεσµα να
εξακολουθεί να υπάρχει ανισότητα πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες
Τα παραπάνω σηµατοδοτούν την ανάγκη να ενταθεί η προσπάθεια για την εδραίωση της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, προκειµένου να ολοκληρωθεί η µετάβαση σε ένα ανοιχτό µοντέλο
παροχής υπηρεσιών και να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόµενες υφιστάµενες και αναδυόµενες
ανάγκες για υπηρεσίες ψυχικής υγείας που θα εξασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση των πολιτών σε
αυτές.

68
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10. Ο αποϊδρυµατισµός και οι πολιτικές προώθησης των Ατόµων µε Αναπηρίες στην
αυτόνοµη διαβίωση
Όσον αφορά στα θέµατα κοινωνικής φροντίδας, η εθνική πολιτική µεταβλήθηκε σηµαντικά µέσα
από τα δύο Ε.Π. που υλοποιήθηκαν στις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, καθώς
επιχειρήθηκε µία σταδιακή µεταστροφή των παραδοσιακών προνοιακών υπηρεσιών κλειστού τύπου
σε σύγχρονες, ανοικτού τύπου υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Κατά το Β΄ ΚΠΣ οι παρεµβάσεις
που υλοποιήθηκαν επέφεραν τα εξής βασικά αποτελέσµατα:
o

∆ηµιουργία Εθνικού ∆ικτύου Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ). Το δίκτυο περιλαµβάνει 24 Κέντρα σε ισάριθµους νοµούς της
χώρας.

•

∆ηµιουργία 12 νέων εξειδικευµένων κέντρων ανοικτής και κλειστής φροντίδας ΑµεΑ.

•

∆ηµιουργία του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας (µετονοµάστηκε σε Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης), το οποίο απαρτίζεται από 15 δοµές στην Αττική και 3 στη
Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006, όπου και πάλι η πρόνοια αποτελούσε αυτοτελή
άξονα του ΕΠ, προωθήθηκε κυρίως η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών µε στόχο την επέκταση της
φροντίδας σε νέες ευπαθείς οµάδες πληθυσµού και την προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης και
συνοχής. Στο πλαίσιο της τρίτης προγραµµατικής περιόδου αναπτύχθηκαν παρεµβάσεις για την
ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, για την υποστήριξη
ατόµων που απειλούνται από ή βιώνουν αποκλεισµό αφενός από την αγορά εργασίας και αφετέρου
από τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μέχρι το 2006 λειτουργούν 191
Κοινωνικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε αντίστοιχους δήµους της χώρας. Το δίκτυο αναµένεται να
συµπληρωθεί και να αποτελέσει σηµαντική συνιστώσα των διαδικασιών κοινωνικοοικονοµικής
ένταξης ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού που αντιµετωπίζουν σύνθετα προβλήµατα κοινωνικής
ένταξης, εισόδου ή/και παραµονής στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα, αναπτύχθηκαν παρεµβάσεις πιλοτικού χαρακτήρα, µέσω της δηµιουργίας και
λειτουργικής υποστήριξης ενδιάµεσων δοµών – ξενώνες και προστατευµένα διαµερίσµατα - για τον
αποϊδρυµατισµό και την προώθηση της αυτόνοµης και ηµιαυτόνοµης διαβίωσης ατόµων µε αναπηρία
που διαβιούν σε κλειστού τύπου προνοιακές δοµές. Οι παρεµβάσεις αυτές δηµιούργησαν το έδαφος
για την ευρεία εφαρµογή αντίστοιχων δράσεων στο πλαίσιο της αρχόµενης προγραµµατικής
περιόδου, ώστε να συµπεριλάβουν το σύνολο των Ατόµων µε Αναπηρίες που διαβιούν σε
ιδρυµατικές δοµές κλειστής φροντίδας.
Πέρα από τις συγκεκριµένες παρεµβάσεις που χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Β’ και του Γ’ ΚΠΣ
αντίστοιχα, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ προωθήθηκε και η κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού που
απασχολείται ή πρόκειται να απασχοληθεί στον τοµέα της κοινωνικής φροντίδας Η κατάρτιση
αφορούσε σε ζητήµατα διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των σύγχρονων
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, στην διασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών, στα
θέµατα προάσπισης των δικαιωµάτων των εξυπηρετούµενων από τις υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας. Η κατάρτιση απευθύνθηκε και στα στελέχη που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του
∆ικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών, στα στελέχη που συνδράµουν στην προώθηση – συστηµατοποίηση
και οργάνωση του εθελοντισµού και σε µικρό ανέργων επαγγελµατιών του τοµέα. Επίσης,
πραγµατοποιήθηκαν ενέργειες στήριξης των διαδικασιών µετάβασης από το προστατευτικό µοντέλο
και τον ιδρυµατισµό σε υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ισότητα ευκαιριών. Οι επωφεληθέντες από τις
υλοποιηθείσες ενέργειες κατάρτισης (µέχρι τον Ιούνιο 2005) ανήλθαν σε 2.190 εργαζοµένους και
212 ανέργους.

11. Η θεσµική
αλληλεγγύης.

διάσταση

του

περιβάλλοντος

της

ψυχικής

υγείας

και

κοινωνικής

Η ανάπτυξη του νέου µοντέλου προστασίας της ψυχικής υγείας εγκαινιάσθηκε στη χώρα µας το
1983 (άρθρο 21 Ν. 1397/83), οπότε και προωθήθηκε ουσιαστικά η ψυχιατρική µεταρρύθµιση µε
βασική επιδίωξη την αποασυλοποίηση των ασθενών και την παροχή υπηρεσιών ανοικτής
φροντίδας. Οι κύριοι άξονες του συστήµατος τυποποιήθηκαν το 1999 µε την υιοθέτηση του Ν.
2716/99 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις».
Σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διαρθρώνονται,
οργανώνονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν µε βάση τις αρχές της τοµεοποίησης και της
κοινοτικής
ψυχιατρικής,
της
προτεραιότητας
της
πρωτοβάθµιας
φροντίδας,
της
εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης, της αποασυλοποίησης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και
κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης
και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Εντάσσονται
εποµένως σε µια νέα προσέγγιση των παρεµβάσεων στον τοµέα της ψυχικής υγείας που
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αναµφισβήτητα συµβάλλει στον περιορισµό της ασυλοποίησης και στην ενίσχυση των κοινωνικών
δικαιωµάτων των ενδιαφεροµένων, ώστε να καταπολεµηθούν οι παράγοντες στιγµατισµού και
κοινωνικού αποκλεισµού τους..
Οι κοινωνικές υπηρεσίες για τα άτοµα µε αναπηρίες αναπτύσσονται από τα µέσα της δεκαετίας του
1950, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην υιοθέτηση ιδρυµατικών µορφών περίθαλψης. Το κύριο
γνώρισµα των σχετικών πολιτικών είναι ότι επιλέγονται αυτοτελείς τεχνικές κάλυψης συγκεκριµένων
κατηγοριών ατόµων µε αναπηρίες, οι οποίες επικεντρώνονται στις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των
µελών κάθε κατηγορίας. Μόλις το 1998, µε την ίδρυση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας, εισάγονται µονάδες γενικού τύπου που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση όλων των
κατηγοριών ατόµων µε αναπηρίες (πρόκειται για τα Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες).
Βρίσκονται στο στάδιο της ∆ηµοσίευσης σε ΦΕΚ:
α) Υπουργική Απόφαση, η έκδοση της οποίας απαιτείται στα πλαίσια του άρθρου 21 του Νόµου
3329/2005, αποτελεί κοµβικό σηµείο για τη µελλοντική εξέλιξη της αποϊδρυµατοποίησης στη Χώρα
και το µέλλον της σηµαντικά καλύτερης διαβίωσης των Α.µεΑ. στα επόµενα χρόνια. Στη γενικότερη
φιλοσοφία της, διευκρινίζει τη διαδικασία της Κοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης που
περιλαµβάνει τη σταδιακή µετάβαση ατόµων µε νοητικές, κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες από
τη κλειστή περίθαλψη που παρέχεται από ιδρύµατα Ν.Π.∆.∆. στη διαβίωση µέσα στην κοινότητα
(ανοικτή διαβίωση). Στόχος της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί η ένταξη τους γενικότερα στο
κοινωνικό σύνολο µέσω της φιλοξενίας τους σε Μονάδες Κοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης
(ΜΚΕΑ) ηµιαυτόνοµης ή αυτόνοµης διαβίωσης (Οικοτροφεία, Ξενώνες και Προστατευόµενα
∆ιαµερίσµατα) που µπορούν να συστήσουν Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Επιπλέον των παραπάνω Μονάδων προβλέπεται και η υλοποίηση συγκεκριµένων Προγραµµάτων για
την εξυπηρέτηση των Α.µεΑ. όπως:
•

Προγράµµατα
Κοινωνικής
Ένταξης
και
Αποκατάστασης.
Τα
προγράµµατα
προσοµοίωσης ή προσοµοιωµένης κατοικίας, που δηµιουργούνται εντός των χώρων των
ιδρυµάτων (Ν.Π.∆.∆.), ως στόχο έχουν να προετοιµάσουν τα άτοµα για ένταξη στις Μονάδες
Κοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης, που αναπτύσσονται από τον ίδιο ή από άλλο Φορέα
µέσα στην κοινωνία.

•

Τα προγράµµατα ανάπτυξης Μονάδων αυξηµένης φροντίδας, έχουν ως στόχο να
βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των ατόµων που παρουσιάζουν τα σοβαρότερα
προβλήµατα προσαρµογής (εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία) και να τα προετοιµάσουν
όσο το δυνατόν καλύτερα για πιθανή στοιχειώδη κοινωνική επανένταξη.

•

Τα προγράµµατα προώθησης του εθελοντισµού, έχουν ως στόχο τη συστηµατικότερη
ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία του θεσµού µέσω προγραµµάτων διαπροσωπικών
σχέσεων, φιλοξενίας στα σπίτια των εθελοντών, συνοδείας σε εξόδους, δηµιουργικής
απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των περιθαλποµένων.

•

Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και προετοιµασίας του προσωπικού υπηρετούντος
και νεοπροσλαµβανοµένου, των φορέων που συστήνουν Μονάδες Κοινωνικής
Ένταξης και Αποκατάστασης έχουν ως στόχο να προετοιµάσουν και να επιµορφώσουν το
προσωπικό που υπηρετεί ήδη στους φορείς, αλλά και το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί,
ειδικότερα σε σχέση µε την απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων και δεξιοτήτων στον τρόπο
λειτουργίας των νέων Μονάδων Κοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης και στις νέες
θεραπευτικές παρεµβάσεις.

•

Τα προγράµµατα ενηµέρωσης και υποστήριξης των οικογενειών των ατόµων µε
αναπηρίες απευθύνονται τόσο στις οικογένειες των ήδη φιλοξενούµενων ατόµων, όσο και
εκείνων που πρόκειται να φιλοξενηθούν στις Μονάδες Κοινωνικής Ένταξης και
Αποκατάστασης.

•

Τα προγράµµατα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας και
καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και των διακρίσεων προς τα άτοµα µε
αναπηρίες.

•

Η ανάπτυξη αυτών των Προγραµµάτων σχεδιάζεται σε τοπικό επίπεδο από τους φορείς που
θα δηµιουργήσουν Μονάδες Κοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης και συντονίζεται σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

β) Υπουργική Απόφαση, η έκδοση της οποίας απαιτείται στο πλαίσιο του άρθρου 30 του
Ν.2072/1992 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Ν.3329/2005 (άρθρο 22), η οποία εξειδικεύει τους
όρους, προϋποθέσεις, διαδικασία, απαραίτητο προσωπικό και πόρους για την ίδρυση και λειτουργία
Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (ΣΥ∆), για κατηγορίες Ατόµων µε Αναπηρίες (όπως άτοµα
µε νοητική υστέρηση). Ειδικότερα:
•

Η Υποστηριζόµενη ∆ιαβίωση των Π.ΝΟ.Υ (Πρόσωπα µε Νοητική Υστέρηση) εξυπηρετεί το
πρωταρχικό δικαίωµα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόµου και στοχεύει παράλληλα στην
ανάπτυξη και διατήρηση στο µέγιστο βαθµό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων,
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έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνοµα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της
κοινωνίας και σε χώρο διαφορετικό από τον χώρο της τυχόν εργασίας τους.
•

Η Υποστηριζόµενη ∆ιαβίωση των Π.ΝΟ.Υ στοχεύει στην συντοµότερη δυνατή, µετά την
ενηλικίωσή τους, απεξάρτηση των Π.ΝΟ.Υ. από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και στην,
µε κατάλληλη αγωγή και υποστήριξη, αυτόνοµη διαβίωσή τους, έτσι ώστε όταν το στενό
οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί να υποστηρίξει την διαβίωσή τους, ή εκλείψει, να
αποτρέπονται περιπτώσεις “περιθωριοποίησης ” ή “ιδρυµατοποίησης” των Π.ΝΟ.Υ.

Η Υποστηριζόµενη ∆ιαβίωση των Π.ΝΟ.Υ αντιµετωπίζει το ζήτηµα της διαβίωσης - κατοικίας µε
προοπτική µακράς διαρκείας, ή δια βίου. Οι Σ.Υ.∆. αποτελούν “κατοικίες” και η διαβίωση των
Π.ΝΟ.Υ. σε αυτές δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να θεωρηθεί “κλειστή περίθαλψη” ή “νοσηλεία”.
Φορείς που µπορούν να συστήσουν τέτοιες ∆οµές µπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα.

Κωδικοποίηση προβληµάτων της αγοράς εργασίας, της απασχόλησης και της
κοινωνικής συνοχής και σε χωρικό - περιφερειακό επίπεδο
Η «συµπεριφορά» της αγοράς εργασίας συνδέεται άµεσα µε την τυπολογία της ανάπτυξης σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. ∆ιερευνώντας την χωρική / περιφερειακή διάσταση των
προβληµάτων που επισηµάνθηκαν σε εθνικό επίπεδο, εξάγονται ειδικότερα συµπεράσµατα, τα οποια
υποβοηθούν την χωρική εξεδίκευση των παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού, όπως::
•

Χαµηλή Παραγωγή νέων θέσεων εργασίας (Απασχόληση –Ανεργία)

Από την εξέταση της περιφερειακής κατανοµής των ποσοστών απασχόλησης προκύπτει ότι οι
περιφέρειες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης είναι κατά σειρά, η Κρήτη (64,9%), τα Ιόνια
Νησιά (64,1%) και η Πελοπόννησος (63,6%). Το χαµηλότερο ποσοστό απασχόλησης εµφανίζεται
στη ∆υτική Μακεδονία (52,1%) και ακολούθως στην Ήπειρο (56,3%), στη ∆υτική Ελλάδα (56,6%),
στο Βόρειο Αιγαίο (56,8%) και στην Κεντρική Μακεδονία (57,9%). Οι υπόλοιπες πέντε περιφέρειες
κινούνται κοντά στα επίπεδα του εθνικού µέσου όρου (60,1%).
Όσον αφορά στη µερική απασχόληση70, όπως είναι γνωστό, η διάχυσή της στο σύνολο της χώρας
είναι, σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα περιορισµένη. Σε απόλυτα µεγέθη, οι µισοί
περίπου µερικά απασχολούµενοι της χώρας είναι συγκεντρωµένοι στις µεγάλες περιφέρειες της
Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Όµως, η µερική απασχόληση είναι αναλογικά περισσότερο
διαδεδοµένη στη ∆υτική Μακεδονία και στην Κρήτη, όπου φτάνει το 7,1% και 7,0% αντίστοιχα της
συνολικής απασχόλησης και, λιγότερο διαδεδοµένη στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, όπου δεν ξεπερνά το 3,5%. Στις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας η
µερική απασχόληση είναι κατά τι λιγότερο διαδεδοµένη από ό,τι στο σύνολο της χώρας (Πίνακας 614).
Οι δια-περιφερειακές διαφορές των ποσοστών ανεργίας εµφανίζονται αρκετά υψηλές και το 2005
κυµαίνονται µεταξύ του 18,1% που παρουσιάζεται στη ∆υτική Μακεδονία και του 7,1% που
παρουσιάζεται στην Κρήτη.
Οι περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από υψηλότερο του εθνικού µέσου όρου ποσοστό ανεργίας το
2005 είναι οι περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (11,9%),
Ηπείρου (11,5%), Κεντρικής Μακεδονίας (11,1%), Στερεάς Ελλάδος & Εύβοιας (11,0%) και ∆υτικής
Ελλάδος (10,6%). Οι περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από χαµηλότερο του µέσου όρου ποσοστό
ανεργίας είναι οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (9,3%), Αττικής (8,8%), Πελοποννήσου (8,7%),
Ιονίων Νήσων (8,6%) και Κρήτης, ενώ στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Θεσσαλίας το ποσοστό
ανεργίας είναι περίπου ίσο µε το ποσοστό ανεργίας για το σύνολο της χώρας 10,2% και 9,5%,
αντίστοιχα.
Οι περιφέρειες που αντιµετωπίζουν ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας χαµηλότερα του εθνικού µέσου
όρου είναι οι περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Αντίθετα, το πρόβληµα
της µακροχρόνιας ανεργίας εµφανίζεται ιδιαίτερα οξύ στις περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, ∆υτικής Ελλάδας και
Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι περιφέρειες Θεσσαλίας και Πελοποννήσου κινούνται στα επίπεδα του
εθνικού µέσου όρου.
Ως προς την ανεργία, τα στοιχεία σε επίπεδο νοµού71 καταδεικνύουν µεγαλύτερες
ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε σχέση µε τις διαπεριφερειακές. Η ανεργία φαίνεται να πλήττει
ιδιαίτερα συγκεκριµένες περιοχές, ιδιαίτερα εκείνες που δεν προχώρησαν σε αγροτική ή
µεταποιητική αναδιάρθρωση.

