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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων 
τοπικών η τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις 
συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες που 
πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης και στις περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου 
σύγκλισης» 

 

 
 
Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες  

Ο παρών άξονας προτεραιότητας προβλέπεται να καλύψει, με μέσο-
μακροπρόθεσμα μέτρα ολοκληρωμένου χαρακτήρα, τις συνέπειες που 
υφίσταται το ανθρώπινο δυναμικό εξαιτίας των τοπικών η τομεακών κρίσεων 
που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση η με τις 
συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου.   

Βασική και άμεση  προτεραιότητα του άξονα είναι η παροχή 
δυνατοτήτων απασχόλησης και προσαρμογής του ανθρώπινου 
δυναμικού στην υπό  οικονομική και κοινωνική  αναδιάρθρωση αγορά 
εργασίας, η παροχή κίνητρων και η διαμόρφωση συνθηκών για τη 
διατήρηση και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και η συγκράτηση 
του τοπικού πληθυσμού στις περιοχές που πλήττονται. 

Οι κρίσεις που συνδέονται με κοινωνικές και οικονομικές διαρθρωτικές αλλαγές 
έχουν συνήθως αναπάντεχες και καταστροφικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο 
δυναμικό που βρίσκεται στη δίνη αυτών των μεταβολών. Ωστόσο, αξίζει εδώ 
να σημειωθεί, ότι ακόμη και αν οι διαρθρωτικές αυτές μεταβολές έχουν 
τομεακό χαρακτήρα και αφορούν σε ένα ευρύτερο τομέα απασχόλησης η 
εμπορίου, οι συνέπειες, στη μεγαλύτερη τους ένταση, συνήθως εντοπίζονται 
χωρικά σε συγκεκριμένες περιοχές και αγγίζουν ιδιαίτερα το σύνολο του 
πληθυσμού τους. Παρά τις καταστροφικές όμως συνέπειες, στις περιοχές που 
πλήττονται, παρέχεται η δυνατότητα με σωστό προγραμματισμό, τεχνική 
υποστήριξη και χρηματοδότηση να τεθούν και πάλι σε μια δυναμική 
αναπτυξιακή τροχιά μέσα από την ανασύσταση / αναδιάρθρωση του 



παραγωγικού ιστού, τη δημιουργία και επέκταση κοινωνικών δομών και την 
ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.  

Η διατήρηση της πληθυσμιακής βάσης αποτελεί προϋπόθεση για την 
αναζωογόνηση και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας 
περιοχής στην προοπτική μιας ενδογενούς αναπτυξιακής διαδικασίας. Μια 
ενδεχόμενη σημαντική πληθυσμιακή μείωση και ειδικότερα μια συρρίκνωση 
του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού θα καταστήσει ανέφικτη οποιαδήποτε 
ενδογενή αναπτυξιακή προσπάθεια εφόσον δεν θα υπάρχει επάρκεια των 
απαραίτητων ανθρώπινων πόρων. Επιπλέον, προσπάθεια θα πρέπει να 
καταβληθεί ώστε οι περιοχές να καταστούν ελκυστικές για να μπορέσουν να 
προσελκύσουν νέα άτομα τα οποία θα αναζητήσουν τόπο διαβίωσης και 
εργασίας στις περιοχές αυτές. 

 

Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι 

Οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι, των οποίων η πραγματοποίηση αφενός θα 
ικανοποιήσει το στρατηγικό στόχο και εφ’ ετέρου θα επιτύχει τα 
προαναφερόμενα προσδοκώμενα αποτελέσματα στον κοινωνικοοικονομικό ιστό 
της περιοχής, είναι οι εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 

Πρόσβαση στην απασχόληση και διατήρηση στην αγορά εργασίας του 
ενεργού πληθυσμού των περιοχών/τομέων που πλήττονται, μέσω 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και ολοκληρωμένων σχεδίων 
απασχόλησης τοπικού χαρακτήρα - Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

