Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο στόχος της Κοινωνικής Ένταξης στην Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027
Τον Ιούνιο 2019 εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η 1 η Εγκύκλιος για το
«σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο
πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού». Η εν λόγω εγκύκλιος αποτέλεσε την εκκίνηση
της διαδικασίας σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ καθώς και την πρόσκληση προς τους αρμόδιους
φορείς πολιτικής να διατυπώσουν προτάσεις στρατηγικής με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς
τους. Οι προτάσεις αυτές, που έχουν παραλήπτη την Εθνική Αρχή Συντονισμού θα αποτελέσουν
τη βάση για τη διάρθρωση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του
«Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027». Η νέα
Προγραμματική Περίοδος δίνει έμφαση σε 5 Στόχους Πολιτικής (ΣΠ), οι οποίοι αναλύονται σε
30 ειδικούς στόχους.
Συγκεκριμένα τον τομέα της Κοινωνικής Ένταξης αναμένεται κυρίως να ενισχύσει ο Στόχος
Πολιτικής 4, με τίτλο «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων».
Το ταμείο ΕΤΠΑ θα χρηματοδοτήσει δράσεις που συμβάλλουν στους ακόλουθους ειδικούς
στόχους: α) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των
Υποδομών, β) Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και
διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών, γ) Ακόμη μεγαλύτερη
κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μεταναστών και των
μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων
τη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες, δ) Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική
περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας
υγειονομικής περίθαλψης.
Το ταμείο ΕΚΤ+ θα χρηματοδοτήσει δράσεις που συμβάλλουν στους ακόλουθους ειδικούς
στόχους: α) βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν
εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων,
προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας, β) εκσυγχρονισμό των θεσμών
της αγορά εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών σε
δεξιότητες και εξασφάλιση της έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της
προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της κινητικότητας, γ)
προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της
επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική
φροντίδα, προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος
για την αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία, προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων,
των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση, δ)
βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της απόκτησης
βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, ε) προώθηση της ίσης
πρόσβασης και της ολοκλήρωσης ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και
κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα,
μέσω της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έως την τριτοβάθμια
εκπαίδευση καθώς και την εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, περιλαμβανομένης της
διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους στ) προώθηση της διά βίου μάθησης,
ιδίως με ευκαιρίες για ευέλικτη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους,

1

λαμβάνοντας υπόψη τις ψηφιακές δεξιότητες, την καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και τις νέες
απαιτήσεις για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκολύνοντας τις
μεταβάσεις στη σταδιοδρομία και προωθώντας την επαγγελματική κινητικότητα, ζ) προώθηση
της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού
συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, θ) προώθηση της κοινωνικοοικονομικής
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, ι)
ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές
υπηρεσίες• εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης
της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία βελτίωση της προσβασιμότητας, της
αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και
των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης, ια) προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων
που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των
απόρων και των παιδιών, ιβ) αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων και/ή
βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων.

Υπεύθυνη χειρίστρια του έργου της Π.Κ.Μ. είναι η κα Ευγνωσία Παπαδοπούλου, τηλ:
2313330870, Email: e.papadopoulou@pkm.gov.gr
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