70

Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας Περιφέρειες & Νοµοί 2005, ΠΑΕΠ

71

Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας Περιφέρειες & Νοµοί 2005, ΠΑΕΠ
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•

∆υσκολία πρόσβασης στην εργασία για τις γυναίκες

Το πρόβληµα της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας εµφανίζεται ιδιαίτερα στις
περιφέρειες: ∆υτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου, όπου τα
ποσοστά της ανεργίας των γυναικών είναι υψηλότερα του εθνικού µέσου όρου. Αντίθετα, οι
περιφέρειες που αντιµετωπίζουν χαµηλότερα του µέσου όρου ποσοστά ανεργίας για τις γυναίκες
είναι οι περιφέρειες Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Κρήτης.
•

∆υσκολία πρόσβασης στην εργασία για τους νέους

Ιδιαίτερο πρόβληµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας φαίνεται ότι έχουν οι νέοι στην περιφέρεια
∆υτικής Μακεδονίας, όπου τα ποσοστά ανεργίας πλησιάζουν το 44%, ενώ υψηλότερα του εθνικού
µέσου όρου εµφανίζονται και τα ποσοστά ανεργίας των νέων στις περιφέρειες Ηπείρου, Βορείου
Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και
Πελοποννήσου. Αντίθετα, χαµηλότερα του εθνικού µέσου όρου ποσοστά παρατηρούνται στις
περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας, Αττικής, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου, ενώ τα
χαµηλότερα ποσοστά νεανικής ανεργίας εµφανίζονται στην Κρήτη (17,6%).
•

Η παραγωγικότητα της εργασίας

Πέραν του βαθµού αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναµικού που εκφράζεται µε το ποσοστό
απασχόλησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στο επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ συντελεί η
παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο. Το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας
µετράται µε δύο τρόπους: παραγόµενο προϊόν (ΑΕΠ σε ΜΑ∆) ανά απασχολούµενο και παραγόµενο
προϊόν (ΑΕΠ σε ΜΑ∆) ανά σύνολο εργατοωρών έτους.
∆ιαπιστώνεται ότι το τρέχον επίπεδο παραγωγικότητας ανά απασχολούµενο σε επίπεδο χώρας και
στις Περιφέρειες, πλην της Στερεάς Ελλάδας, υπολείπεται σηµαντικά του µέσου όρου της Ε.Ε. των
15 αλλά και των 25 (2002). Επίσης, η ύπαρξη έντονων αποκλίσεων, θετικών ή αρνητικών, από το
µέσο όρο της χώρας καταγράφεται σε περιφερειακό επίπεδο, ενδεικτικό και πάλι των ενδογενών
παραµέτρων που διαµορφώνουν τα επίπεδα παραγωγικότητας ανά Περιφέρεια. Παρότι δεν είναι
εφικτή η αντίστοιχη σύγκριση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, εντούτοις µε ενδιαφέρον σηµειώνεται ότι οι
ανωτέρω διαφοροποιήσεις µεταξύ Περιφερειών δεν µεταβάλλονται ουσιαστικά, όταν εξετασθεί η
ωριαία παραγωγικότητα της εργασίας, στοιχείο που παραπέµπει σε άλλες παραµέτρους-συντελεστές
της αποδοτικότητας των ανθρωπίνων πόρων. Ωστόσο και σε συνδυασµό µε τη σχετική υστέρηση στο
βαθµό απασχόλησης, το συµπέρασµα είναι ότι η βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας
παραµένει για την Ελλάδα µία από τις βασικότερες προκλήσεις στην άσκηση τοµεακών και
περιφερειακών πολιτικών, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβόνας.
Με σηµείο εκκίνησης τις βελτιωµένες οικονοµικές προοπτικές της Ευρώπης για τη δηµιουργία
περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την
υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των τριών προτεραιοτήτων
δράσης: α. προσέλκυση και διατήρηση περισσοτέρων ατόµων στην αγορά εργασίας, β. αύξηση της
προσφοράς εργασίας και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, γ. βελτίωση της
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση των επενδύσεων σε
ανθρώπινο κεφάλαιο µε τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων.
Η καλύτερη οργάνωση της εργασίας, η ποιότητα της εργασίας και η συνεχής αναβάθµιση των
προσόντων των εργαζοµένων αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να ενσωµατωθούν στις
δράσεις του Αναπτυξιακού Προγράµµατος, προκειµένου να δοθεί ώθηση στην παραγωγικότητα της
εργασίας. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται µε εποπτικό τρόπο οι «επιδόσεις» των 13
Περιφερειών της Ελλάδας, συγκριτικά µε τη συνολική επίδοση της χώρας στα βασικά µεγέθη
απασχόλησης και ανεργίας
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Πίνακας 0-1
Περιφέρειες
Ανατ
ΜακΘράκη
Κεντρική
Μακεδονία
∆υτική
Μακεδονία

Συγκριτικός πίνακας «επιδόσεων» Περιφερειών της Ελλάδας
Ποσοστό
Ποσοστό
Ποσοστό
Ποσοστό
Ποσοστό
Μακροχρόνια
Ανεργίας
Ανεργίας
Απασχόλησης
ανεργίας
ς Ανεργίας
Γυναικών
Νέων
59,54

11,9

6,89

17,75

31,41

57,87

11,1

5,87

17,52

28,72

52,05

18,1

12,95

28,00

43,96

Θεσσαλία

60,39

9,5

5,24

16,74

20,26

Ήπειρος

56,28

11,5

7,39

18,96

36,12

Ιόνια Νησιά

64,06

8,6

2,40

12,48

22,66

∆υτική Ελλάδα

56,65

10,6

6,16

18,62

24,94

Στερεά Ελλάδα

60,00

11,0

6,35

18,55

31,81

Πελοπόννησος

63,62

8,7

5,62

14,08

28,18

Αττική

61,37

8,8

4,67

12,48

20,26

Βόρειο Αιγαίο

56,82

10,2

6,34

19,66

35,19

Νότιο Αιγαίο

61,01

9,3

2,85

16,61

18,35

Κρήτη

64,92

7,1

2,91

11,18

17,61

Ελλάδα

60,10

9,9

5,26

15,30

25,99

Επιδόσεις, οι οποίες είναι καλύτερες από το µέσο όρο του συνόλου της χώρας
Επιδόσεις, οι οποίες είναι δυσµενέστερες από το µέσο όρο του συνόλου της χώρας
Ψυχική Υγεία
Η Ελλάδα υποστηρίζεται, µάλιστα, στην υλοποίηση της µεταρρύθµισης, τόσο οικονοµικά όσο και
επιχειρησιακά, αρχικά στα πλαίσια του Κοινοτικού Κανονισµού 815/84, και αργότερα στα πλαίσια
του προγράµµατος «Ψυχαργώς», το οποίο υιοθετήθηκε το 1997.
Στην πρώτη της φάση (Κανονισµοί 815/84 και 4130/88) η µεταρρύθµιση επικεντρώθηκε στη
δηµιουργία και ανάπτυξη κοινοτικών δοµών (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικά Τµήµατα Γενικών
Νοσοκοµείων), δηλαδή εναλλακτικών µορφών υπηρεσιών ψυχικής υγείας µέσα στην κοινότητα (σε
αντίθεση µε της προϋπάρχουσες ασυλικές δοµές), ώστε να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής
υγείας σε όλους τους πολίτες κοντά στον τόπο διαµονής τους. Το πανελλαδικό δίκτυο των
υπηρεσιών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα, µε αποτέλεσµα να εξακολουθεί να υπάρχει ανισότητα
πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες. Συγχρόνως, κατ’ αυτήν τη φάση, έγινε προσπάθεια
βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία.
Στη δεύτερή της φάση, η µεταρρύθµιση επικεντρώθηκε µέσω του προγράµµατος «Ψυχαργώς»,
αφενός στην αποασυλοποίηση των ασθενών που διέµεναν και διαµένουν στα εννέα (9) Ψυχιατρικά
Νοσοκοµεία της χώρας, και αφετέρου στη συνέχιση της δηµιουργίας και ανάπτυξης των κοινοτικών
δοµών της πρώτης φάσης. Το πρόγραµµα υιοθετήθηκε το 1997 και αφορά την περίοδο 1997-2006.
Αναθεωρήθηκε το 2001, διαµορφώνοντας το πρόγραµµα για την περίοδο 2001-2010. Η επόµενη
αναθεώρηση αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2007, οπότε θα διαµορφωθεί το πρόγραµµα για
το 2007-2015.
Το πρώτο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο που έκλεισε στις Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης
του Στόχου 1 (ΠΑΣΣ) ήταν της Πέτρας Ολύµπου (Ιανουάριος του 2004) το δεύτερο ήταν το
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Χανίων (Φεβρουάριος 2006), ενώ δεν διαβιούν πλέον ασθενείς στο
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο της Κέρκυρας και πρόκειται να ακολουθήσει το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Τρίπολης µέχρι τα µέσα του 2008. Μέχρι σήµερα σε όλη τη χώρα έχουν δηµιουργηθεί περίπου
2.010 θέσεις στις εναλλακτικές κοινοτικές δοµές για την µεταστέγαση των χρόνιων ασθενών. Στις
περιφέρειες ΠΑΣΣ ο αριθµός αυτός µέχρι το 2008 υπολογίζεται να ανέρχεται σε 773 θέσεις.
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Η παροχή υπηρεσιών στο πεδίο της Ψυχικής Υγείας δεν περιορίζεται µόνο στο επίπεδο των φορέων
του δηµόσιου τοµέα. Μονάδες Ψυχικής Υγείας επιτρέπεται να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν τόσο
από κερδοσκοπικούς φορείς όσο και από φορείς του εθελοντικού χαρακτήρα. Όµως το πεδίο
παρεµβάσεων των ιδιωτικών και εθελοντικών φορέων περιορίζεται στη λειτουργία συγκεκριµένων
Μονάδων72. Έτσι, οι φορείς αυτοί µπορούν να ιδρύουν αποκλειστικά Κέντρα Ηµέρας,
Προστατευµένα ∆ιαµερίσµατα, Οικοτροφεία, Ξενώνες, Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης και
Ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Επανένταξης. Πρέπει µάλιστα να σηµειωθεί
ότι τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µπορούν να λειτουργούν
και Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.
Από την άλλη πλευρά, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορούν να παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία
στο πλαίσιο των µονάδων Ψυχικής Υγείας. Ρητώς µάλιστα προβλέπεται ότι η χρήση των όρων
«Κέντρα Ψυχικής Υγείας», «Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα», «Πολυδύναµα Ψυχιατρικά Ιατρεία»,
«Πολυδύναµα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία», «Υπηρεσίες Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής
Υγείας κατ’ Οίκον», «Φιλοξενούσες Οικογένειες», «Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης» σε
συνδυασµό ή όχι µε οποιονδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυµία γίνεται αποκλειστικά για υπηρεσίες
ψυχικής υγείας που παρέχονται από το ∆ηµόσιο.
Για να εξασφαλισθεί η οργάνωση της φροντίδας µε τον τρόπο αυτό, η χώρα έχει διαιρεθεί σε
Τοµείς Ψυχικής Υγείας, όπου ο κάθε νοµός της χώρας είναι και ένας Τοµέας (εκτός µερικών νοµών
µε µικρό πληθυσµό, που εντάσσονται στον ίδιο Τοµέα µε όµορους νοµούς). Εξαιρέσεις επίσης
αποτελούν οι νοµοί Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαιρούνται σε περισσότερους του ενός
Τοµείς και σε Τοµείς εξειδικευµένους για ενήλικες, παιδιά και εφήβους.
Η µεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία έχει δύο άξονες, και στοχεύει αφενός στη δηµιουργία και
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών υπηρεσιών ψυχικής υγείας µέσα στην κοινότητα µε σκοπό τη
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, την αποφυγή της δηµιουργίας
καινούργιων ασύλων, τη µείωση και εξάλειψη του κοινωνικού στίγµατος και τη διατήρηση των
ατόµων µέσα στην κοινότητα κοντά στις οικογένειές τους, και αφετέρου µέσα απ’ την ανάπτυξη
των υποδοµών αυτών στο κλείσιµο των ασύλων µε την αποκατάσταση και επανένταξη των
ασθενών τους. Στη µεταρρύθµιση περιλαµβάνεται και η εκπαίδευση τόσο των επαγγελµατιών
ψυχικής υγείας και υγείας, όσο και του κοινού.
Ο συνδυασµός αυτών των δύο αξόνων θα επιτρέψει τη λειτουργία ενός δικτύου µονάδων στην
κοινότητα, το οποίο θα υποκαταστήσει την ελάχιστα αποτελεσµατική θεραπευτικά, αλλά και
υπερβολικά δαπανηρή λειτουργία του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου (ασύλου). Ως προς το τελευταίο, οι
στόχοι έχουν εκπληρωθεί σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθµό, αφού από τα 5 ψυχιατρικά νοσοκοµεία
για τα οποία υπήρχε πρόβλεψη κατάργησης µέχρι τα τέλη του 2008, τα 3 έχουν ήδη
µετασχηµατισθεί σε τοπικά δίκτυα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα (Πέτρας
Ολύµπου, Χανίων, Κερκύρας), ενώ το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο της Τρίπολης πρόκειται να
µετασχηµατισθεί το πρώτο εξάµηνο του 2008.
Η ανάπτυξη δοµών και υποδοµών έχει σχεδιασθεί µε βάση τις αρχές της τοµεοποίησης και της
κοινοτικής ψυχιατρικής, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της ψυχιατρικής φροντίδας. Έχει δοθεί
έµφαση αφενός στην αποασυλοποίηση, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την κοινωνική
επανένταξη 3.500 ασθενών µε µακρά παραµονή στα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία της χώρας και
αφετέρου στην πρωτοβάθµια φροντίδα, εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη, αλλά και τη νοσοκοµειακή
περίθαλψη στο πλαίσιο του Γενικού Νοσοκοµείου.
Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια του Γ’ ΚΠΣ τα αποτελέσµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, που
επιτεύχθηκαν ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια της κατηγορίας ΠΑΣΣ παρουσιάζονται στον ακόλουθο
πίνακα.

Πίνακας 0-2

∆είκτες αποτίµησης ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» σε θέµατα Ψυχικής Υγείας
∆ΟΜΕΣ
2.1

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΝΟΙΚΟΙ)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

∆ΟΜΕΣ
2.3

∆οµές
(ΣΥΝΟΛΟ)

8

96

141

10

18

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

16

142

176

13

29

ΗΠΕΙΡΟΣ

12

84

97

8

20

Α.Μ.Θ.

72

Σύµφωνα µε το άρθρο 11§1 Ν. 2716/99, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, πέραν των όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 247/1991 (ΦΕΚ 93 Α’) και
του Π.∆ 517/1991 (ΦΕΚ 202 Α’) αποκλειστικά για συγκεκριµένες υπηρεσίες.
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ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

10

114

102

8

18

∆. ΕΛΛΑ∆Α

12

72

78

7

19

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

17

139

150

9

26

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
1
3
0
5
6
ΚΡΗΤΗ
17
123
134
19
36
Υποσύνολο ΠΑΣΣ
93
773
878
79
172
Στόχου 1
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
239
2,185
2,725
155
394
ΠΗΓΗ: Ε.Υ.∆. ΕΠ Υγεία- Πρόνοια 2000-2006 , αναφορές ΟΠΣ, και προβολή µέχρι το 2008
Στις Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ) λειτουργούν µέχρι σήµερα το Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «∆ροµοκαϊτειο» και το Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Αττικής «∆αφνί». Στην περίοδο 2000-2006, στην εν λόγω περιοχή δηµιουργήθηκαν
συνολικά 134 δοµές αποασυλοποίησης µε χρηµατοδότηση του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» (Μέτρο 2.1),
που αναµένεται να φιλοξενήσουν µέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου 1256 πρώην ασυλικούς
ασθενείς. Παράλληλα, µέχρι το τέλος του 2008 στις Περιφέρειες αυτές αναµένεται να λειτουργούν
περίπου 70 δοµές πρόληψης και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης των ψυχικά ασθενών (Μέτρο
2.3). Στις παραπάνω δοµές απασχολούνται συνολικά 1166 εργαζόµενοι.
Ο αντίστοιχος Πίνακας σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, που
επιτεύχθηκαν κυρίως και αναµένονται να ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος της Γ΄ Προγραµµατικής
περιόδου ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια της κατηγορίας ΠΕΣΣ παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
Υποσύνολο ΠΕΣΣ
Σταδιακής εξόδου
(Phasing out)

∆ΟΜΕΣ
2.1

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΝΟΙΚΟΙ)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

∆ΟΜΕΣ
2.3

∆οµές
(ΣΥΝΟΛΟ)

23

235

265

18

41

1

15

48

3

4

110

1006

853

48

158

134

1,256

1,166

69

203

Τέλος, στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου του Στόχου 2 (ΠΣΕ), δεν υπάρχουν ασυλικές
δοµές ψυχιατρικών νοσοκοµείων. Οι χρόνιοι ασθενείς των περιοχών αυτών περιθάλπηκαν σε
υπάρχοντα ψυχιατρικά άσυλα άλλων περιφερειών ή γενικά ασυλικά ιδρύµατα (προνοιακά) Για την
αποασυλοποίηση αυτών των ασθενών, που ανέρχονταν στα 150 άτοµα, δηµιουργήθηκαν πλαίσια
του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» 12 δοµές (ξενώνες, διαµερίσµατα και οικοτροφεία) δυναµικότητας 156
θέσεων (Μέτρο 2.1), ενώ για την πρόληψη της ασυλοποίησης (Μέτρο 2.3) δηµιουργήθηκαν 7
δοµές. Οι δοµές αυτές απασχολούν συνολικά 346 άτοµα. Για την πρόληψη της ασυλοποίησης των
ασθενών στις Περιφέρειες ΠΣΕ, σχεδιάζονται παρεµβάσεις πρόληψης της ασυλοποίησης χρόνιων
ασθενών, οι οποίοι για την επόµενη περίοδο υπολογίζονται σε 70-80 άτοµα.
Ειδικότερα, µέχρι το τέλος της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου, στις Περιφέρειες ΠΣΕ του Στόχου 2
(Phasing in) αναµένονται τα εξής αποτελέσµατα.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Υποσύνολο ΠΜΣ
(Phasing in)

∆ΟΜΕΣ
2.1

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΝΟΙΚΟΙ)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

∆ΟΜΕΣ
2.3

∆οµές
(ΣΥΝΟΛΟ)