Οι απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται με την οικονομική 
και κοινωνική αναδιάρθρωση ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του 
εμπορίου έχουν αναμφίβολα ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό των  περιοχών που πλήττονται. Εν τούτοις, 
παρέχεται η δυνατότητα / προοπτική οικονομικής ανασυγκρότησης, 
εκσυγχρονισμού της τοπικής οικονομίας και ενσωμάτωσής της στο εθνικό και 
διεθνές περιβάλλον.  Από τη μια απαιτείται ο εκσυγχρονισμός / αναδιάρθρωση 
των οικονομικών τομέων με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και διαδικασιών 
παραγωγής και επεξεργασίας, καθετοποίηση της παραγωγής και από την άλλη, 
η δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  Σε κάθε περίπτωση 
προϋπόθεση αποτελεί μεταξύ των άλλων και η κατάρτιση και τεχνική 
υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού.  

Ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου:  



 Ενέργειες προώθησης της απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης με ιδιαίτερη 
έμφαση στους νέους, τις γυναίκες, τους μακροχρόνια άνεργους και τα 
άτομα από ειδικές κοινωνικές ομάδες.  

 Ενέργειες για την κατάρτιση/επανακατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων 
των κατοίκων ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις καθώς και να 
αξιοποιήσουν τις προοπτικές απασχόλησης που δημιουργούνται μέσα από 
την υλοποίηση ειδικών σχεδίων ανασυγκρότησης  

 Ενίσχυση των παρεμβάσεων των υπηρεσιών απασχόλησης προς όφελος 
των ανέργων που πλήττονται από τις συνέπειες της κρίσης. 

 Προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών. 

 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ατόμων που χάνουν τις επιχειρήσεις 
τους  με έμφαση σε τομείς αιχμής (τουρισμός, πολιτισμός, περιβάλλον 
κλπ.). 

 Ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.  

 Ενσωμάτωση των αρχών της Κ.Π. EQUAL στην αναπτυξιακή πολιτική 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 

Ενεργές πολιτικές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής – τη διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής- και την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού 

Για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού που υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες 
διαρθρωτικών αλλαγών, την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την οικονομική 
ανάπτυξη, βασική προϋπόθεση αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.   
Ο στόχος αφορά στην αποκατάσταση / επέκταση/ βελτίωση των κοινωνικών δομών και 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Εστίαση των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης στις νέες 
αναδυόμενες εκφάνσεις – απειλές της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, οι 
οποίες επενεργούν είτε στην εμφάνιση νέων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που 
απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό ως συνέπεια των καταστροφών, είτε στην 
περαιτέρω επιβάρυνση ομάδων του πληθυσμού που παραδοσιακά απειλούνται με 
κοινωνικό αποκλεισμό.  

Ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου:  

 Προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και επαγγελματικής ένταξης . 
Ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής ένταξης με έμφαση στις ομάδες 
πληθυσμού με ειδικές ανάγκες (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία κτλ.) 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών προστασίας και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 



ατόμων που χρήζουν προστασίας (βρέφη, νήπια, ηλικιωμένοι, ΑμΕΑ κλπ) 

 Παρέμβαση στην ποσότητα και ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων 
υπηρεσιών στις περιοχές που πλήττονται: τοπικά παραρτήματα του ΟΑΕΔ, 
Κοινωνικές δομές, Πρωτοβάθμια κέντρα υγείας. 

 Αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών του τομέα υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης κατά προτεραιότητα στις περιοχές που πλήττονται. 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και δημόσιας υγείας με 
δράσεις πρόληψης και διασφάλισης της δημόσιας υγείας στις περιοχές που 
πλήττονται. 

 Ολοκληρωμένες δράσεις συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 
ευπαθών ομάδων στις περιοχές που πλήττονται (ενδεικτικά συμβουλευτική 
προς τον σχολικό πληθυσμό, κινητές μονάδες, κλιμάκια ψυχολογικής 
παρέμβασης σε απομακρυσμένες περιοχές κλπ) 

 Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ομάδων ή ατόμων 
των τοπικών πληθυσμών που απειλούνται από φτώχεια.  