11

141

250

2

13

1

15

96

5

6

12

156

346

7

19

Σηµαντική είναι επίσης η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τοµέα της επαγγελµατικής
αποκατάστασης και εργασιακής ένταξης των ατόµων µε χρόνιες ψυχικές διαταραχές µε τη σύσταση
και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιρισµών Περιορισµένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ), οι οποίοι έχουν
αναδειχθεί ως παράδειγµα βέλτιστης πρακτικής για την κινητοποίηση του δυναµικού της κοινωνικής
οικονοµίας και την άσκηση κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Ήδη, µέχρι σήµερα έχουν συσταθεί
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είναι 14 ΚοιΣΠΕ, αναµένεται δε έως το τέλος του 2008 να έχουν συσταθεί πέντε (5) επιπλέον, σε
διάφορες περιοχές της χώρας.
Η µεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία δεν ολοκληρώνεται µε τη λήξη του Γ' ΚΠΣ (όπως εξάλλου
προβλέπει και το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη µεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία).
Προκειµένου να ολοκληρωθεί η µετάβαση σε ανοιχτό µοντέλο παροχής υπηρεσιών και να
καλυφθούν οι ολοένα αυξανόµενες ανάγκες για τέτοιου είδους υπηρεσίες, είναι απαραίτητο να
συνεχισθούν οι δράσεις τόσο της αποασυλοποίησης όσο - και κυρίως - της ανάπτυξης κοινοτικών
δοµών πρόληψης, σύµφωνα µε την ενδιάµεση αναθεώρηση του Προγράµµατος «Ψυχαργώς», η
οποία θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2007 .
Οι χωρικές ανάγκες που διαπιστώνονται σε σχέση µε την ψυχική υγεία εστιάζουν στην ανάπτυξη
υπηρεσιών οικονοµικά και γεωγραφικά προσβάσιµων, που να παρέχουν φροντίδα ψυχικής υγείας σε
όσους το έχουν ανάγκη µε ισονοµία, εθελούσια προσέλευση και επαρκή ποιότητα. Οι αξίες πάνω στις
οποίες οφείλει να χτισθεί το σύστηµα παροχής υπηρεσιών και επόµενα η πολιτική που το διέπει
αναφέρονται στην ψυχική ευεξία του πληθυσµού, στη σύνδεση γενικής και ψυχικής υγείας, στην
κοινοτική φροντίδα, στην συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, στην προσβασιµότητα και την
ισονοµία, µε έµφαση στις Περιφέρειες του Στόχου 1, αλλά και αντιµετώπιση αρνητικών φαινοµένων
στις περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης.
Οι προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας ψυχιατρικής
περίθαλψης και φροντίδας της ψυχικής υγείας εδραιώνονται σταδιακά και αποτελούν ιδιαιτέρου
ενδιαφέροντος «καλές» πρακτικές για το σύνολο των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αποϊδρυµατισµός-Κοινωνική Φροντίδα
Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ιεύθυνση Προστασίας Α.µεΑ., σε όλη τη χώρα, το σύνολο των
περιλθαπόµενων σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης ανέρχεται κατ΄ εκτίµηση σε 2441 άτοµα. Από το
σύνολο αυτό, 76 άτοµα µέχρι τον Φεβρουάριο του 2005 έχουν ήδη, ή πρόκειται να
αποϊδρυµατοποιηθούν µε την ολοκλήρωση των δράσεων στα πλαίσια του Μέτρου 3.2, (δεν
περιλαµβάνονται τα άτοµα που ήδη συµµετέχουν σε Προγράµµατα Προσοµοιώσεων), µε αποτέλεσµα
τη διαµόρφωση ενός υπολοίπου 2365 ατόµων. Σε αυτό τον πληθυσµό των περιθαλπόµενων ένα
ποσοστό της τάξεως 15%, (περίπου 355 άτοµα), εκτιµάται ότι δεν θα συµµετάσχει σε δράσεις
αποϊδρυµατισµού µέσω δοµών ανοικτής διαβίωσης, καθώς πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις µε
βαριές αναπηρίες και µε πολύ χαµηλό έως µηδαµινό βαθµό αυτοεξυπηρέτησης.
Από τα προαναφερόµενα ο µέγιστος αριθµός ατόµων που εκτιµάται ως βάση υπολογισµού των
δεδοµένων αποϊδρυµατοποίησης µέσω της ανάπτυξης ενός Εθνικού ∆ικτύου ∆οµών την περίοδο
2007-2013 ανέρχεται σε 2010 άτοµα για τον υπολογισµό των αντίστοιχων ∆εικτών των
∆ραστηριοτήτων των µονάδων Κοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης (ΜΚΕΑ).
Για τις Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (ΣΥ∆) οι οποίες αφορούν ΑµεΑ που διαβιούν µε την
οικογένεια, δεν υπάρχουν καταγεγραµµένα επίσηµα στοιχεία και κατ΄ εκτίµηση ως τιµή βάσης ΑµεΑ
µέσα στις ελληνικές οικογένειες εκτιµάται ότι ανέρχεται στα 10.000 άτοµα, περίπου λαµβάνοντας
υπόψη α) τον γενικό πληθυσµό ΑµεΑ της χώρας, β) το ποσοστό του 20% του παραπάνω πληθυσµού
που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν άτοµα κάτω από το όριο της φτώχειας και
γ) το ποσοστό του 15% που θεωρείται ότι από το συνδυασµένο αποτέλεσµα του πληθυσµού του α)
και β) µπορεί να θεωρηθεί επωφελούµενος πληθυσµός για τις ΣΥ∆.
Στην χωρική ενότητα των περιφερειών ΠΑΣΣ του Στόχου 1 η υλοποίηση των Μέτρων 3.1 και
Μέτρου 3.2. του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» οδήγησε - παρά τον πιλοτικό χαρακτήρα του µέτρου 3.2–
στην προώθηση του στόχου της αποϊδρυµατοποίησης, σύµφωνα µε την πρόοδο των ενεργειών που
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 0-3

∆είκτες αποτίµησης ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» σε θέµατα κοινωνικής φροντίδας
∆ΟΜΕΣ
3.1

∆ΟΜΕΣ
3.2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

7

2

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

8

2

ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

3
1

0
0

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

13

0

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

8

0

4
26
70

2
1
7

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ
Σύνολο Περιφερειών ΠΑΣΣ Στόχου 1
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ΠΗΓΗ: 6η ΕπΠα ΕΠ Υγεία- Πρόνοια 2000-2006 αναφορές ΟΠΣ, και προβολή στο 2008
Αντίστοιχα, η υλοποίηση των Μέτρων 3.1 και Μέτρου 3.2. του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» οδήγησε παρά τον πιλοτικό του χαρακτήρα– στην προώθηση του στόχου της αποϊδρυµατοποίησης. Μέχρι το
τέλος της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου, στις Περιφέρειες ΠΕΣΣ του Στόχου 1 (Phasing out), οι
δοµές, που χρηµατοδοτήθηκαν για την αποασυλοποίηση και αποιδρυµατισµό, καθώς και οι δοµές
πρόληψης και ενσωµάτωσης των ευπαθών οµάδων δίδονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
Σύνολο Περιφερειών ΠΕΣΣ Στόχου 1 (Phasing out)

∆ΟΜΕΣ
3.1

∆ΟΜΕΣ
3.2

38

7

6

0

29
73

3
10

Τέλος, στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (ΠΣΕ) του Στόχου 2 (Phasing in), οι δοµές, που
χρηµατοδοτήθηκαν για την αποασυλοποίηση και αποιδρυµατισµό ΑµεΑ, καθώς και οι δοµές
πρόληψης και ενσωµάτωσης των ευπαθών οµάδων των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου
Αιγαίου δίδονται στον παρακάτω πίνακα :

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Σύνολο Περιφερειών ΠΣΕ Στόχου 2 (Phasing in)

∆ΟΜΕΣ
3.1

∆ΟΜΕΣ
3.2

10

0

8

0

73

10

Η ανάπτυξη ενός «ανοικτού» µοντέλου περίθαλψης κοινωνικής φροντίδας που θα αξιοποιήσει τα
αποτελέσµατα της πιλοτικής εφαρµογής των παρεµβάσεων κατά τη διάρκεια του Γ' ΚΠΣ επιβάλλει
την υιοθέτηση νέων στρατηγικών αποιδρυµατισµού, οι οποίες θα συνδυασθούν µε συντονισµένες
πολιτικές πρόληψης των διαδικασιών παραποµπής και διαβίωσης σε δοµές κλειστής φροντίδας. Οι
στρατηγικές αυτές ενσωµατώνουν διαστάσεις πρόληψης, φροντίδας και αποκατάστασης,
προωθώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις βιωσιµότητας και αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων
κοινωνικής φροντίδας που αναδεικνύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο.
Κατ΄ αυτό τον τρόπο, επιδιώκεται να προωθηθεί ένα µακροπρόθεσµο πλέγµα παρεµβάσεων, που
προσανατολίζεται επιχειρησιακά:
•

στην κάλυψη αναγκών ένταξης ευπαθών οµάδων του πληθυσµού που εξυπηρετούνται σε δοµές
ιδρυµατικής περίθαλψης,

•

στην πρόληψη της ιδρυµατισµού,

•

στην ενίσχυση των στρατηγικών αποϊδρυµατισµού.
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II.

Πίνακες

Πίνακας II-4

Φυσική αύξηση του Ελληνικού Πληθυσµού και Εισροή µεταναστών και άλλων από το
εξωτερικό
Πληθυσµός

Πραγµατική
αύξηση
πληθυσµού

Γεννήσεις

Θάνατοι

Φυσική
αύξηση του
πληθυσµού

137.275

86.345

50.930

Εισροή
µεταναστών

1982

9.760.200

1983

9.821.100

60.900

132.608

90.586

42.022

18.878

1984

9.872.100

51.000

125.724

88.397

37.327

13.673

1985

9.919.500

47.400

116.481

92.886

23.595

23.805

1986

9.949.100

29.600

112.810

91.783

21.027

8.573

1987

9.985.326

36.226

106.392

95.656

10.736

25.490

1988

10.015.863

30.537

107.505

92.407

15.098

15.439

1989

10.058.103

42.240

101.657

92.720

8.937

33.303

1990

10.120.892

62.789

102.229

94.152

8.077

54.712

1991

10.192.911

72.019

102.620

95.498

7.122

64.897

1992

10.319.672

126.761

104.081

98.231

5.850

120.911

1993

10.420.059

100.387

101.799

97.419

4.380

96.007

1994

10.510.996

90.937

103.763

97.807

5.956

84.981

1995

10.595.074

84.078

101.495

100.158

1.337

82.741

1996

10.673.696

78.622

100.718

100.740

-22

78.644

1997

10.744.649

70.953

102.038

99.738

2.300

68.653

1998

10.808.358

63.709

100.894

102.668

-1.774

65.483

1999

10.861.402

53.044

100.643

103.304

-2.661

55.705

2000

10.903.757

42.355

103.274

105.170

-1.896

44.251

2001

10.931.206

27.449

102.282

102.559

-277

27.726

2002

10.968.708

37.502

103.569

103.915

-346

37.848

2003

11.006.377

37.669

104.420

105.529

-1.109

38.778

2004

11.040.650

34.273

104.500

105.200

-700

34.973

2005

11.082.700

42.050

104.600

105.100

-500

42.550

1.322.500

2.583.377

2.347.968

184.479

1.138.021

Συνολική Αύξηση
Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.
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Πίνακας II-5

Μεταβολή του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας το διάστηµα 2005-2013
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11.082.751

11.114.838

11.147.018

11.179.291

11.211.658

11.244.118

11.253.960

11.263.810

11.273.669

0-14

1.598.208

1.594.416

1.590.708

1.587.083

1.583.540

1.580.078

1.574.718

1.569.427

1.564.203

15-24

1.377.092

1.338.754

1.301.733

1.265.980

1.231.446

1.198.087

1.188.303

1.178.613

1.169.018

25-54

4.866.897

4.897.753

4.929.363

4.961.739

4.994.889

5.028.824

5.006.469

4.985.481

4.965.837

55-64

1.233.572

1.256.525

1.280.058

1.304.186

1.328.927

1.354.299

1.371.508

1.388.936

1.406.585

65+

2.006.982

2.027.390

2.045.156

2.060.304

2.072.855

2.082.830

2.112.962

2.141.354

2.168.026

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. – Προβολές Πληθυσµού
Πίνακας II-6

Μεταβολή του πληθυσµού των ανδρών της Ελλάδας το διάστηµα 2005-2013

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ΣΥΝΟΛΟ

5.486.632

5.503.732

5.520.884

5.538.089

5.555.347

5.572.659

5.579.635

5.586.619

5.593.609

0-15

822.101

820.200

818.348

816.547

814.795

813.091

810.532

808.009

805.522

15-24

717.467

696.793

676.832

657.556

638.939

620.956

615.562

610.224

604.943

25-54

2.462.370

2.481.757

2.501.545

2.521.740

2.542.348

2.563.375

2.555.175

2.547.721

2.541.001

55-64

590.783

603.333

616.225

629.468

643.073

657.052

665.481

674.018

682.665

65+

893.911

901.648

907.933

912.778

916.193

918.185

932.885

946.646

959.478

Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. – Προβολές Πληθυσµού
Πίνακας II-7

Μεταβολή του πληθυσµού των γυναικών της Ελλάδας το διάστηµα 2005-2013

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5.596.119

5.611.107

5.626.134

5.641.202

5.656.310

5.671.459

5.674.324

5.677.191

5.680.060

0-14

776.107

774.217

772.360

770.536

768.745

766.987

764.186

761.417

758.681

15-24

659.625

641.960

624.901

608.424

592.508

577.131

572.741

568.389

564.075

25-54

2.404.527

2.415.995

2.427.818

2.439.999

2.452.541

2.465.449

2.451.294

2.437.760

2.424.836

55-64

642.789

653.192

663.833

674.718

685.854

697.247

706.027

714.917

723.920

1.113.071

1.125.742

1.137.223

1.147.525

1.156.662

1.164.645

1.180.077

1.194.707

1.208.548

ΣΥΝΟΛΟ

65+

Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. – Προβολές Πληθυσµού
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Πίνακας II-8
Περιφέρεια
(NUTS II)

Hλικιακή διάρθρωση του πληθυσµού το 2001

Αµφοτέρων των φύλων
Σύνολο

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
&
ΘΡΑΚΗ
607.162
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
740.115
ΗΠΕΙΡΟΣ
336.392
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
209.608
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
721.541
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 597.622
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
205.235
ΚΡΗΤΗ
594.368
Περιφέρειες
Αµιγούς Στόχου 4.012.043
Σύγκλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
1.876.558
∆ΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
294.317
ΑΤΤΙΚΗΣ
3.894.573
Περιφέρειες
Στατιστικής
6.065.448
Σύγκλισης
(Phasing Out)
Περιφέρειες
Στόχου 1
10.077.491
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
558.144
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
298.462
Περιφέρειες
Σταδιακής
Εισόδου
856.606
(Phasing
In)
(Στόχου 2)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.934.097
Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε., Απογραφή 2001

0-14

%

15-24

%

25-39

%

40-54

%

55-64

%

65-79

%

80 ετών
και άνω

%

95.541
116.686
47.889
31.904
117.998
88.704
30.047
101.547

15,74
15,77
14,24
15,22
16,35
14,84
14,64
17,08

91.327
98.143
48.070
25.254
108.710
75.513
31.311
88.098

15,04
13,26
14,29
12,05
15,07
12,64
15,26
14,82

126.531
153.056
65.184
45.869
156.670
126.700
41.731
138.986

20,84
20,68
19,38
21,88
21,71
21,20
20,33
23,38

114.498
145.171
67.369
41.801
137.974
113.270
36.380
110.187

18,86
19,61
20,03
19,94
19,12
18,95
17,73
18,54

71.269
91.031
39.228
22.043
74.124
66.170
21.916
58.313

11,74
12,30
11,66
10,52
10,27
11,07
10,68
9,81

93.182
111.191
55.057
34.475
101.979
100.261
34.492
75.923

15,35
15,02
16,37
16,45
14,13
16,78
16,81
12,77

14.814
24.837
13.595
8.262
24.086
27.004
9.358
21.314

2,44
3,36
4,04
3,94
3,34
4,52
4,56
3,59

630.316

15,71

566.426

14,12

854.727

21,30

766.650

19,11

444.094

11,07

606.560

15,12

143.270

3,57

292.196

15,57

272.507

14,52

431.447

22,99

366.463

19,53

218.022

11,62

253.129

13,49

42.794

2,28

47.795
554.939

16,24
14,25

40.270
563.054

13,68
14,46

63.687
956.172

21,64
24,55

55.420
831.710

18,83
21,36

32.607
411.791

11,08
10,57

45.722
471.195

15,53
12,10

8.816
105.712

3,00
2,71

894.930

14,75

875.831

14,44

1.451.306

23,93

1.253.593

20,67

662.420

10,92

770.046

12,70

157.322

2,59

1.525.246
83.267
52.386

15,14
14,92
17,55

1.442.257
74.956
44.424

14,31
13,43
14,88

2.306.033
122.262
72.477

22,88
21,91
24,28

2.020.243
104.114
58.910

20,05
18,65
19,74

1.106.514
65.381
28.394

10,98
11,71
9,51

1.376.606
87.054
33.521

13,66
15,60
11,23

300.592
21.110
8.350

2,98
3,78
2,80

135.653

15,84

119.380

13,94

194.739

22,73

163.024

19,03

93.775

10,95

120.575

14,08

29.460

3,44

1.660.899

15,19

1.561.637

14,28

2.500.772

22,87

2.183.267

19,97

1.200.289

10,98

1.497.181

13,69

330.052

3,02
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Πίνακας II-9
Περιφέρεια
(NUTS II )

Σύνολο

Hλικιακή διάρθρωση του πληθυσµού το 2001 – Άρρενες
΄Αρρενες

0-14

%

15-24

%

25-39

%

40-54

%

55-64

%

65-79

%

80 ετών
και άνω

%

303.974

49.338

16,23

51.495

16,94

64.225

21,13

57.413

18,89

33.281

10,95

42.833

14,09

5.389

1,77

366.585
166.878
104.219
365.223
303.851
106.001
300.191

59.491
24.800
16.447
61.720
45.677
15.533
52.839

16,23
14,86
15,78
16,90
15,03
14,65
17,60

50.702
24.631
12.863
57.556
40.868
19.882
46.961

13,83
14,76
12,34
15,76
13,45
18,76
15,64

77.605
33.318
23.377
81.596
66.305
21.897
71.660

21,17
19,97
22,43
22,34
21,82
20,66
23,87

73.790
34.841
21.559
71.566
58.492
18.516
56.224

20,13
20,88
20,69
19,60
19,25
17,47
18,73

43.498
18.726
10.494
35.590
32.516
10.193
28.230

11,87
11,22
10,07
9,74
10,70
9,62
9,40

51.469
25.288
15.965
46.879
47.810
16.001
35.164

14,04
15,15
15,32
12,84
15,73
15,10
11,71

10.030
5.274
3.514
10.316
12.183
3.979
9.113

2,74
3,16
3,37
2,82
4,01
3,75
3,04

2.016.922

325.845

16,16

304.958

15,12

439.983

21,81

392.401

19,46

212.528

10,54

281.409

13,95

59.798

2,96

922.958

150.562

16,31

139.438

15,11

216.973

23,51

179.850

19,49

103.036

11,16

116.380

12,61

16.719

1,81

148.389

24.612

16,59

21.286

14,34

32.696

22,03

29.041

19,57

15.878

10,70

21.358

14,39

3.518

2,37

1.885.889

285.849

15,16

286.002

15,17

477.656

25,33

396.261

21,01

192.451

10,20

206.650

10,96

41.020

2,18

2.957.236

461.023

15,59

446.726

15,11

727.325

24,59

605.152

20,46

311.365

10,53

344.388

11,65

61.257

2,07

Περιφέρειες
4.974.158 786.868
Στόχου 1
284.669
43.211
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
154.599
27.115
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Περιφέρειες
Σταδιακής
Εισόδου
439.268
70.326
(Phasing In)
(Στόχου 2)
ΣΥΝΟΛΟ
5.413.426
857.194
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε., Απογραφή 2001

15,82

751.684

15,11

1.167.308

23,47

997.553

20,05

523.893

10,53

625.797

12,58

121.055

2,43

15,18
17,54

40.731
25.103

14,31
16,24

65.173
37.587

22,89
24,31

53.673
30.643

18,85
19,82

31.089
14.294

10,92
9,25

41.533
16.167

14,59
10,46

9.259
3.690

3,25
2,39

16,01

65.834

14,99

102.760

23,39

84.316

19,19

45.383

10,33

57.700

13,14

12.949

2,95

15,83

817.518

15,10

1.270.068

23,46

1.081.869

19,98

569.276

10,52

683.497

12,63

134.004

2,48

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ
Περιφέρειες
Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιφέρειες
Στατιστικής
Σύγκλισης
(Phasing Out)
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Πίνακας II-10
Περιφέρεια (
NUTS II )
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ
Περιφέρειες
Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιφέρειες
Στατιστικής
Σύγκλισης
(Phasing Out)
Περιφέρειες
Στόχου 1
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Περιφέρειες
Σταδιακής
Εισόδου
(Phasing In)
(Στόχου 2)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.,

Σύνολο

Hλικιακή διάρθρωση του πληθυσµού το 2001 – Θήλεις
Θήλεις

0-14

%

15-24

%

25-39

%

40-54

%

55-64

%

65-79

%

80 ετών
και άνω

%

303.188

46.203

15,24

39.832

13,14

62.306

20,55

57.085

18,83

37.988

12,53

50.349

16,61

9.425

3,11

373.530
169.514
105.389
356.318
293.771
99.234
294.177

57.195
23.089
15.457
56.278
43.027
14.514
48.708

15,31
13,62
14,67
15,79
14,65
14,63
16,56

47.441
23.439
12.391
51.154
34.645
11.429
41.137

12,70
13,83
11,76
14,36
11,79
11,52
13,98

75.451
31.866
22.492
75.074
60.395
19.834
67.326

20,20
18,80
21,34
21,07
20,56
19,99
22,89

71.381
32.528
20.242
66.408
54.778
17.864
53.963

19,11
19,19
19,21
18,64
18,65
18,00
18,34

47.533
20.502
11.549
38.534
33.654
11.723
30.083

12,73
12,09
10,96
10,81
11,46
11,81
10,23

59.722
29.769
18.510
55.100
52.451
18.491
40.759

15,99
17,56
17,56
15,46
17,85
18,63
13,86

14.807
8.321
4.748
13.770
14.821
5.379
12.201

3,96
4,91
4,51
3,86
5,05
5,42
4,15

1.995.121

304.471

15,26

261.468

13,11

414.744

20,79

374.249

18,76

231.566

11,61

325.151

16,30

83.472

4,18

953.600

141.634

14,85

133.069

13,95

214.474

22,49

186.613

19,57

114.986

12,06

136.749

14,34

26.075

2,73

145.928

23.183

15,89

18.984

13,01

30.991

21,24

26.379

18,08

16.729

11,46

24.364

16,70

5.298

3,63

2.008.684

269.090

13,40

277.052

13,79

478.516

23,82

435.449

21,68

219.340

10,92

264.545

13,17

64.692

3,22

3.108.212

433.907

13,96

429.105

13,81

723.981

23,29

648.441

20,86

351.055

11,29

425.658

13,69

96.065

3,09

5.103.333

738.378

14,47

690.573

13,53

1.138.725

22,31

1.022.690

20,04

582.621

11,42

750.809

14,71

179.537

3,52

273.475
143.863

40.056
25.271

14,65
17,57

34.225
19.321

12,51
13,43

57.089
34.890

20,88
24,25

50.441
28.267

18,44
19,65

34.292
14.100

12,54
9,80

45.521
17.354

16,65
12,06

11.851
4.660

4,33
3,24

417.338

65.327

15,65

53.546

12,83

91.979

22,04

78.708

18,86

48.392

11,60

62.875

15,07

16.511

3,96

5.520.671

803.705

14,56

744.119

13,48

1.230.704

22,29

1.101.398

19,95

631.013

11,43

813.684

14,74

196.048

3,55

Απογραφή 2001
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Πίνακας II-11

Συνολικός πληθυσµός ανά Περιφέρεια και φύλο, 2005

2005

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ∆ΡΕΣ

% ποσοστό
στο σύνολο
του
πληθυσµού

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟNΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ

607.847

303.975

50,0%

303.873

50,0%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

737.583

364.904

49,5%

372.679

50,5%

ΗΠΕΙΡΟΣ

341.851

169.031

49,4%

172.820

50,6%

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

220.398

109.022

49,5%

111.376

50,5%

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

732.292

370.554

50,6%

361.738

49,4%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

598.156

303.025

50,7%

295.131

49,3%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

202.402

104.573

51,7%

97.829

48,3%

ΚΡΗΤΗ

601.263

303.672

50,5%

297.591

49,5%

Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης

4.041.792

2.028.756

50,2%

2.013.037

49,8%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

1.911.508

939.008

49,1%

972.500

50,9%

294.508

148.352

50,4%

146.156

49,6%

ΑΤΤΙΚΗ

3.973.326

1.929.539

48,6%

2.043.787

51,4%

Περιφέρειες Στατιστικής
Σύγκλισης (Phasing Out)

6.179.342

3.016.899

48,8%

3.162.443

51,2%

10.221.134

5.045.655

49,4%

5.175.480

50,6%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

558.503

284.216

50,9%

274.287

49,1%

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

303.114

156.761

51,7%

146.353

48,3%

Περιφέρειες Στατιστικής
Εισόδου (Phasing In)
(Στόχου 2)

861.617

440.977

51,2%

420.640

48,8%

11.082.751

5.486.632

49,5%

5.596.119

50,5%

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Περιφέρειες Στόχου 1

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

% ποσοστό
στο σύνολο
του
πληθυσµού

Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού
Πίνακας II-12

Επίπεδο εκπαίδευσης ανά περιφέρεια
Επίπεδο εκπαίδευσης

Περιφέρεια

Χαµηλό

Μέτριο

Υψηλό

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

60,8

24,2

15,0

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

51,8

27,6

20,5

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

63,3

24,3

12,4

ΗΠΕΙΡΟΣ

60,9

23,3

15,9

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

59,9

23,2

16,9

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

61,7

26,2

12,1

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

57,9

27,6

14,4

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

62,4

24,9

12,8

ΑΤΤΙΚΗ

38,1

31,5

30,4

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

62,1

23,9

14,0

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

58,1

25,0

16,9

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

57,6

28,0

14,4

ΚΡΗΤΗ

53,2

27,3

19,5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

50,6

27,9

21,5
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Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Β’ τρίµηνο 2004
Πίνακας II-13

Απασχολούµενοι κατά ηλικία και θέση στο επάγγελµα, Ελλάδα και ΕΕ-25,
2000-2005

Ποσοστιαία
Κατανοµή

(σε χιλιάδες)

ΕΛΛΑ∆Α
2000Q02 2005Q02
Y15_24
Σύνολο
Y25_49
Απασχολουµένων Y50_64
Y15_64
Y15_24
Y25_49
Μισθωτοί
Y50_64
Y15_64
Y15_24
Y25_49
Εργοδότες
Y50_64
Y15_64
Y15_24
Αυτοαπασχολούµεν Y25_49
οι χωρίς προσωπικό Y50_64
Y15_64
Y15_24
Συµβοηθούντα
Y25_49
Οικογενειακά Μέλη Y50_64
Y15_64

ΕΕ-25

398
2,730
875
4,004
277
1,738
353
2,367
9
212
96
317
30
575
335
941
83
205
91
379

312
3,021
968
4,301
242
2,055
477
2,774
7
224
108
339
19
585
320
924
44
158
63
265

21,114
126,129
38,291
185,534
19,665
106,477
29,433
155,575
189
6,646
2,981
9,815
620
11,117
5,003
16,741
615
1,818
838
3,271

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
69.6%
63.7%
40.3%
59.1%
2.3%
7.8%
11.0%
7.9%
7.5%
21.1%
38.3%
23.5%
20.9%
7.5%
10.4%
9.5%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
77.6%
68.0%
49.3%
64.5%
2.2%
7.4%
11.2%
7.9%
6.1%
19.4%
33.1%
21.5%
14.1%
5.2%
6.5%
6.2%

Ποσοστιαία
Κατανοµή

(σε χιλιάδες)
2000Q02 2005Q02

Y15_24
Σύνολο
Y25_49
Απασχολουµένων Y50_64
Y15_64
Y15_24
Y25_49
Μισθωτοί
Y50_64
Y15_64
Y15_24
Y25_49
Εργοδότες
Y50_64
Y15_64
Y15_24
Αυτοαπασχολούµεν Y25_49
οι χωρίς προσωπικό Y50_64
Y15_64
Y15_24
Συµβοηθούντα
Y25_49
Οικογενειακά Μέλη Y50_64
Y15_64

2000Q02 2005Q02

20,384
129,367
44,084
193,835
19,102
109,481
34,391
162,974
101
5,852
3,001
8,954
714
12,500
5,936
19,150
439
1,493
749
2,681

2000Q02 2005Q02
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
93.1%
84.4%
76.9%
83.9%
0.9%
5.3%
7.8%
5.3%
2.9%
8.8%
13.1%
9.0%
2.9%
1.4%
2.2%
1.8%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
93.7%
84.6%
78.0%
84.1%
0.5%
4.5%
6.8%
4.6%
3.5%
9.7%
13.5%
9.9%
2.2%
1.2%
1.7%
1.4%

Συνολική Μεταβολή
2000-5

Μέση Ετήσια
Μεταβολή 2000-5

Απόλυτη

%

Απόλυτη

%

-86
291
93
297
-35
317
124
407
-2
12
12
22
-11
10
-15
-17
-39
-47
-28
-114

-21.6%
10.7%
10.6%
7.4%
-12.6%
18.2%
35.1%
17.2%
-22.2%
5.7%
12.5%
6.9%
-36.7%
1.7%
-4.5%
-1.8%
-47.0%
-22.9%
-30.8%
-30.1%

-17.2
58.2
18.6
59.4
-7.0
63.4
24.8
81.4
-0.4
2.4
2.4
4.4
-2.2
2.0
-3.0
-3.4
-7.8
-9.4
-5.6
-22.8

-4.8%
2.0%
2.0%
1.4%
-2.7%
3.4%
6.2%
3.2%
-4.9%
1.1%
2.4%
1.4%
-8.7%
0.3%
-0.9%
-0.4%
-11.9%
-5.1%
-7.1%
-6.9%

Συνολική Μεταβολή
2000-5

Μέση Ετήσια
Μεταβολή 2000-5

Απόλυτη

%

Απόλυτη

%

-730
3238
5793
8301
-563
3004
4958
7399
-88
-794
20
-861
94
1383
933
2409
-176
-325
-89
-590

-3.5%
2.6%
15.1%
4.5%
-2.9%
2.8%
16.8%
4.8%
-46.6%
-11.9%
0.7%
-8.8%
15.2%
12.4%
18.6%
14.4%
-28.6%
-17.9%
-10.6%
-18.0%

-146.0
647.6
1158.6
1660.2
-112.6
600.8
991.6
1479.8
-17.6
-158.8
4.0
-172.2
18.8
276.6
186.6
481.8
-35.2
-65.0
-17.8
-118.0

-0.7%
0.5%
2.9%
0.9%
-0.6%
0.6%
3.2%
0.9%
-11.8%
-2.5%
0.1%
-1.8%
2.9%
2.4%
3.5%
2.7%
-6.5%
-3.9%
-2.2%
-3.9%

Πηγή: Eurostat, LFS series - Quarterly survey results.
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Πίνακας II-14

Ποσοστά Απασχόλησης κατά Φύλο, Ηλικία και Επίπεδο Εκπαίδευσης, Ελλάδα
και ΕΕ-25, 2005
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Πίνακας II-15

Απασχολούµενοι κατά Υπηκοότητα, Φύλο και Ηλικία, Ελλάδα, 2000-2005 (Β’
τρ.)

Συνολική Μεταβολή
2000-5

(σε χιλιάδες)

ΕΛΛΑ∆Α
2000Q02 2005Q02
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Γυναίκες
Άνδρες
Σύνολο
Γυναίκες
Άνδρες
Σύνολο
Γυναίκες
Άνδρες
Σύνολο

1439
2419
3859
54
92
146
1493
2511
4004

Μέση Ετήσια
Μεταβολή 2000-5

Απόλυτη

%

Απόλυτη

%

110
37
147
53
97
150
163
134
297

7.6%
1.5%
3.8%
98.1%
105.4%
102.7%
10.9%
5.3%
7.4%

22.0
7.4
29.4
10.6
19.4
30.0
32.6
26.8
59.4

1.5%
0.3%
0.8%
14.7%
15.5%
15.2%
2.1%
1.0%
1.4%

-100
178
69
147
12
114
24
150
-86
291
93
297

-26.5%
6.8%
8.0%
3.8%
57.1%
100.9%
240.0%
102.7%
-21.6%
10.7%
10.6%
7.4%

-20.0
35.6
13.8
29.4
2.4
22.8
4.8
30.0
-17.2
58.2
18.6
59.4

-6.0%
1.3%
1.5%
0.8%
9.5%
15.0%
27.7%
15.2%
-4.8%
2.0%
2.0%
1.4%

1549
2456
4006
107
189
296
1656
2645
4301

Y15_24
378
278
Y25_49
2617
2795
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Y50_64
864
933
Y15_64
3859
4006
Y15_24
21
33
Y25_49
113
227
ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ
Y50_64
10
34
Y15_64
146
296
Y15_24
398
312
Y25_49
2730
3021
ΣΥΝΟΛΟ
Y50_64
875
968
Y15_64
4004
4301
Πηγή: Eurostat, LFS series - Quarterly survey results.
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Πίνακας II-16

Σύνθεση της Απασχόλησης κατά Κλάδο Οικονοµικής ∆ραστηριότητας
(εκατοστιαία συµµετοχή κάθε κλάδου στο σύνολο)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

18,0

17,9

17,3

16,1

15,6

15,4

12,6

12,4

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα,
∆ασοκοµία

17,7

17,6

17,0

15,8

15,2

15,1

12,3

12,1

Αλιεία

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

23,3

22,9

22,8

23,0

22,8

22,6

22,4

22,4

Ορυχεία και Λατοµεία

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

0,4

Μεταποιητικές Βιοµηχανίες

14,5

14,3

14,0

14,1

13,8

13,3

13,1

12,8

Παροχή Ηλεκτρικού ρεύµατος
φυσικού αερίου & νερού

0,9

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Κατασκευές

7,4

7,1

7,3

7,5

7,6

8,1

8,1

8,3

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

58,7

59,2

60,0

60,9

61,6

62,0

65,0

65,2

Χονδρικό & Λιανικό Εµπόριο
επισκευή οχηµάτων & οικιακών

16,8

17,0

17,2

17,2

17,3

17,3

17,5

17,8

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

6,2

6,3

6,5

6,6

6,7

6,7

6,4

6,8

Μεταφορές αποθήκευση και
επικοινωνίες

6,1

6,2

6,2

6,3

5,9

6,1

6,2

6,2

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικού
οργανισµοί

2,3

2,4

2,6

2,6

2,5

2,6

2,6

2,6

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας
εκµισθώσεις & επιχειρ. ∆ραστηρ.

4,8

4,9

4,9

5,4

5,8

5,8

6,5

6,6

∆ηµόσια ∆ιοίκηση & άµυνα
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

7,0

7,1

7,5

7,5

7,5

7,6

8,2

8,0

Εκπαίδευση

6,0

6,0

6,1

6,4

6,4

6,6

7,2

7,1

Υγεία και κοινωνική µέριµνα

4,6

4,7

4,6

4,5

4,5

4,3

5,1

5,0

Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών

3,5

3,4

3,2

3,3

3,7

3,6

3,6

3,5

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν
οικιακό προσωπικό

1,3

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,6

1,6
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Πίνακας II-17

Πλήρης και µερική απασχόληση ανά Περιφέρεια
Μερική

Πλήρης

Σύνολο

% µερικής

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

8.009

221.121

229.130

3,5

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

31.362

688.743

720.105

4,4

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

7.183

94.549

101.732

7,1

ΗΠΕΙΡΟΣ

6.678

118.856

125.534

5,3

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

16.296

280.727

297.023

5,5

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

5.055

81.108

86.163

5,9

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

11.437

249.841

261.278

4,4

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

9.000

195.293

204.293

4,4

ΑΤΤΙΚΗ

65.909

1.553.373

1.619.282

4,1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

12.126

227.202

239.328

5,1

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

3.665

64.576

68.241

5,4

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

5.813

115.507

121.320

4,8

ΚΡΗΤΗ

18.028

239.041

257.069

7,0

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

200.560

4.129.937

4.330.497

4,6

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 2004, β’ τρίµηνο
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III. ∆ιαγράµµατα
∆ιάγραµµα III-1

36,6

39

37,8

Ποσοστό (%) Απασχόλησης για την ηλιακή οµάδα 55-64

38,8 38,2
37,5

2000

38,7

2001

40,2 39,2

40,2

2002

41,7 41,3

2003

ΕΕ 25

ΕΕ 15

41

42,5

42,5

44,1

39,4

2004

41,6

2005

ΕΛ

Πηγή: Eurostat, 2006
∆ιάγραµµα III-2

Συνολικός Μέσος όρος ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας

62,7
59,9

60,3

59,3

2001

60,4

60,8

61

61,3

61,3

60,7

61
59,5

2002
ΕΕ 25

2003
ΕΕ 15

2004

ΕΛ

Πηγή: Eurostat, 2006
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∆ιάγραµµα III-3

∆ιασπορά των Περιφερειακών Ποσοστών (%) Απασχόλησης για τις
γυναίκες

22,7

21,8

21

21

20,5

19,6 20,1

20,1

18,8 19,1
17,3 17,3

9

8,9

8,6

8,2

8,3
6,5

1999

2000

2001

2002

ΕΕ 25

ΕΕ 15

2003

2004

ΕΛ

Πηγή: Eurostat 2006
∆ιάγραµµα III-4

107,5

Παραγωγικότητα εργασίας ανά απασχολούµενο

107,2

100

106,8

100

100

97,2

106,2
100,5

100

105,8
98,2

100

97,5

91,7

89,2

2000

106,6
100
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2002
ΕΕ 25

2003
ΕΕ 15
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2005f

ΕΛ

Πηγή: Eurostat, 2006
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∆ιάγραµµα III-5

Παραγωγικότητα εργασίας ανά ώρα απασχόλησης (µε βάση
αναφοράς την αντίστοιχη της ΕΕ 15 ως 100)
70,9

71,2

68,4

65,2
64

2000

2001

2002

2003f

2004f

Πηγή: Eurostat, 2006 (όπου f: πρόβλεψη)
∆ιάγραµµα III-6

Ωριαίο κόστος εργασίας

Πηγή: Ετήσια Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα 2005, ΕΣΑΑ
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IV. SWOT Αναλύσεις Περιφερειών
Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Η ολοκλήρωση των µεγάλων έργων υποδοµών
στην περιοχή και κυρίαρχα η κατασκευή της
Εγνατίας οδού δηµιουργεί προϋποθέσεις
περαιτέρω ανάπτυξης

• Η απόσταση από µεγάλα κέντρα
κατανάλωσης – ζήτησης (αστικά κέντρα),
έλλειψη επαρκών ποιοτικών µεταφορικών
υποδοµών.