 Προγράμματα κινητοποίησης και συμμετοχής των τοπικών, κοινωνικών 
εταίρων σε δράσεις οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

 Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την εργασιακή ένταξη 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 

Παρεμβάσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς 
αποκατάστασης και προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος  

Η αποκατάσταση/αναζωογόνηση,  προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος 
και των πολιτισμικών και φυσικών πόρων μιας περιοχής που υφίσταται τις 
συνέπιες μιας κρίσης, όπως την ορίζει το Άρθρο 51, με κίνδυνο να βρεθεί σε 
παρακμή και απαξίωση, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που όχι μόνο θα τονώσουν την παραγωγική και κοινωνική 
βάση της περιοχής αλλά και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς 
αποκατάστασης και ορθολογικής διαχείριση του περιβάλλοντος και των 
πολιτισμικών και φυσικών πόρων με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, 
αποτελεί βασική επιλογή της στρατηγικής, δεδομένου ότι με αυτήν 
εξασφαλίζεται μια συνεχής αυτοτροφοδοτούμενη αναπτυξιακή πορεία. 



Με το στόχο αυτό θα επιδιωχθεί η με παρεμβάσεις ενίσχυσης του 
ανθρώπινου δυναμικού συμβολή στην αποκατάσταση, τη διατήρηση και 
ανάδειξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, του αστικού και 
αγροτικού τοπίου και των πολιτιστικών και φυσικών πόρων, την 
αναζωογόνηση και ανάδειξη δασικών περιοχών, κ.λ.π.   

Ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου:  

 Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος και 
πολιτισμού 

 Ενίσχυση των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  

 Ενίσχυση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο τομέα του περιβάλλοντος  

 Δράσεις κατάρτισης στην αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος 
και φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς  

 Προγράμματα  απασχόλησης ανέργων στους αρμόδιους φορείς για τον 
καθαρισμό, την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων και την αναδάσωση των  
περιοχών που πλήττονται.  

 Προγράμματα κατάρτισης σε θέματα πολιτικής προστασίας, διαχείρισης 
κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και δημόσιας υγείας.  

 Έμφαση σε παρεμβάσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης, 
κατάρτισης σε σχέση με την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, της 
πολιτικής προστασίας και της δημόσιας υγείας. 

 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2  «Ταχεία αντιμετώπιση των 
άμεσων συνεπειών που υφίσταται το ανθρώπινο δυναμικό εξαιτίας 
απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την 
οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις 
συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες που 
πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης και στις περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου 
σύγκλισης». 

 

Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες  

Ο παρών άξονας προτεραιότητας προβλέπεται να καλύψει τα 
βραχυπρόθεσμα μέτρα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των 
αμέσων αναγκών που είναι αποτέλεσμα μιας κρίσης που συνδέεται με την 



οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή με τις συνέπειες της 
απελευθέρωσης του εμπορίου. 

Βασική προτεραιότητα του άξονα είναι η λήψη αμέσων μέτρων για την 
ανακούφιση και στήριξη των  τοπικών πληθυσμών που πλήττονται 
η/και του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες μιας 
κρίσης. 

Η επιτυχής αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων μιας κρίσης όπως ορίζεται 
στο Άρθρο 51 του Γενικού Κανονισμού 1083 είναι πρωταρχικής σημασίας για 
την περεταίρω ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση της. Η απορρόφηση του 
ψυχολογικού, κοινωνικού και οικονομικού σοκ που υφίστανται οι πληγέντες 
αποτελεί κομβικό παράγοντα για την οικοδόμηση κλίματος ασφάλειας και 
εμπιστοσύνης, που θα οδηγήσει στη συνέχεια στη δημιουργία κατάλληλων 
προϋποθέσεων για ανασυγκρότηση των πληθυσμών και/η του ανθρώπινου 
δυναμικού.  