• Πολυπολιτισµική σύνθεση του ανθρώπινου
δυναµικού

• Σηµαντικές ελλείψεις στην παροχή
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

• Λειτουργία Πανεπιστηµίου

• Χαµηλή συγκριτικά παραγωγικότητα σε
κύριες οικονοµικές δραστηριότητες

• Ισχυρά κίνητρα από τον Αναπτυξιακό Νόµο για
εγκατάσταση επιχειρήσεων
• Σηµαντική βελτίωση του επιπέδου
εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης
των νέων µεταξύ του ενεργού πληθυσµού στις
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.
• Ποσοστά απασχόλησης εφάµιλλα µε τον µ.ο.
της χώρας (συνολικά, γυναίκες, ηλικιωµένοι)
• Ύπαρξη επαρκών προγραµµάτων για την
εργασιακή αποκατάσταση των ανέργων
• Γεωλογική θέση και γειτνίαση µε Βαλκανικές
Επιτροπές και Παρευξείνιες Χώρες
• Ύπαρξη επαρκών φυσικών πόρων (νερά,
υπέδαφος, γεωθερµικά κλπ)

• Χαµηλή προστιθέµενη αξία που οδηγεί σε
έξοδο των επιχειρήσεων του
δευτερογενούς τοµέα από την περιοχή
• Μικρότερα εισοδήµατα ανά κάτοικο σε
σχέση µε το µέσο όρο σε εθνικό επίπεδο.
• ∆ηµογραφική αποδυνάµωση της περιοχής,
ανοµοιογένεια του πληθυσµού και χαµηλό
µορφωτικό επίπεδο.
• Έλλειψη επιχειρηµατικής κουλτούρας
(υπερχρέωση επιχειρήσεων,
µετεγκατάσταση στις γειτονικές χώρες)
• Μεγάλο κόστος εργασίας σε σχέση µε τις
γειτονικές χώρες

Ευκαιρίες

Απειλές

• Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και των
δηµιουργούµενων υποδοµών για την
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων –

• Η συνέχιση των φθινουσών τάσεων της
οικονοµικής δραστηριότητας

• Βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του
πληθυσµού
• Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων του
πολυπολιτισµικού πληθυσµού της περιοχής για
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνεργασίας
µε άλλες χώρες στη Βαλκανική και στην
πρώην ΕΣΣ∆
• Ενσωµάτωση µεταναστών

• Συνέχιση των φαινοµένων
µετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε
άλλες χώρες
• Συνέχιση µεγάλης εκροής πληθυσµού από
τις αγροτικές περιοχές στα αστικά κέντρα
και στο εξωτερικό.
• Ασύµµετρη περιφερειακή ανάπτυξη µε
αποτέλεσµα την αύξηση των
περιφερειακών ανισοτήτων
• Η έξοδος των απασχολούµενων από τον
πρωτογενή τοµέα στην αγορά εργασίας
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Περιφέρεια Θεσσαλίας
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Υψηλή δυναµικότητα πρωτογενούς τοµέα

• Υψηλή εξάρτηση από επιδοτούµενες
οικονοµικές δραστηριότητες µε χαµηλή
παραγωγικότητα εργασίας (αγροτικός
τοµέας).

• Μεγάλος αριθµός βιοµηχανιών επεξεργασίας
αγροτικών πρώτων υλών, τροφίµων, ποτών,
ξύλου- επίπλου καθώς και µεγάλων
βιοµηχανιών
• Ύπαρξη επαρκούς ανθρώπινου επιστηµονικού
δυναµικού σε σχέση µε τον µέσο όρο της
χώρας
• Κεντροβαρική γεωγραφική θέση ως προς τον
ελληνικό χώρο και διέλευση βασικού
αναπτυξιακού άξονα της χώρας (ΑθήναΘεσσαλονίκη)
• Σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονοµίας που στηρίζεται στη
συνεταιριστική κουλτούρα της Θεσσαλίας
(Κυρίως Γυναικείοι Συνεταιρισµοί)
• Περίπου ίσο ή και µεγαλύτερο (ηλικιωµένοι)
ποσοστό απασχόλησης σε σχέση µε τον εθνικό
µ.ό.
• Ποσοστό ανεργίας (συνολικά, νέων) εφάµιλλο
µε τον εθνικό µ.ο.
• Εγγύτητα των µεγάλων αστικών κέντρων
(Λάρισας-Βόλου, Τρικάλων-Καρδίτσας,
Τρικάλων-Λάρισας) αφήνει περιθώρια
ανάπτυξης συµπληρωµατικών δράσεων και
οικονοµιών κλίµακας (διπόλων).

• Το µεγάλο ποσοστό γεωργίας και ιδιαίτερα
µη ποιοτικής γεωργίας στην οικονοµική
βάση, και η µεγάλη εξάρτησή της από τις
άµεσες ενισχύσεις της ΕΕ
• Περιορισµένη τοµεακή και γεωγραφική
κινητικότητα του ανθρώπινου δυναµικού
• Τάση συγκέντρωσης της απασχόλησης του
πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα και
στις κωµοπόλεις της Περιφέρειας µε
παράλληλη γήρανση και µείωση του
πληθυσµού των υπολοίπων περιοχών
• Χαµηλό επίπεδο κατάρτισης του εργατικού
δυναµικού στις νέες τεχνολογίες
• Μη ύπαρξη Περιφερειακών δοµών για τη
σύνδεση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
της κατάρτισης και της απασχόλησης.
• Σηµαντικό ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας
και ανεργίας των γυναικών
• Ύπαρξη φαινοµένων κοινωνικού
αποκλεισµού ειδικών οµάδων (ΑΜΕΑ,
τσιγγάνοι, κλπ.)

Ευκαιρίες

Απειλές

• Αξιοποίηση της από γεωγραφικής άποψης
κοµβικής θέσης της περιφέρειας

• Μη προσαρµογή της τοπικής γεωργίας στο
νέο περιβάλλον που διαµορφώνει η νέα
ΚΑΠ

• Περαιτέρω αξιοποίηση της βιοµηχανικής
παράδοσης, ιδιαίτερα στην παραγωγή τροφίµων • Μη έγκαιρη αντιµετώπιση του
διαδεδοµένου ψηφιακού και τεχνολογικού
• Κοινωνική ενσωµάτωση µεταναστών
«αναλφαβητισµού»
• Ανάπτυξη νέων µορφών ζήτησης στους τοµείς
• Συνέχιση της απόκλισης µεταξύ ζήτησης
της γεωργίας (π.χ. πιστοποιηµένα ποιοτικά
και προσφοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο
αγροτικά προϊόντα, παραδοσιακά και
καινοτοµικά τρόφιµα), αλλά και του τουρισµού • ∆υσµενείς διαρθρωτικές αλλαγές λόγω
(π.χ. εναλλακτικές µορφές, βιωµατικός
διεθνών εξελίξεων (π.χ. αθρόες εισαγωγές
τουρισµός, συνδυασµένος τουρισµός)
από τρίτες χώρες βιοµηχανικών και
αγροτικών προϊόντων σε κλάδους
• Προοπτικές ανάπτυξης της
σηµαντικούς για την τοπική οικονοµία
πολυδραστηριότητας
δύνανται να προκαλέσουν περαιτέρω
ανεργία)
• Η περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών και επιχειρηµατικών υποδοµών
και η µεγαλύτερη αξιοποίηση αυτών από τις
επιχειρήσεις της περιοχής
• ∆ηµιουργία δοµών για την προώθηση της
καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας, για τη
δηµιουργία τοπικού κεφαλαίου για την
ισχυροποίηση των σχέσεων έρευνας και
παραγωγής κ.α.
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Περιφέρεια Ηπείρου
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Υψηλός ρυθµός αύξησης του Ακαθάριστου
Περιφερειακού Προϊόντος

• Χαµηλό κατά κεφαλήν προϊόν.

• Κατασκευή των µεγάλων υπερτοπικών
µεταφορικών υποδοµών (Εγνατία Οδός,
∆υτικός Άξονας, Λιµάνι Ηγουµενίτσας)
• Γεωγραφική θέση ως ∆υτική Πύλη της
Ελλάδας (προς την Ε.Ε. και τη Βαλκανική).
• Ύπαρξη προϋποθέσεων ανάπτυξης του
τουρισµού, µε δεδοµένο το απαράµιλλο
φυσικό κάλλος, το πολιτιστικό και
πολιτισµικό πλούτο που διαθέτει.
• Επίπεδο διακρατικού εµπορίου µε τις
Βαλκανικές χώρες.
• Σηµαντική ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών
υποδοµών (Νοσ/µεία, Κέντρα Υγείας,
∆οµές Κοινωνικής Μέριµνας κλπ)
• Ύπαρξη ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
(Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου)
• Συνεχής τάση βελτίωσης του µορφωτικούεκπαιδευτικού επιπέδου του εργατικού
δυναµικού στην Περιφέρεια
• Η ανάπτυξη «εµβρυακών» πολιτικών»
στον τοµέα της καινοτοµίας (Regional
Information Society, Entrepreneurship
through innovation in Epirus)

• Μικρότερος βαθµός απασχόλησης του
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού σε σχέση
µε το µέσο βαθµό απασχόλησης της χώρας
και υψηλά ποσοστά ανεργίας (υψηλό
ποσοστό µακροχρόνιων ανέργων, νέων,
γυναικών, υψηλό ποσοστό ανέργων
χαµηλής εκπαίδευσης).
• Χαµηλή µεταποιητική δραστηριότητα και
µειωµένη παραγωγικότητα σε σχέση µε τη
µέση παραγωγικότητα της χώρας.
• Η διάρθρωση της απασχόλησης µε το
υψηλό ποσοστό απασχόλησης στον
πρωτογενή τοµέα, έναντι της χώρας
• Ύπαρξη σαφούς τάσεως αστικοποίησης µε
επίκεντρο τις πρωτεύουσες των τεσσάρων
νοµών, µε αντίστοιχη µείωση του
πληθυσµού και συρρίκνωση της
οικονοµικής δραστηριότητας στις ορεινές
και µειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας
• Ο παραδοσιακός τρόπος δραστηριοποίησης
των αγροτών καθώς και οι δυσκολίες στην
επανειδίκευση του εργατικού δυναµικού σε
νέες τεχνολογίες και κλάδους
• Ο µικρός βαθµός διασύνδεσης και
συνεργασίας των επιχειρήσεων µε
Πανεπιστήµιο, Τεχνολογικό Πάρκο,
Ινστιτούτα, κλπ.
• Η έλλειψη διείσδυσης των ΤΠΕ και η
απουσία σύνδεσης έρευνας και
επιχειρηµατικής εφαρµογής - Η
περιορισµένη µέχρι σήµερα διάχυση της
τεχνογνωσίας και των υποδοµών
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, της
κοινωνίας της πληροφορίας και της
γνώσης

Ευκαιρίες

Απειλές

• Άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης λόγω
των µεγάλων έργων µεταφορικών
υποδοµών που ολοκληρώθηκαν ή
κατασκευάζονται.

• Κίνδυνος καθυστερήσεων στην
προετοιµασία (ωρίµανση) και υλοποίηση
των µεγάλων έργων υποδοµής που θέτει
σε κίνδυνο την ανάδειξη της Περιφέρειας
σε κόµβο µεταφορών και υπηρεσιών

• ∆υνατότητες διαφοροποίησης της
οικονοµικής δραστηριότητας και της
απασχόλησης των περιοχών της υπαίθρου
και ιδιαίτερα των ορεινών και µειονεκτικών
περιοχών, µε την αξιοποίηση των
πολιτιστικών και φυσικών πόρων για την
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών
τουρισµού

• Η πολιτική και οικονοµική αστάθεια που
συνεχίζεται σε διάφορες χώρες της
Βαλκανικής
• Περαιτέρω ερήµωση της υπαίθρου και των
ορεινών περιοχών στις παραµεθόριες
περιοχές µε αντίστοιχη µετακίνηση προς
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• Ανάδειξη της Ηπείρου σε ∆υτική Πύλη της
χώρας της την Ε.Ε. την καθιστά σε
ελκυστικό χώρο προσέλκυσης επενδύσεων
στον τοµέα της µεταποίησης και σε
κλάδους συναφείς µε τις µεταφορές,
δηµιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες
αύξησης της απασχόλησης.
• Η δηµιουργία Περιφερειακού Ινστιτούτου
Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ήπειρο

τα µεγάλα αστικά κέντρα.
• Πλεονάζον εργατικό δυναµικό λόγω
αποδέσµευσης της απασχόλησης από
συγκεκριµένους τοµείς της οικονοµίας
(γεωργία, επιχειρήσεις έντασης εργασίας)
• Η απροθυµία αλλά και η δυσκολία
προσαρµογής στις απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας (νέες δεξιότητες) ατόµων που
αντιµετωπίζουν την ανεργία σε
προχωρηµένη ηλικία
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Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Κεντρική γεωγραφική θέση της
Περιφέρειας στον άξονα Αδριατικής –
Μεσογείου.

• Χαµηλό κατά κεφαλήν προϊόν.

• ∆ιεθνώς αναγνωρίσιµος και αναπτυγµένος
τουριστικός τοµέας που συµβάλλει στη
δηµιουργία και συντήρηση θέσεων
εργασίας είτε µε άµεσο είτε µε έµµεσο
τρόπο.
• Σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας
γυναικών και µακροχρόνια ανέργων
• Σχετική ποσοτική επάρκεια σε σύγκριση µε
τον εθνικό µέσο όρο, σε βασικές υποδοµές
(µεταφορές, υγεία, εκπαίδευση)
• Λειτουργία Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος,
καθώς και τµηµάτων ΤΕΙ
• Σηµαντικά περιβαλλοντικά και πολιτισµικά
αποθέµατα, που συνθέτουν ένα αξιόλογο
αναπτυξιακό πλεονέκτηµα

• Ενδοπεριφερειακές ανισότητες
• Προβληµατική από πλευράς χρόνου και
κόστους ακτοπλοϊκή και χερσαία
«εσωτερική» συγκοινωνιακή σύνδεση.
• Οι γενικότερες συνθήκες αποµόνωσης που
απορρέουν από τη νησιωτική δοµή της
ΠΙΝ, οι οποίες αποκτούν εντονότερο
χαρακτήρα στην περίπτωση των Μικρών
Νησιών της
• Αυξητικές τάσεις της ανεργίας κατά τα
τελευταία 10-15 χρόνια, µε ιδιαίτερη
έµφαση στους νέους
• Σηµαντική υστέρηση επί σειρά ετών του
επιπέδου εκπαίδευσης του τοπικού
πληθυσµού
• Η φθίνουσα πορεία πρωτογενούς και
δευτερογενούς τοµέα, ως αποτέλεσµα
τάσεων οπισθοχώρησης και εγκατάλειψης
• Η εποχικότητα της αγοράς εργασίας
δηµιουργεί αυξηµένη ανεργία κατά τους
χειµερινούς µήνες, ανάλογη µε το βαθµό
τουριστικής ανάπτυξης των νησιών
• ∆υσµενείς δηµογραφικοί δείκτες (φυσική
µεταβολή, γήρανση κλπ) παρά την
πληθυσµιακή αύξηση λόγω µεταναστών
• Ανυπαρξία σηµαντικών ερευνητικών
κέντρων
• Ποιοτικές κυρίως ελλείψεις σε βασικές
υποδοµές (µεταφορές, εκπαίδευση, υγεία)
• Προβλήµατα από τη «διπλή
νησιωτικότητα» που αντιµετωπίζουν τα
Μικρά Νησιά της Περιφέρειας
• Η προβληµατικότητα του µοντέλου του
µαζικού τουρισµού (έντονη εποχικότητα,
ανισοκατανοµή στο χώρο, χαµηλή
ποιότητα)

Ευκαιρίες

Απειλές

• Υλοποίηση σηµαντικής κλίµακας
µεταφορικών έργων σε γειτονικές
περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας.

• Πληθυσµιακή εκροή, ιδιαίτερα από τα
Μικρά Νησιά και την ενδοχώρα της
Περιφέρειας.

• ∆ηµιουργία του άξονα θαλάσσιων
µεταφορών Αδριατικής-Ιονίου (έως την
Κύπρο) στα πλαίσια των TEN-T.

• Αυξανόµενη εισροή οικονοµικών
µεταναστών και κίνδυνος µεγέθυνσης του
κοινωνικού αποκλεισµού, που
δηµιουργούν ανάγκες ενσωµάτωσής τους
στην τοπική οικονοµία και κοινωνία

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
(τηλεεργασίας, τηλεεκπαίδευσης,
τηλεµατικής) για άµβλυνση της
γεωγραφικής αποµόνωσης.
• Προσέλκυση δραστηριοτήτων που από τη

• Άσκηση σηµαντικών πιέσεων στο φυσικό
και οικιστικό περιβάλλον από την
οικονοµική δραστηριότητα
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φύση τους έλκονται από τη κεντρική
γεωγραφική θέση και το ωραίο
περιβάλλον.
• ∆υνατότητα αξιοποίησης του χαµηλής
ειδίκευσης µεταναστευτικού εργατικού
δυναµικού για την εκτέλεση εργασιών για
τις οποίες η εντόπια προσφορά είναι
ανεπαρκής

• Η ανταγωνιστικότητα του τουρισµού που
στηρίζεται στις χαµηλές τιµές και οι πιέσεις
που ασκούνται στον παραδοσιακό
γεωργικό τοµέα.

• Αξιοποίηση του Πανεπιστηµίου ως
αυτόνοµου και δυναµικού πόλου
ανάπτυξης συνδεµένου µε την
περιφερειακή ταυτότητα, τις περιφερειακές
οικονοµικές και κοινωνικές
προτεραιότητες.
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Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου.

• Εσωστρέφεια των επιχειρήσεων και
αδυναµία προσαρµογής των ΜΜΕ

• Λειτουργία Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών (Παν. Πατρών) µε διεθνή
εµβέλεια.
• Τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, µε
κύριο συντελεστή παγκόσµιας εµβέλειας
την Ολυµπία.
• Αυξηµένος ρυθµός γέννησης ΜΜΕ
• Λειτουργία δοµών όλων των βαθµίδων
εκπαίδευσης συµπεριλαµβανοµένου και
του Ανοικτού Πανεπιστηµίου
• Λειτουργία δοµών κατάρτισης και
απασχόλησης

• Ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε
υποδοµές υψηλής τεχνολογίας,
πληροφορικής και επικοινωνίας.
• Πληθυσµιακή αποδυνάµωση της υπαίθρου.
• Ελλιπής διάχυση των αποτελεσµάτων των
ερευνητικών προγραµµάτων στην
παραγωγική διαδικασία.
• Χαµηλά - σε σχέση µε τον εθνικό µ.ο. ποσοστά απασχόλησης µε εξαίρεση την
κατηγορία των ηλικιωµένων
• Υψηλά ποσοστά ανεργίας
• Χαµηλότερο στη χώρα κατά κεφαλήν
Περιφερειακό ΑΕΠ

Ευκαιρίες

Απειλές

• ∆ηµιουργία και λειτουργία του ∆υτικού
Άξονα.

• Καθυστέρηση σύνδεσης µε Εγνατία και
Πανευρωπαϊκούς Άξονες.

• Αναβάθµιση του ρόλου της Πάτρας ως
πύλης εισόδου στη χώρα.

• Ραγδαία µείωση των απασχολουµένων
στον αγροτικό τοµέα και στασιµότητα του
Μεταποιητικού Τοµέα

• Πάτρα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ε.Ε.
2006.
• Αξιοποίηση των ερευνητικών δοµών της
Περιφέρειας.
• Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού (Ηλεία,
Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία).
• Ύπαρξη σηµαντικού ενδιαφέροντος για
επενδύσεις στον τουριστικό τοµέα
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Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Άµεση γειτνίαση µε την Αθήνα και υψηλού
επιπέδου δίκτυο αυτοκινητοδρόµων

• Γεωφυσικά χαρακτηριστικά, κυριαρχία
ορεινού και ηµιορεινού εδάφους σε
συνδυασµό µε αραιοκατοίκηση.

• Γεωγραφική θέση ως πύλη διασύνδεσης
του µητροπολιτικού κέντρου της Χώρας µε
τον θαλάσσιο νότο της Χώρας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Ενδοπεριφερειακές και ενδονοµαρχιακές
ανισότητες, µε ύπαρξη θυλάκων
απερήµωσης της υπαίθρου.

• Σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας

• Χαµηλός βαθµός επιχειρηµατικότητας

• Ύπαρξη επαρκούς εργατικού δυναµικού
στην Περιφέρεια και υψηλή εξειδίκευση
στην αγροτική δραστηριότητα

• Μηδενική ενσωµάτωση καινοτοµιών στον
παραγωγικό ιστό.

• Ύπαρξη πανεπιστηµιακού ιδρύµατος και
ΤΕΙ
• Βελτίωση του ποσοστού επιστηµονικού
προσωπικού στο εργατικό δυναµικό

• Χαµηλής παραγωγικότητας πρωτογενής
τοµέας.
• Υψηλός δείκτης γήρανσης πληθυσµού.
• Έντονα διαρθρωτικά προβλήµατα στην
αγορά εργασίας (υποαπασχόληση στον
πρωτογενή τοµέα)
• Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
εξειδίκευσης σε δεξιότητες εργατικό
δυναµικό.
• Έξοδος εργατικού δυναµικού από τον
αγροτικό τοµέα χωρίς αντίστοιχες
ευκαιρίες απασχόλησης στους άλλους
τοµείς της οικονοµίας της Περιφέρειας

Ευκαιρίες

Απειλές

• Προσέλκυση επενδύσεων, λόγω της
γειτνίασης µε την Αθήνα και της
διευκόλυνσης της προσβασιµότητας µε την
ύπαρξη επαρκούς δικτύου
αυτοκινητόδροµων

• Εξαρτήσεις της παραγωγικής /
επιχειρηµατικής βάσης της Περιφέρειας
από τις κρατικές ενισχύσεις και τις
δηµόσιες επενδύσεις εν γένει.

• Ανάπτυξη ανταγωνιστικών
δραστηριοτήτων στον τουρισµό και στην
αγροτική παραγωγή µε αξιοποίηση των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων της
Περιφέρειας.
• Πλήρης ανάπτυξη και διεύρυνση της
λειτουργίας του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου
• Ενσωµάτωση στον κοινωνικό και
παραγωγικό ιστό των οικονοµικών
µεταναστών

• Απερήµωση της υπαίθρου
• Περαιτέρω αύξηση του δείκτη γήρανσης
του αγροτικού πληθυσµού
• Συρρίκνωση του πρωτογενή τοµέα, στον
οποίο απασχολείται ή υποαπασχολείται
µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού
της Περιφέρειας
• Αύξηση εισροής οικονοµικών µεταναστών,
η οποία µπορεί να δηµιουργήσει πιέσεις
στην αγορά εργασίας και περιθωριοποίηση
της συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας
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Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Πλεονεκτική θέση όσον αφορά την
περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς ανατολάς

• Χαµηλό κατά κεφαλήν προϊόν και χαµηλή
παραγωγικότητα του πρωτογενή τοµέα

• Τάσεις αύξησης του ακαθάριστου
προϊόντος
• Οµοιογένεια πληθυσµού
• Ύπαρξη και ενσωµάτωση στον κοινωνικό
ιστό, της πανεπιστηµιακής και
σπουδαστικής κοινότητας
• Σταθερός προσανατολισµός της
Περιφέρειας σε δράσεις στήριξης του
ανθρώπινου δυναµικού στην αγορά
εργασίας

• Χαµηλός βαθµός επιχειρηµατικότητας στην
τουριστική δραστηριότητα
• Χαµηλό επίπεδο βασικών υποδοµών και
αποµόνωση από τα µητροπολιτικά κέντρα
• Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης
• Αυξηµένος δείκτης γήρανσης
• Περιορισµένο δίκτυο κοινωνικών
υπηρεσιών
• ∆υσκολίες ένταξης γυναικών στην αγορά
εργασίας
• Αυξηµένο ποσοστό µη ενεργού οικονοµικά
πληθυσµού
• Σηµαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες
• Έντονα διαρθρωτικά προβλήµατα στην
αγορά εργασίας (υψηλή µακροχρόνια
ανεργία, ανεργία νέων, γυναικών)

Ευκαιρίες

Απειλές

• Προοπτική διεύρυνσης της Ε.Ε. προς
ανατολάς

• Συνεχής συσσώρευση οικονοµικών
δραστηριοτήτων στα αστικά κέντρα

• Ισχυρό εξωτερικό επενδυτικό ενδιαφέρον

• Μείωση της ελκυστικότητας για
ανθρώπους και οικονοµικές
δραστηριότητες λόγω αισθήµατος
ανασφάλειας από τις δυσµενείς συνθήκες
στα ανατολικά σύνορα.

• Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και
οργάνωση επιχειρηµατικών µονάδων
• Επαγγελµατική και κοινωνική
προσαρµοστικότητα του τοπικού
δυναµικού στις εξελίξεις.
• Ένταξη των γυναικών στην αγορά
εργασίας, ιδιαίτερα στους τοµείς της
κοινωνικής οικονοµίας
• Ενίσχυση για ανάπτυξη της
πολυδραστηριότητας του τοπικού
εργατικού δυναµικού

• Αύξηση της προσφοράς εργασίας από
οικονοµικούς µετανάστες
• Τάσεις αύξησης του µη ενεργού
οικονοµικά πληθυσµού
• Τάσεις αύξησης της ανεργίας

• Ανάπτυξη κοινωνικών υποδοµών
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Περιφέρεια Κρήτης
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Υψηλοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης,
άνω του µέσου εθνικού όρου.

• Μικρός βαθµός ελκυστικότητας για ξένες
επενδύσεις και αποµόνωση από τα
δυτικοευρωπαϊκά κέντρα επιχειρηµατικής
και τεχνολογικής ανάπτυξης

• Σηµαντική φυσική αύξηση πληθυσµού
αλλά και προσέλκυση πληθυσµού από
άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας.
• Ύπαρξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού
και ερευνητικού ιστού µε δυνατότητες
ανάπτυξης και διάχυσης καινοτοµιών.

• Μείωση και σχετικά χαµηλή
παραγωγικότητα του εργατικού δυναµικού
και ελλιπής εξειδίκευση του
• Ελλείψεις στις κοινωνικές υποδοµές

• Ικανοποιητικοί δείκτες υγείας.

• Βαθµιαία αύξηση ποσοστών ανεργίας.

• Υψηλά ποσοστά απασχόλησης

• Άνιση ενδοπεριφερειακή κατανοµή
εισοδήµατος και απασχόλησης.

• Χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας στη χώρα
• Ικανοποιητικά επίπεδα κατάρτισης των
ανέργων.

• Σχετικά χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης
και κατάρτισης των απασχολουµένων ως
προς το µέσο όρο της χώρας.
• Αυξηµένοι δείκτες γήρανσης κύρια στην
ενδοχώρα και στο νότο.
• Μειωµένη συµµετοχή των γυναικών στο
εργατικό δυναµικό µε έντονη τάση
συγκέντρωσης της γυναικείας
απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα.

Ευκαιρίες

Απειλές

• Περαιτέρω ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας του τριτογενούς
τοµέα, και ειδικότερα του τουρισµού.

• Πιθανή όξυνση των ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων.

• Αξιοποίηση του πολιτισµού ως συγκριτικό
πλεονέκτηµα της Κρήτης.
• Βελτίωση δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναµικού και πολύ-ειδίκευση.

• Απαξίωση δεξιοτήτων των
απασχολουµένων.
• Ένταση φαινοµένων κοινωνικού
αποκλεισµού.

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την
εκπαίδευση και κατάρτιση προσαρµοσµένη
στις τοπικές ιδιαιτερότητες.
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Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης (phasing out)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Ιδιαίτερα σηµαντική γεωπολιτική θέση
στον ευρύτερο οικονοµικό χώρο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης
• Συγκέντρωση σηµαντικών οικονοµικών
δραστηριοτήτων
• Ύπαρξη εξειδικευµένου ανθρώπινου
δυναµικού και σηµαντικών ερευνητικών
και εκπαιδευτικών υποδοµών
• Ύπαρξη ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικών
Ινστιτούτων και του µοναδικού σε επίπεδο
χώρας Οργανισµού της ΕΕ (CEDEFOP)
• Υψηλός ρυθµός γέννησης νέων
δραστηριοτήτων σε όλους τους τοµείς και
ιδιαίτερα στον τριτογενή
• Το υψηλό (σε σχέση µε τη χώρα)
εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσµού
• Η ευέλικτη εξειδίκευση του τοπικού
παραγωγικού δυναµικού
• Πληθυσµιακή ενίσχυση µικρότερων
αστικών κέντρων

• Χαµηλό ποσοστό απασχόλησης στην
περιφέρεια και δείκτες ανεργίας υψηλοί µε
συνεχώς αυξητικές τάσεις
• Σηµαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες
–Τοπικά υποσυστήµατα µε θύλακες
ανεργίας και κρίση σε σηµαντικούς
κλάδους της περιοχής
(κλωστοϋφαντουργίας)
• Εµφάνιση φαινοµένων µαζικών
απολύσεων και κλεισίµατος επιχειρήσεων
• Κλαδική διάρθρωση που πλήττεται από την
παγκοσµιοποίηση-συνεχής µείωση της
προστιθέµενης αξίας και µετεγκατάσταση
των επιχειρήσεων σε γειτονικές ή πιο
µακρινές χώρες και µεταφορά της
παραγωγικής δραστηριότητας
• Καθυστέρηση του πρωτογενούς τοµέα ως
προς την τεχνολογία, το ανθρώπινο
δυναµικό, την υποδοµή µεταποίησης,
εµπορίας και διακίνησης των προϊόντων
και τη διοικητική και τεχνική στήριξη
• Τα διαρθρωτικά προβλήµατα στην αγορά
εργασίας της ΠΚΜ
• Η χαµηλή συµµετοχή του πληθυσµού σε
δια βίου µάθηση.
• Το υψηλό ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας
σε ευαίσθητες οµάδες.
• Χαµηλή αναλογία ερευνητικού
προσωπικού ως προς το σύνολο των
απασχολουµένων
• Πληθυσµιακή αποδυνάµωση και γήρανση
των παραµεθόριων και αγροτικών
περιοχών
Απειλές

Ευκαιρίες
• Η ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε
κέντρο παροχής υπηρεσιών γνώσης και
τεχνολογίας για την ΝΑ Ευρώπη.
• Οι επενδυτικές δυνατότητες στον
ευρύτερο βαλκανικό χώρο και η ενίσχυση
της διασυνοριακής συνεργασίες
• Αξιοποίηση των δηµιουργούµενων πόλων
καινοτοµίας, της πανεπιστηµιακής
κοινότητας για την προσέλκυση και
δηµιουργία υψηλού επιπέδου ανθρώπινου
δυναµικού µε έµφαση σε θύλακες
ανεργίας όπως οι νέοι και οι γυναίκες
• Ενσωµάτωση των µεταναστευτικών
ρευµάτων για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας

• Η πολιτική και οικονοµική αστάθεια που
συνεχίζεται σε διάφορες Βαλκανικές χώρες
στα βόρεια σύνορα της χώρας
• Η µετακίνηση παραγωγικών µονάδων
έντασης εργασίας σε όµορες χώρες και
περιφέρειες
• Η συνεχώς µειούµενη προστιθέµενη αξία
από τον πρωτογενή και δευτερογενή
τοµέα θα οδηγήσει σε περαιτέρω
φαινόµενα απωλειών θέσεων εργασίας
• ∆ηµογραφική γήρανση και επιβάρυνση του
ασφαλιστικού συστήµατος
• (Παράνοµη) εισροή µεταναστών που
δηµιουργεί πιέσεις στην αγορά εργασίας
ενώ ενέχει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης
της συγκεκριµένης οµάδας.
• Αύξηση της διαρροής επιστηµονικού
δυναµικού υψηλού επιπέδου στο
εξωτερικό
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Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Υψηλή ΑΠΑ λόγω της λειτουργίας των
βασικών εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ

• Έλλειψη επιχειρηµατικής κουλτούρας
(υπερχρέωση επιχειρήσεων, χαµηλά
ποσοστά δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων)

• Ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Μακεδονίας. Ύπαρξη του ΤΕΙ και
του ΚΤΕ ∆υτικής Μακεδονίας.

• Ολιγοκλαδική διάσταση της οικονοµικής
δραστηριότητας και απασχόλησης

• ∆υνατότητα ανάπτυξης βιώσιµων
δραστηριοτήτων στον πρωτογενή και
τριτογενή τοµέα

• Το χαµηλότερο ποσοστό απασχόλησης στη
χώρα και δείκτες ανεργίας εξαιρετικά
υψηλοί µε συνεχώς αυξητικές τάσεις

• Ισχυρά κίνητρα από τον Αναπτυξιακό
Νόµο για εγκατάσταση επιχειρήσεων

• Το υψηλότερο ποσοστό µακροχρόνιας
ανεργίας στη χώρα

• Εφαρµογή πολιτικών για στήριξη της
επαγγελµατικής κατάρτισης και ενίσχυση
της απασχόλησης µέσω του ΚΠΣ.

• Σηµαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες
–Τοπικά υποσυστήµατα µε θύλακες
ανεργίας και κρίση σε σηµαντικούς
κλάδους της περιοχής (πρωτογενής
τοµέας, γούνα κλπ)
• Χαµηλή διασύνδεση της εκπαίδευσης µε
την παραγωγή.
• Χαµηλή εκπαίδευση και εξειδίκευση του
ανθρώπινου δυναµικού µε εξαίρεση στους
τοµείς της ενέργειας και της γούνας.
• Απουσία σύγχρονων µεθόδων διοίκησης
στη στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
• Χαµηλός βαθµός χρήσης προϊόντων Τ.Π.Ε.
• Χαµηλή παραγωγικότητα του δηµόσιου
τοµέα.

Ευκαιρίες

Απειλές

• Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και
των δηµιουργούµενων υποδοµών για την
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων –Ανάγκη
για διεύρυνση της µάθησης και για
εντατική δια βίου µάθηση σε νέους τοµείς
εκτός της ενέργειας, γούνας, αγροτικού
τοµέα

• Η πολιτική και οικονοµική αστάθεια που
υφίσταται και αναζωπυρώνεται κατά
περιόδους στις γειτονικές Βαλκανικές
χώρες

• Αξιοποίηση της εµπειρίας του γηραιότερου
πληθυσµού µε ειδικές δεξιότητες
(γουνεργάτες, καλλιεργητές κρόκου κλπ)
που είναι ανενεργός (ενεργός γήρανση)
για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
• Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων
και προώθηση της έρευνας στους τοµείς
ενέργεια, ΤΠΕ, νέων προϊόντων και
µεθόδων παραγωγής)
• Προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης κατάρτισης µε έµφαση στις νέες
τεχνολογίες και τις νέες δεξιότητες.
• Αναβάθµιση και αξιοποίηση του
αποθέµατος του εργατικού δυναµικού
µέσω της βελτίωσης των γνώσεων και των
δεξιοτήτων του.

• Οι εξαρτήσεις σε κρίσιµους τοµείς
(οικονοµική δραστηριότητα, υγεία,
παιδεία) από τη µητροπολιτική περιοχή της
Θεσσαλονίκης
• Υψηλή περιβαλλοντική µόλυνση
συγκεκριµένων περιοχών που µπορεί να
οδηγήσει τους κατοίκους (σε συνδυασµό
µε την υψηλή ανεργία) σε εγκατάλειψη
της Περιφέρειας
• Σηµαντικές εκροές νέων αλλά και άλλων
πληθυσµιακών οµάδων από ορεινές και
µειονεκτικές περιοχές λόγω
δυσλειτουργιών της τοπικής αγοράς
εργασίας
• ∆ιατήρηση της υψηλής και µακροχρόνιας
ανεργίας που µπορεί να επιτείνει τις τάσεις
φυγής των νέων
• Συνέχιση των τάσεων δηµογραφικής
γήρανσης.
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• Ολοκληρωµένη προσέγγιση της ανάπτυξης
και της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µε
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε
περιοχής.

• Συνέχιση των τάσεων δηµιουργίας
θυλάκων ανεργίας λόγω αποβιοµηχάνισης
ή νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

• ∆ηµιουργία κοινωνικών δοµών και δοµών
υποστήριξης της απασχόλησης.
• ∆υνατότητες διαφοροποίησης της
οικονοµικής δραστηριότητας και της
απασχόλησης των περιοχών της υπαίθρου.
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Περιφέρεια Αττικής
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Σηµαντικό Μητροπολιτικό Κέντρο της
ευρύτερης περιοχής, της Ν-Α Ευρώπης,
των Βαλκανίων και του Εύξεινου Πόντου.