Για το λόγο αυτό στον παρόντα άξονα προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων 
που θα καλύψουν κατά τρόπο άμεσο, ευέλικτο, αποτελεσματικό και 
ολοκληρωμένο τις πρώτες  προκύπτουσες ανάγκες, δρώντας κυρίως σε τρία 
επίπεδα: 

- στο επίπεδο παροχής ψυχολογικής στήριξης,  

- στο επίπεδο αποτροπής της υποβάθμισης η/και στο μετρό του δυνατού, 
αποκατάστασης της ποιότητας ζωής και της διασφάλισης ικανοποιητικών 
συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής, και  

- στο επίπεδο παροχής προοπτικών και διεξόδων για επαγγελματική 
αποκατάσταση.   

Η δυσκολία υλοποίησης των δράσεων έγκειται κύρια στην ιδιαιτερότητα του 
χαρακτήρα τους αφού απαιτείται σε άμεσο χρόνο: 

- η ορθή αξιολόγηση του είδους  και των διαστάσεων της κρίσης και των 
συνεπειών της, 

- η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου δράσης και ο αποτελεσματικός 
συντονισμός των δράσεων και  

- ο άμεσος ευέλικτος, αποτελεσματικός και ολοκληρωμένος τρόπος 
υλοποίησης τους.  

Προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο ταχείας και 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης κρίσεων προβλέπεται στο πλαίσιο του 
Άξονα η εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ειδικού κανονιστικού και 
εφαρμοστικού πλαισίου, τον προσδιορισμό συστήματος και κριτηρίων 



αξιολόγησης κρίσεων, καθώς και της αποτελεσματικότερης δομής 
διαχείρισης κρίσεων, η οποία θα εξασφαλίζει κατά τρόπο ευέλικτο, 
αποτελεσματικό και άμεσο το σχεδιασμό, το συντονισμό και την 
υλοποίηση των δράσεων που αποσκοπούν στη στήριξη του πληθυσμού 
/ανθρώπινου δυναμικού.  

Οι Ελληνικές Αρχές  θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα 
αποτελέσματα της μελέτης να είναι διαθέσιμα το αργότερο ένα χρόνο μετά την 
έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων» ώστε να καταστεί ο Άξονας λειτουργικός.  

Ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου:  

 Παροχή άμεσων βραχυπρόθεσμων συνοδευτικών υποστηρικτικών 
υπηρεσιών – συμβουλευτικής - ψυχολογικής στήριξης  

 Προσαρμοσμένη ενίσχυση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και 
φροντίδας προς τον τοπικό πληθυσμό  

 Δημιουργία έκτατων κινητών δόμων κοινωνικής φροντίδας και ενίσχυση 
λειτουργίας υπαρχουσών δομών που συμμετέχουν ενεργά στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και δημόσιας υγείας με 
τη δημιουργία έκτατων κινητών μονάδων για δράσεις πρόληψης και 
διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σε περιοχές που πλήττονται. 

 Εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες ολοκληρωμένες δράσεις 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης ευπαθών ομάδων σε 
περιοχές /τομείς που πλήττονται (ενδεικτικά συμβουλευτική προς τον 
σχολικό πληθυσμό, κινητές μονάδες, κλιμάκια ψυχολογικής παρέμβασης 
κλπ) 

 Άμεσες δράσεις προώθησης στην απασχόληση (ενδεικτικά ειδικά μέτρα για 
μικρό χρονικό διάστημα, όπως ενίσχυση αναζήτησης εργασίας, 
κινητικότητας ή συμμετοχής στην δια βίου μάθηση.) 

 Όλες οι δράσεις του ΕΠ θα υλοποιηθούν κατά τρόπο στοχευμένο, διακριτό 
και ολοκληρωμένο, προσαρμοσμένες στην αντιμετώπιση των συνεπειών της 
κρίσης, σε πλήρη συνέργεια, συμπληρωματικότητα και συνάφεια με τις 
λοιπές δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από άλλες παρεμβάσεις του  
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επικάλυψη. 

 