• Χαµηλή διεθνής ακτινοβολία ως
περιφερειακό οικονοµικό κέντρο παρά το
σηµαντικό απόλυτο µέγεθος.

• Εκσυγχρονισµένες µεταφορικές υποδοµές

• ∆υσαναλογία του µεγέθους της Αθήνας σε
σχέση µε την κλίµακα της χώρας.

• Υπαρκτή βιοµηχανική προσαρµογή και
ανάκαµψη σε ορισµένους κλάδους της
βιοµηχανίας και των υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις υποδοµές.
• Πολυάριθµο επιστηµονικό και
τεχνογνωσιακό δυναµικό
• Ικανό και εκπαιδευµένο ανθρώπινο
δυναµικό
• Σχετικά υψηλά ποσοστά απασχόλησης
(συνολικά, γυναίκες)
• Σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας

• Προβλήµατα περιβάλλοντος, κυκλοφορίας
και τροφοδοσίας της Αθήνας που σε
συνδυασµό µε τις υψηλές τιµές γης δρουν
αποθαρρυντικά στην προσέλκυση
ιδιωτικών επενδύσεων.
• Έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες
• Όχι υψηλός αλλά σχετικά σηµαντικός
κοινωνικός διαχωρισµός
• Σχετικά χαµηλά ποσοστά απασχόλησης
ηλικιωµένων

• Υψηλό επίπεδο Ε & Α

Ευκαιρίες

Απειλές

• Αξιοποίηση Ολυµπιακής «κληρονοµιάς».

• Υπερσυγκέντρωση εσωτερικού και
εξωτερικού µεταναστευτικού πληθυσµού
που δηµιουργεί πρόσθετες ανάγκες σε
υποδοµές (εκπαίδευση, πρόνοια, υγεία
κ.α.).

• Ανάπτυξη διεθνούς ρόλου σε υπηρεσίες
υγείας, τουρισµού – πολιτισµού,
εκπαίδευσης.
• Μεγέθυνση τριτογενών εν γένει
δραστηριοτήτων που ευνοούν τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα της Αθήνας και
συντελούν στην προσέλκυση ιδιωτικών
επενδύσεων.

• Αύξηση της ανεργίας και δυσχέρειες στην
προσαρµογή των οικονοµικών προσφύγων
• Ανακοπή των επενδύσεων σε τεχνική και
κοινωνική υποδοµή µετά τους
Ολυµπιακούς Αγώνες
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Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (phasing in)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Μεγάλο πλήθος µεταποιητικών
επιχειρήσεων µε υψηλή παραγωγικότητα.

• Μειωµένη «καλλιέργεια» επιχειρηµατικού
πνεύµατος στον πρωτογενή τοµέα

• Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι διεθνούς
ενδιαφέροντος (∆ελφοί), ικανοί να
στηρίξουν το τουριστικό προϊόν.

• Απουσία δοµών Ε&Τ και περιορισµένη
παρουσία της καινοτοµίας στην παραγωγή.

• Εγγύτητα στη µεγάλη αγορά της Αττικής
και πρόσβαση στις σηµαντικές υποδοµές
της.
• ∆ηµιουργία & µεσοπρόθεσµη ανάπτυξη
Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
• Υψηλότερο επίπεδο οικονοµικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα

• Έλλειψη εξειδίκευσης ανθρώπινου
κεφαλαίου.
• ∆υσχέρεια προσπέλασης σε ορεινές και
νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας.
• Υψηλοί δείκτες ανεργίας
• Αδυναµία ανάπτυξης ισχυρών
πρωτοβουλιών Ε & Α λόγω ανυπαρξίας
Τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
Ινστιτούτων κ.λπ.
• Μικρή επιτυχία των ως τώρα παρεµβάσεων
για την καταπολέµηση της ανεργίας
• Μη ύπαρξη υποδοµών για επαγγελµατική
εξειδίκευση σε τεχνολογίες αιχµής

Ευκαιρίες

Απειλές

• Αναβάθµιση µεταφορικών υποδοµών
(Μαλιακός κόλπος, σιδηροδροµικό δίκτυο).

• Σταδιακή µείωση του ποσοστού του
ενεργού πληθυσµού

• Σύζευξη αγροτικού τοµέα µε δευτερογενή
– τριτογενή σε γεωργικά προϊόντα
προστιθέµενης αξίας (βιολογικά,
ποιότητας, τοπικά).

• ∆υσµενής µακροχρόνια τάση της ανεργίας
– ύπαρξη χωρικά προσδιορισµένων
θυλάκων ανεργίας

• ∆ικτύωση της µεταποιητικής βάσης µε τις
βιοµηχανικά προηγµένες περιφέρειες του
Ευρωπαϊκού χώρου.
• ∆υνατότητα εφαρµογής προγραµµάτων
εξειδίκευσης σε τοµείς προτεραιότητας για
την περιφέρεια

• Εξάρτηση από το καθεστώς των
ενισχύσεων στον πρωτογενή τοµέα.
• Ανταγωνιστικός δευτερογενής τοµέας στις
νέες και υπό ένταξη χώρες-µέλη της Ε.Ε.
και την Νοτιο-Ανατολική Ασία.
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Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

• Υψηλή ΑΠΑ, υψηλό ποσοστό απασχόλησης
(συνολικά, ηλικιωµένοι) και χαµηλή
ανεργία (συνολικά, νέοι, µακροχρόνια
άνεργοι)

• Σηµαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες
µεταξύ µεγαλύτερων και µικρότερων
νησιών

• Συνεχής πληθυσµιακή αύξηση (φυσική
αύξηση, προσέλκυση από άλλες περιοχές
και οικονοµικοί µετανάστες)
• Υψηλοί διαθέσιµοι χρηµατοοικονοµικοί
πόροι και ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας και της επενδυτικής
δραστηριότητας
• Ικανοποιητική κάλυψη σε υποδοµές
εκπαίδευσης στα σηµαντικότερα από
πλευράς πληθυσµού νησιά
• Συνεχής ανάπτυξη του τουριστικού
προϊόντος σε σηµαντικό αριθµό νησιώντουριστικών πόλων
• Ύπαρξη σηµαντικών πολιτιστικών πόρων
εθνικής και διεθνούς εµβέλειας

• Έλλειψη εξειδικευµένου ανθρώπινου
δυναµικού στο µόνιµο πληθυσµό, για να
καλύψει τις αυξανόµενες απαιτήσεις
κυρίως από τον τουρισµό, αλλά και για να
καλύψει τις ανάγκες της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης
• Εγκατάλειψη των µικρότερων νησιών,
γήρανση και υποβάθµιση του ανθρώπινου
δυναµικού
• Χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης µεταφορών
που λειτουργεί ως βασικό αντικίνητρο για
την εγκατάσταση νέου πληθυσµού
• Χαµηλό επίπεδο υποδοµών κοινωνικού
χαρακτήρα
• Εποχική εξάρτηση της απασχόλησης στον
τοµέα του τουρισµού
• Σχετικά υψηλή συγκέντρωση κοινωνικά
ευάλωτου πληθυσµού (οικονοµικοί
µετανάστες)
• Χαµηλό ποσοστό απασχόλησης γυναικών
και υψηλό ποσοστό ανεργίας γυναικών

Ευκαιρίες

Απειλές

• Σηµαντικές προοπτικές για δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας µε την ανάπτυξη
τουριστικής υποδοµής µικρής κλίµακας σε
µη κορεσµένες περιοχές

• Ανάπτυξη ανταγωνιστικών περιοχών µε
χαµηλότερο κόστος προϊόντων και
υπηρεσιών στον ευρύτερο χώρο της
Μεσογείου

• Προσέλκυση επενδύσεων και δηµιουργία
θέσεων εργασίας σε υποδοµές ειδικών
µορφών τουρισµού

• Τάσεις αποκλεισµού των µικρών νησιών
από τα κέντρα πληροφόρησης και παροχής
υπηρεσιών

• Τάσεις για επένδυση σε παραθεριστική
κατοικία από ευρωπαίους πολίτες τρίτης
ηλικίας

• Εγκατάλειψη νησιών ή οικισµών από τις
παραγωγικές ηλικίες

• Αξιοποίηση ΤΠΕ και δια βίου µάθησης για
την βελτίωση των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναµικού

• Περαιτέρω υποβάθµιση των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναµικού

• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων
τηλεκατάρτισης, τηλεεκπαίδευσης και
τηλεεργασίας
• Εγκατάσταση οικονοµικών µεταναστών
• Αναθεώρηση θεσµικού πλαισίου
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και
απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών
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V. Επιλέξιµες ενέργειες ΕΚΤ
Προτεραιότητες του ΕΚΤ για την επιλεξιµότητα των δράσεων 2007- 2013
Στόχος
«Σύγκλιση»
απασχόληση»

και

«Περιφερειακή

ανταγωνιστικότητα

και

1. Αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων, των επιχειρήσεων
και των επιχειρηµατιών, ώστε να βελτιωθεί η επίσπευση και η θετική
διαχείριση των οικονοµικών αλλαγών, ιδίως µε την προώθηση:
της δια βίου µάθησης και αύξησης των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους εκ
µέρους των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και των εργαζοµένων, µε την ανάπτυξη
και εφαρµογή συστηµάτων και στρατηγικών, συµπεριλαµβανοµένης της µαθητείας,
που εξασφαλίζουν βελτιωµένη πρόσβαση στην κατάρτιση, ιδίως για εργαζοµένους
µε περιορισµένη ειδίκευση και µεγάλης ηλικίας, της ανάπτυξης προσόντων και
δεξιοτήτων, της προώθησης της ειδίκευσης στους τοµείς των τεχνολογιών των
πληροφοριών και της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής µάθησης, των φιλικών προς
το περιβάλλον τεχνολογιών και δεξιοτήτων διαχείρισης, και της προώθησης
επιχειρηµατικού πνεύµατος και καινοτοµίας και των νέων επιχειρήσεων.
του σχεδιασµού και της διάδοσης καινοτόµων και παραγωγικότερων µορφών
οργάνωσης της εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της καλύτερης υγιεινής και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, του προσδιορισµού των µελλοντικών αναγκών όσον
αφορά τα επαγγελµατικά προσόντα και δεξιότητες και της ανάπτυξης ειδικών
υπηρεσιών απασχόλησης, κατάρτισης και υποστήριξης, περιλαµβανοµένης της
ανατοποθέτησης, για εργαζοµένους στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης εταιριών και
τοµέων.
2. Τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην
αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόµων,
πρόληψη της ανεργίας, ιδίως της µακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας
των νέων, ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής του γηράσκοντος
εργατικού δυναµικού και παράταση του επαγγελµατικού βίου, καθώς και
αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως µε την προώθηση:
του εκσυγχρονισµού και της ενίσχυσης των θεσµικών οργάνων της αγοράς
εργασίας, ιδίως των υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων συναφών πρωτοβουλιών
στο πλαίσιο των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών για
πλήρη απασχόληση.
της εφαρµογής δραστικών και προληπτικών µέτρων που εξασφαλίζουν έγκαιρο
εντοπισµό των αναγκών µε ατοµικά σχέδια δράσης και εξατοµικευµένη υποστήριξη,
λ.χ. κατάρτιση προσαρµοσµένη στις εκάστοτε συνθήκες, αναζήτηση εργασίας,
ανατοποθέτηση και κινητικότητα, αυτοαπασχόληση και δηµιουργία επιχειρήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των συνεργατικών επιχειρήσεων, κίνητρα για την
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Στόχος «Σύγκλιση»
1. Αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων, των επιχειρήσεων
και των επιχειρηµατιών, ώστε να βελτιωθεί η επίσπευση και η θετική
διαχείριση των οικονοµικών αλλαγών, ιδίως µε την προώθηση:
της δια βίου µάθησης και αύξησης των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους εκ
µέρους των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και των εργαζοµένων, µε την ανάπτυξη
και εφαρµογή συστηµάτων και στρατηγικών, συµπεριλαµβανοµένης της µαθητείας,
που εξασφαλίζουν βελτιωµένη πρόσβαση στην κατάρτιση, ιδίως για εργαζοµένους
µε περιορισµένη ειδίκευση και µεγάλης ηλικίας, της ανάπτυξης προσόντων και
δεξιοτήτων, της προώθησης της ειδίκευσης στους τοµείς των τεχνολογιών των
πληροφοριών και της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής µάθησης, των φιλικών προς
το περιβάλλον τεχνολογιών και δεξιοτήτων διαχείρισης, και της προώθησης
επιχειρηµατικού πνεύµατος και καινοτοµίας και των νέων επιχειρήσεων.
του σχεδιασµού και της διάδοσης καινοτόµων και παραγωγικότερων µορφών
οργάνωσης της εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της καλύτερης υγιεινής και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, του προσδιορισµού των µελλοντικών αναγκών όσον
αφορά τα επαγγελµατικά προσόντα και δεξιότητες και της ανάπτυξης ειδικών
υπηρεσιών απασχόλησης, κατάρτισης και υποστήριξης, περιλαµβανοµένης της
ανατοποθέτησης, για εργαζοµένους στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης εταιριών και
τοµέων.
2. Τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην
αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόµων,
πρόληψη της ανεργίας, ιδίως της µακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας
των νέων, ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής του γηράσκοντος
εργατικού δυναµικού και παράταση του επαγγελµατικού βίου, καθώς και
αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως µε την προώθηση:
του εκσυγχρονισµού και της ενίσχυσης των θεσµικών οργάνων της αγοράς
εργασίας, ιδίως των υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων συναφών πρωτοβουλιών
στο πλαίσιο των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών για
πλήρη απασχόληση.
της εφαρµογής δραστικών και προληπτικών µέτρων που εξασφαλίζουν έγκαιρο
εντοπισµό των αναγκών µε ατοµικά σχέδια δράσης και εξατοµικευµένη υποστήριξη,
λ.χ. κατάρτιση προσαρµοσµένη στις εκάστοτε συνθήκες, αναζήτηση εργασίας,
ανατοποθέτηση και κινητικότητα, αυτοαπασχόληση και δηµιουργία επιχειρήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των συνεργατικών επιχειρήσεων, κίνητρα για την
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Προτεραιότητες του ΕΚΤ για την επιλεξιµότητα των δράσεων 2007- 2013
Στόχος
«Σύγκλιση»
απασχόληση»

και

«Περιφερειακή

ανταγωνιστικότητα

και

ενθάρρυνση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας, ευέλικτα µέτρα για την
παράταση της απασχόλησης των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων και µέτρα για
την εναρµόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως διευκόλυνση της πρόσβασης στη
φροντίδα παιδιών και εξαρτωµένων προσώπων.
της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου και ειδικών µέτρων για τη βελτίωση της
πρόσβασης στην απασχόληση, την αύξηση της διαρκούς συµµετοχής και προόδου
των γυναικών στην απασχόληση και µείωση του διαχωρισµού µε βάση το φύλο στην
αγορά εργασίας, µεταξύ άλλων µε την εξάλειψη των ουσιαστικών αιτίων -αµέσων
και εµµέσων -για τις διαφορές στην αµοιβή λόγω του φύλου.
ειδικών µέτρων για µεγαλύτερη συµµετοχή των µεταναστών στην απασχόληση και
εποµένως για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξής τους• της διευκόλυνσης της
γεωγραφικής και επαγγελµατικής κινητικότητας των εργαζοµένων και της
ενοποίησης των διασυνοριακών αγορών εργασίας, µεταξύ άλλων µε καθοδήγηση και
γλωσσική εκπαίδευση, καθώς και αναγνώριση των ειδικεύσεων και των
αποκτωµένων δεξιοτήτων.
3. Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης µειονεκτούντων ατόµων µε σκοπό τη
βιώσιµη ενσωµάτωσή τους στην απασχόληση και καταπολέµηση των
διακρίσεων κάθε µορφής στην αγορά εργασίας, ιδίως µε την προώθηση:
αναζήτησης τρόπων για την ενσωµάτωση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας
µειονεκτούντων ατόµων, όπως ατόµων που αντιµετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισµό,
ατόµων που εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο, µειονοτήτων, ατόµων µε αναπηρίες και
ατόµων που φροντίζουν εξαρτώµενα πρόσωπα, µε µέτρα για την προώθηση των
δυνατοτήτων απασχόλησης, µεταξύ άλλων στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας,
πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και συνοδευτικές δράσεις
και σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης, κοινοτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας
που βελτιώνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης,
αποδοχής της ποικιλότητας στον χώρο εργασίας και καταπολέµησης των διακρίσεων
όσον αφορά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας, µεταξύ άλλων µε
ευαισθητοποίηση και συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των επιχειρήσεων και
προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.
4. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, ιδίως µε την προώθηση:
του σχεδιασµού και της εισαγωγής µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, ώστε να αναπτυχθούν οι δυνατότητες απασχόλησης, της βελτίωσης της
αρχικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε βάση τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας και της συνεχούς βελτίωσης των δεξιοτήτων του διδακτικού
προσωπικού µε στόχο την καινοτοµία και την επίτευξη οικονοµίας βασισµένης στη
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Στόχος «Σύγκλιση»
ενθάρρυνση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας, ευέλικτα µέτρα για την
παράταση της απασχόλησης των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων και µέτρα για
την εναρµόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως διευκόλυνση της πρόσβασης στη
φροντίδα παιδιών και εξαρτωµένων προσώπων.
της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου και ειδικών µέτρων για τη βελτίωση της
πρόσβασης στην απασχόληση, την αύξηση της διαρκούς συµµετοχής και προόδου
των γυναικών στην απασχόληση και µείωση του διαχωρισµού µε βάση το φύλο στην
αγορά εργασίας, µεταξύ άλλων µε την εξάλειψη των ουσιαστικών αιτίων -αµέσων
και εµµέσων -για τις διαφορές στην αµοιβή λόγω του φύλου.
ειδικών µέτρων για µεγαλύτερη συµµετοχή των µεταναστών στην απασχόληση και
εποµένως για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξής τους• της διευκόλυνσης της
γεωγραφικής και επαγγελµατικής κινητικότητας των εργαζοµένων και της
ενοποίησης των διασυνοριακών αγορών εργασίας, µεταξύ άλλων µε καθοδήγηση και
γλωσσική εκπαίδευση, καθώς και αναγνώριση των ειδικεύσεων και των
αποκτωµένων δεξιοτήτων.
3. Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης µειονεκτούντων ατόµων µε σκοπό τη
βιώσιµη ενσωµάτωσή τους στην απασχόληση και καταπολέµηση των
διακρίσεων κάθε µορφής στην αγορά εργασίας, ιδίως µε την προώθηση:
αναζήτησης τρόπων για την ενσωµάτωση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας
µειονεκτούντων ατόµων, όπως ατόµων που αντιµετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισµό,
ατόµων που εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο, µειονοτήτων, ατόµων µε αναπηρίες και
ατόµων που φροντίζουν εξαρτώµενα πρόσωπα, µε µέτρα για την προώθηση των
δυνατοτήτων απασχόλησης, µεταξύ άλλων στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας,
πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και συνοδευτικές δράσεις
και σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης, κοινοτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας
που βελτιώνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης,
αποδοχής της ποικιλότητας στον χώρο εργασίας και καταπολέµησης των διακρίσεων
όσον αφορά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας, µεταξύ άλλων µε
ευαισθητοποίηση και συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των επιχειρήσεων και
προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.
4. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, ιδίως µε την προώθηση:
του σχεδιασµού και της εισαγωγής µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, ώστε να αναπτυχθούν οι δυνατότητες απασχόλησης, της βελτίωσης της
αρχικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε βάση τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας και της συνεχούς βελτίωσης των δεξιοτήτων του διδακτικού
προσωπικού µε στόχο την καινοτοµία και την επίτευξη οικονοµίας βασισµένης στη
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Προτεραιότητες του ΕΚΤ για την επιλεξιµότητα των δράσεων 2007- 2013
Στόχος
«Σύγκλιση»
απασχόληση»

και

«Περιφερειακή

ανταγωνιστικότητα

και

γνώση,
των δραστηριοτήτων δικτύωσης µεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων.
5. Προώθηση εταιρικών σχέσεων, συµφωνιών και πρωτοβουλιών µε
δικτύωση των σχετικών ενδιαφερόµενων φορέων, όπως οι κοινωνικοί
εταίροι και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, ενόψει της κινητοποίησης για µεταρρυθµίσεις στους τοµείς
της απασχόλησης και της δυνατότητας ενσωµάτωσης στην αγορά εργασίας.
6. Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δραστηριοτήτων
7. ∆ιακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις, ιδίως µε κοινή χρήση
πληροφοριών, εµπειριών, αποτελεσµάτων και καλών πρακτικών και µε την
ανάπτυξη αλληλοσυµπληρούµενων προσεγγίσεων και συντονισµένων ή
κοινών δράσεων
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Στόχος «Σύγκλιση»
γνώση,
των δραστηριοτήτων δικτύωσης µεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων.
5. Προώθηση εταιρικών σχέσεων, συµφωνιών και πρωτοβουλιών µε
δικτύωση των σχετικών ενδιαφερόµενων φορέων, όπως οι κοινωνικοί
εταίροι και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, ενόψει της κινητοποίησης για µεταρρυθµίσεις στους τοµείς
της απασχόλησης και της δυνατότητας ενσωµάτωσης στην αγορά εργασίας.
6. Προώθηση και ενσωµάτωση καινοτόµων δραστηριοτήτων
7. ∆ιακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις, ιδίως µε κοινή χρήση
πληροφοριών, εµπειριών, αποτελεσµάτων και καλών πρακτικών και µε την
ανάπτυξη αλληλοσυµπληρούµενων προσεγγίσεων και συντονισµένων ή
κοινών δράσεων
8. Επέκταση και βελτίωση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδίως µε
προώθηση:
της εφαρµογής µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως
µε στόχο την αύξηση της δυνατότητας των ατόµων να ανταποκριθούν στις ανάγκες
της κοινωνίας που στηρίζεται στη γνώση και της δια βίου µάθησης,
της αύξησης της συµµετοχής στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, µεταξύ άλλων
µε τη λήψη µέτρων για την επίτευξη µείωσης του αριθµού των µαθητών που
εγκαταλείπουν το σχολείο σε µικρή ηλικία και των διαχωρισµών βάσει του φύλου,
και της αύξησης της πρόσβασης στη βασική, επαγγελµατική και τριτοβάθµια
εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και της ποιότητάς τους,
της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού στο πλαίσιο της έρευνας και της
καινοτοµίας, κυρίως µε τις µεταπτυχιακές σπουδές και την εκπαίδευση ερευνητών.
9. Ενίσχυση των θεσµικών δυνατοτήτων και της αποτελεσµατικότητας των
δηµοσίων διοικήσεων και των δηµοσίων υπηρεσιών σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και, κατά περίπτωση, των κοινωνικών
εταίρων και των µη κυβερνητικών οργανώσεων, µε στόχο µεταρρυθµίσεις,
βελτίωση της νοµοθεσίας και άσκηση χρηστής διακυβέρνησης όσον αφορά
την οικονοµία, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνία και το
περιβάλλον, ιδίως µε την ανάπτυξη:
µηχανισµών για τη βελτίωση του ορθού σχεδιασµού, της παρακολούθησης και της
αξιολόγησης πολιτικών και προγραµµάτων, µεταξύ άλλων µε µελέτες, στατιστικές
και συµβουλές εµπειρογνωµόνων, στήριξη του διυπηρεσιακού συντονισµού και του
διαλόγου µεταξύ των σχετικών δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων,
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Προτεραιότητες του ΕΚΤ για την επιλεξιµότητα των δράσεων 2007- 2013
Στόχος
«Σύγκλιση»
απασχόληση»

και

«Περιφερειακή

ανταγωνιστικότητα

και

Στόχος «Σύγκλιση»
ικανοτήτων για την δηµιουργία πολιτικών και προγραµµάτων στους σχετικούς
τοµείς, περιλαµβανοµένων όσων αφορούν την επιβολή της νοµοθεσίας, ιδίως µε
διαρκή εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών και του υπόλοιπου προσωπικού και
ειδική στήριξη ζωτικών υπηρεσιών, επιθεωρήσεων και κοινωνικοοικονοµικών
φορέων, περιλαµβανοµένων των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών εταίρων, των
σχετικών µη κυβερνητικών οργανώσεων και αντιπροσωπευτικών επαγγελµατικών
οργανώσεων.
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Πίνακας V-18

ΕΚΑΚΒ

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ

Κέντρα
Παιδικής
Μέριµνας
Παιδουπόλεις

ΚΑΦΚΑ

Ε.Ι. Κωφών – ΚΕΑ
Τυφλών

ΘΧΠ
–
Οίκοι
Ευγηρίας
–
Κ.
Περίθαλψης
Παιδιών

α/α

∆ΥΠΕ

∆οµές ∆ηµοσίων Υπηρεσιών πρόνοιας και Στελέχωση, ανά ∆ΥΠΕ

ΣΥΝΟΛΟ
∆οµές

∆οµές
Στελέχωση
Α’ Αττικής
Β’ Αττικής
Γ’ Αττικής

∆οµές Στελέχωση

∆οµές Στελέχωση

∆οµές Στελέχωση

2*
14
7
37

3*

3
-

3*

1
136

2*

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη

3
145

1
507
1
6

2
-

∆οµές Στελέχωση

2
157

Α’ Κεντρ. Μακεδονίας
Β’ Κεντρ. Μακεδονίας

∆οµές Στελέχωση

2
71

1
19

2
67

2
12
4
25

2
34

Ν

Ν

Στελέχωση
%

171

4*
4,7

3
77

395

14 3*
10,9

4
326

833

8 3*
22,9

2
141

304

8
8,4

1
174

186

5 2*
5,1

4
174

233

10
6,4

∆υτ. Μακεδονία

1
5

2*
10

2
50

Θεσσαλία

1
5

2*
74

1
28

3
164

271

7*
7,5

1*
-

1*
-

5
96

3
78

174

10 2*
4,8

Ηπείρου
Ιονίων Νήσων

1
5

Στ. Ελλάδας

3*
11
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1,8

1
60
1

7

3
182

2
1,8
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7*
5,5
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∆υτ. Ελλάδας

2*
7

3*
51

Πελοποννήσου

2*
3

2
33

Βορ. Αιγαίου

3
5

Α’ Νοτ. Αιγαίου

1
5

Β’ Νοτ. Αιγαίου

1*
-

Κρήτης

2
20

14
51

9*

24
89

2
90

2*

196

1
74

10 2*
5,4
4*
1,0

36

4 2*
2,2

79

1
0,1
1
61

1

1*
-

ΣΥΝΟΛΟ

1
28

8*

15
943

4*

9

3
82

1

21
490

6
260

8

1
35

105

4*
2,9

4
223

313

9*
8,6

32
1798

11221*
3631
100,0

Πηγή: Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, Γενική ∆/νση Πρόνοιας (2002)
*: ο αριθµός των αστερίσκων αναφέρεται στον αριθµό των δοµών που δεν είναι στελεχωµένες και δεν λειτουργούν ακόµη.

Α’ Αττικής

122

7

1
3

6

7

13

28

8

1

1

Β’ Αττικής

158

20

2
3

17

10

41

59

9

7

3

Γ’ Αττικής

140

5

2
3

4

10

29

46

12

143

10

3

9

10

30

112

9

Α’

Κεντρ.

1
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ΣΥΝΟΛΟ

ΦορείςΙδρύµατα

Σύλλογοι

ΜΚΟ

Κατασκηνώσε
ις

Ξενώνες

Θεραπευτήρια

Γηροκοµεία

ΚΑΠΗ

Βοήθεια
σπίτι

στο

∆οµές Πρόνοιας εκτός ΕΚΑΚΒ και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
Ιατροκοινωνι
κά κέντρα

ΚΑΑ

Ειδικές εστίες

Ειδικά
σχολεία

∆ΥΠΕ

Κέντρα
Παιδικής
Μέριµνας

Α
/
α

Βρεφονηπιακ
οί σταθµοί

Πίνακας V-19

108

15

4

336

6

42

8

3

411

5

1

24

13

3

4

84

19

315
18

494
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Μακεδονίας

6

Β’
Κεντρ.
Μακεδονίας

146

1

1
1

Αν. Μακεδονίας
& Θράκης

140

3

1
7

∆υτ. Μακεδονίας

125

3

Θεσσαλίας

104

Ηπείρου

4

4

34

104

3

1

1

1

5

15

47

8

3

8

2

4

3

4

27

6

2

1
7

1

3

4

10

59

5

4

95

8

1
5

2

3

4

10

15

5

2

Ιονίων Νήσων

27

4

6

2

1

9

8

6

3

Στ. Ελλάδας

77

7

8

1

1

2

7

24

7

6

∆υτ. Ελλάδας

102

9

1
5

1

8

4

6

16

3

Πελοποννήσου

92

3

7

3

1

9

12

Βορ. Αιγαίου

34

3

4

2

6

Α’ Ν. Αιγαίου

13

1

3

Β’ Ν. Αιγαίου

17

2

4

1

Κρήτης

84

10

1
7

ΣΥΝΟΛΟ

1619

98

2
2
7

9

1

1

36

6

7

361

4

85

3

27

363

1

33

2

23

242

5

54

1

270

7

213

44
4

26

2

25

11

1

74

9

4

3

44

10

8

1

4

33

3

5

6

2

2

4

6

2

8

2

24

31

7

5

74

71

252

607

117

58

1

6

2

97
3
2

174
254
189

1

109

14

46

28

69

2

84

38

838

71

1

276

94

4219

Πηγή: Υπουργείο Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προνοιακός Χάρτης (2002)
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VI.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Γενικά Κείµενα
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση 2005-2008, 15.10.2005
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία
Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, Θεµατική Μελέτη Ανάπτυξης
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Τελική Έκθεση, ∆εκέµβριος 2005
Frontier Economics, Γενική Μελέτη Προοπτικών Ανάπτυξης της Ελλάδας, ∆εκέµβριος 2005
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής,
Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, Επιστηµονική Γραµµατεία Σχεδιασµού του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013, Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, Στρατηγικό Μέρος, 1ο ΣΧΕ∆ΙΟ, ∆εκέµβριος 2005
Παρατηρήσεις – Σχόλια της ΕΥ∆ ΕΠΑΕΚ στο 1ο σχέδιο του ΕΣΠΑ που κατατέθηκαν το Φεβρουάριο 2006
Πρακτικά Θεµατικών Συναντήσεων που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών από 1 έως
3 ∆εκεµβρίου 2005 στην Αθήνα µε τα συναρµόδια Υπουργεία, φορείς ευθύνης τοµεακών πολιτικών και
τους Κοινωνικούς Εταίρους στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό 20072013
Πρακτικά 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου
Οικονοµικών στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο 2005

που

διοργάνωσε

το

Υπουργείο

Οικονοµίας

και

Πρακτικά 2ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου
Οικονοµικών στην Αθήνα το ∆εκέµβριο 2005

που

διοργάνωσε

το

Υπουργείο

Οικονοµίας

και

Προτάσεις Υπουργείου Απασχόλησης που κατατέθηκαν ενόψει του 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου
της περιόδου 2007-2013
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ∆Α),
Αθήνα, Σεπτέµβριος 2003
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ∆Α),
Αθήνα, Σεπτέµβριος 2004
Πρακτικά από τα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια που διοργανώθηκαν από τις Περιφέρειες της χώρας
στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγραµµατισµού 2007-2013
Αναπτυξιακά κείµενα 13 Περιφερειών στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγραµµατισµού 2007-2013
Κείµενα Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» (Ε.Π. ΑΕΚ) (Αρχικό
και Αναθεωρηµένα, ex ante και Ενδιάµεση Αξιολόγηση, Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού – Αρχικό και
Αναθεωρηµένο κ.α.)
Αποφάσεις - Συµπεράσµατα Επιτροπών Παρακολούθησης. ΕΠΑΕΚ
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για την
Καταπολέµηση των ∆ιακρίσεων και Ανισοτήτων σε σχέση µε την Αγορά Εργασίας (EQUAL) στην Ελλάδα,
Αθήνα 2001
Κείµενα ΚΠ EQUAL (Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού, Μια Αγορά Ανοιχτή για όλους κ.α.)
Αποφάσεις - Συµπεράσµατα Επιτροπών Παρακολούθησης ΚΠ EQUAL
Πρακτικά των εβδοµαδιαίων συνεδριάσεων της ΟΣΠ του ΥΠΑΚΠ (Μάρτιος- Ιούνιος 2006)
Πρακτικά Ηµερίδας ∆ιαβούλευσης ΥΠΑΚΠ για την 4η Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, Αθήνα 17
Απριλίου 2006
Πρακτικά 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου ΥΠΑΚΠ, για την 4η Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013,
Αθήνα 23 Μαΐου 2006
Αποτελέσµατα επεξεργασίας ερωτηµατολογίων και κειµένων θέσεων φορέων και εταίρων που κατετέθησαν
στα πλαίσια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης του ΥΠΑΚΠ για την Κατάρτιση του ΤΕΠ ΑΝΑ∆ 2007-2013
Φάκελος εργασιών 8ης Συνεδρίασης Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων, Αθήνα 19 Ιουνίου 2006
3η Εγκύκλιος για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013
Νέοι Κανονισµοί για την περίοδο 2007-2013
I.

Γενικός Κανονισµός: ΕΚ 1083/2006

II.

Κανονισµός ΕΤΠΑ: ΕΚ 1080/2006

III.

Κανονισµός Ταµείου Συνοχής: ΕΚ 1084/2006

IV.

Κανονισµός ΕΚΤ: ΕΚ 1081/2006
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V.

Σχέδιο Εφαρµοστικού Κανονισµού

Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: Στρατηγικές κατευθυντήριες
γραµµές της Κοινότητας, 2007-2013 [05/07/2005]
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-2008)
Ανακοίνωση της ΕΕ "Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: το κοινοτικό πρόγραµµα της
Λισσαβόνας"
Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών (23 και 24 Μαρτίου 2006)
Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2005
Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις, 2005
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣ∆ΕΝ) 2005-2006, 2005
Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας. Περιφέρειες και Νοµοί, ΠΑΕΠ, 2005
Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σχετικά µε την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης για την
Ελλάδα έτους 2004

Ειδικά Κείµενα Ενσωµάτωσης των Αρχών της ΚΠ EQUAL
•

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση και την ενδυνάµωση του τοµέα της Κοινωνικής
Οικονοµίας στη χώρα µας. (συνθετικό προϊόν του Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου EQUAL
∆ραστηριότητες στον Τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας στο οποίο συµµετείχαν επτά Αναπτυξιακές
Συµπράξεις και περί τους 120 φορείς).

•

Πρόταση για ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα Πιστοποίησης Επαγγελµατικών Προσόντων
(Ο.Σ.Π.Ε.Π.). Συνθετικό προϊόν του Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου EQUAL Πιστοποίηση Επαγγελµατικών
Προσόντων και ∆εξιοτήτων στο οποίο συµµετείχαν εννιά Αναπτυξιακές Συµπράξεις και 138 φορείς.

•

Πρόταση πολιτικής για την αναβάθµιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο
σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών ενίσχυσης της Απασχόλησης και της
Επιχειρηµατικότητας σε τοπικό επίπεδο Συνθετικό προϊόν της Οµάδας Εργασίας Περιφερειακές
προσεγγίσεις Τοπικά ∆ίκτυα του Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου EQUAL ∆ικτύωση και Συντονισµός
υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε ενιαία σηµεία επαφής, στην οποία συµµετείχαν 4
Αναπτυξιακές Συµπράξεις και περί τους 80 φορείς).

•

Οδηγός καλής πρακτικής για το/ τη Σύµβουλο Απασχόλησης. Προϊόν της Οµάδας Εργασίας
Προφίλ Συµβούλου Απασχόλησης του Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου EQUAL ∆ικτύωση και Συντονισµός
υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε ενιαία σηµεία επαφής, στην οποία συµµετείχαν
12 Αναπτυξιακές Συµπράξεις και περί τους 240 φορείς.

•

Συνθετική µελέτη µε τίτλο Συντονισµένες και συµπληρωµατικές ενέργειες ολοκληρωµένης
παρέµβασης για την ενίσχυση της Απασχόλησης: Εφαρµογές και µελέτες περίπτωσης στο
πλαίσιο των Έργων EQUAL. Προϊόν της Οµάδας Εργασίας Προδιαγραφές, κριτήρια, διαδικασίες
ποιότητας µε σκοπό την αναβάθµιση-ενίσχυση δοµών και τη µετεξέλιξή τους σε ενιαία σηµεία επαφής
του Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου EQUAL ∆ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και
µετεξέλιξή τους σε ενιαία σηµεία επαφής, στην οποία συµµετείχαν 11 Αναπτυξιακές Συµπράξεις και
περί τους 200 φορείς.

•

Ενηµέρωση Ενδιάµεσης Έκθεσης Αξιολόγησης

•

Report by an ad hoc working group of Member States on Transnational and Interregional
Cooperation, June 2006

•

Report by an ad hoc working group of Member States on Innovation and Mainstreaming, June 2006

•

Report by an ad hoc working group of Member States on Gender Equality and Gender Mainstreaming,
June 2006
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