ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ
2007-2013

ΔΠΙΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΦΗ
ηην
νπ
π

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ»
(Αξηζκόο έγθξηζεο: C/2007/5534/12.11.2007)

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2008

Τν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» ηνπ Υπνπξγείνπ
Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο είλαη έλα απφ ηα νθηψ (8) Τνκεαθά
Πξνγξάκκαηα ηεο Διιάδαο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013 θαη έλα εθ ησλ
ηξηψλ (3) Πξνγξακκάησλ ηεο ρψξαο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ
Θνηλσληθφ Τακείν. Σηνρεχεη, αθελφο, ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ σο θηλεηήξηαο δχλακεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη αθεηέξνπ, ζηελ
ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Ζ απαζρόιεζε θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή απνηεινχλ δηαθξηηφ ζεκαηηθφ πεδίν ηνπ
Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ) 2007-2013, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη
ζηνπο αθφινπζνπο γεληθνχο ζηφρνπο:
1.
2.
3.
4.

Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ,
Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ηδίσο ησλ λέσλ,
Πξνψζεζε ηεο Θνηλσληθήο Δλζσκάησζεο
Γεκηνπξγία ελφο απνδνηηθνχ θαη νηθνλνκηθά βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο Υγείαο θαη
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
5. Αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ
ηζφηεηαο ησλ θχισλ, κε ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο θπξίαξρεο εζληθέο πνιηηηθέο
πξνηεξαηφηεηεο (αλάπηπμε – απαζρφιεζε - θνηλσληθή ζπλνρή).
Σχκθσλα κε ην Δζληθφ Σηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013, σο επηιέμηκεο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο νξίζηεθαλ θαη νη 13
Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, αλαδεηθλχνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο σο
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηόρνπ 1 (ύγθιηζε) θαη 2 (Αληαγσληζηηθόηεηα θαη
Απαζρόιεζε). Οη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ εμεηδηθεχνπλ ηηο
ζηξαηεγηθέο παξεκβάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ αθφινπζε ρσξηθή θιίκαθα:
1. παξεκβάζεηο ζηηο νθηψ (8) Πεξηθέξεηεο Ακηγνύο ηόρνπ ύγθιηζεο: Θξήηε,
Ηφληα Λεζηά, Β. Αηγαίν, Αλαηνιηθή Καθεδνλία Θξάθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιία Γπηηθή
Διιάδα, Πεινπφλλεζνο,
2. παξεκβάζεηο ζηηο ηξεηο (3) Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμόδνπ: Αηηηθή, Θεληξηθή
θαη Γπηηθή Καθεδνλία θαη,
3. παξεκβάζεηο ζηηο δχν (2) Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζόδνπ: Λφηην Αηγαίν θαη
Σηεξεά Διιάδα.
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο εθαξκφζζεθε πιήξσο ε
αξρή ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ παξεκβάζεσλ βαζίζηεθε ζε επξχ
θνηλσληθφ δηάινγν (εκεξίδα 17-04-2006, αλαπηπμηαθφ ζπλέδξην 23-05-2006, επηκέξνπο
ζπλαληήζεηο εξγαζίαο κε θνξείο θ.ιπ.), θαη εμεηδηθεχζεθε ζηαδηαθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ηνπο αλζξψπηλνπο
πφξνπο γεληθφηεξα. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζηε δηαδηθαζία πξνέθπςε κε βάζε ηελ
εθπξνζψπεζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηελ
πιήξε θάιπςε ηνπ εχξνπο ησλ πνιηηηθψλ θαη εηδηθψλ νξηδφληησλ ζεκάησλ πνπ
αλαπηχζζνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα.
Τν 1Ο Κεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο
Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ 2007-2013, αλαθνξηθά κε παξακέηξνπο ηνπ εζσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο, φπσο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε θαηάζηαζε ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, ε θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνλ
ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο θαη ηεο Γεκφζηαο Υγείαο
ηνπ πιεζπζκνχ.
Ζ αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ αλέδεημε ηα αθφινπζα σο ζεκαληηθόηεξα
πξνβιήκαηα-πξνθιήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ζε εζληθφ επίπεδν ηα δεηήκαηα
αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ:
1

1.

Αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηνπ βαζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.

2.

Αδπλακία πξνζαξκνγήο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
ζηηο λέεο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο

3.

Γπζθνιία πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία γηα ηηο γπλαίθεο

4.

Γπζθνιία πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία γηα ηνπο λένπο

5.

Καθξνρξφληα αλεξγία θαη δπζθνιία πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία γηα εηδηθέο νκάδεο
πιεζπζκνχ

6.

Φακειή Γεσγξαθηθή θαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

7.

Αδήισηε εξγαζία

8.

Υςειά επίπεδα θηλδχλνπ θηψρεηαο

9.

Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηνκέα ηεο Υγείαο

10. Αληζνκεξήο αλάπηπμε ηεο Χπρηαηξηθήο Κεηαξξχζκηζεο
11. Υζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή γεληθψλ πνιηηηθψλ απντδξπκαηηζκνχ θαη απηφλνκεο
δηαβίσζεο
12. Γπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ
Τα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ζπζηεκαηνπνηνχληαη ζε έλα «ηεξαξρεκέλν ζύζηεκα
αλαγθώλ», ζηηο νπνίεο ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί:
Αλάγθε 1

Απνηειεζκαηηθέο θαη ειθπζηηθέο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο κέζσ
ηνπ νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα ησλ παξεκβάζεσλ, κε επηδίσμε ηελ
θηλεηνπνίεζε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ άλεξγνπ.

Αλάγθε 2

Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ, ησλ λέσλ, ησλ
καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη εηδηθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ
απεηινχληαη πεξηζζφηεξν απφ απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.

Αλάγθε 3

Δλίζρπζε θαη θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ δξάζεσλ ελζάξξπλζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ γπλαηθψλ βάζεη ηεο ελαξκφληζεο
νηθνγελεηαθήο – επαγγεικαηηθήο δσήο θαη ηεο απνδέζκεπζήο ηνπο απφ ηε
θξνληίδα παηδηψλ θαη εμαξηψκελσλ αηφκσλ.

Αλάγθε 4

Βειηίσζε, αλαβάζκηζε θαη κεηαηξνπή ησλ Θέληξσλ Πξνψζεζεο ζηελ
Απαζρφιεζε (ΘΠΑ) ζε νινθιεξσκέλα θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ κηαο
ζηάζεο (one-stop-shops).

Αλάγθε 5

Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζπλεξγηψλ θαη δηαζπλδέζεσλ ησλ Γεκφζησλ
Υπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο (ΓΥΑ) κε ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
θαη ηνπο ειεγθηηθνχο θνξείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζπλεξγαζηψλ
κε ηηο δνκέο θαη ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο
απαζρφιεζεο.

Αλάγθε 6

Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ Σπζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ, δεμηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,
βάζεη ησλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ.

Αλάγθε 7

Γεκηνπξγία
πνηνηηθφηεξσλ
ζέζεσλ
εξγαζίαο,
ελδπλάκσζε
ηεο
θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο
εξγαζίαο.

Αλάγθε 8

Δλίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ.

Αλάγθε 9

Κεηάβαζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο:
Αλάγθε 9.1 Δπαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ πιαηζίνπ παξνρήο ηεο ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
Αλάγθε 9.2 Δλίζρπζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο
ησλ ελειίθσλ ζε ελέξγεηεο δηα βίνπ κάζεζεο
Αλάγθε 9.3 Σπζηεκαηνπνίεζε θαη εκβάζπλζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο
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ηεο ΘηΠ κέζσ ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθψλ
Αλάγθε 10

Υινπνίεζε πνιηηηθψλ ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ.

Αλάγθε 11

Βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.

Αλάγθε 12

Δλίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη πξνψζεζε ηεο
ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ
πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο (ελίζρπζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη ησλ απφ θνηλνχ δξάζεσλ/capacity building and joint
actions).

Αλάγθε 13

Αληηκεηψπηζε ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαη ηεο ρακειήο αληαγσληζηηθφηεηαο
ηνπ ζπζηήκαηνο Υγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εζσζηξέθεηα.

Αλάγθε 14

Αληηκεηψπηζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ησλ ειιείςεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο
Φξνληίδαο Υγείαο θαη ησλ αλεπαξθεηψλ ζην ζχζηεκα πξφιεςεο θαη
πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Υγείαο.

Αλάγθε 15

Οινθιήξσζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο
αξηζκνχ δνκψλ θιεηζηήο θξνληίδαο).

Αλάγθε 16

Βειηίσζε ηεο ζπλέξγηαο κεηαμχ
Αιιειεγγχεο, ΚΘΟ θαη ΟΤΑ.

Αλάγθε 17

Δλζάξξπλζε θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ αμηνπνίεζεο
απνηειεζκάησλ έξεπλαο ζηνλ ηνκέα Υγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.

Αλάγθε 18

Αλαβάζκηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζε νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο θαη
πεξηνρέο ηνπ ηνκέα Υγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.

(Κείσζε

ηνπ

Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη

πςεινχ

Θνηλσληθήο

Οη αλάγθεο απηέο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν ζπζηεκαηνπνηνχληαη:




Σε εζηηαζκέλεο παξεκβάζεηο ζηηο έληεθα (11) Πεξηθέξεηεο ηνπ Σηφρνπ 1 γηα ηελ
ηαρχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ αλαγθψλ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα επηηαρπλζεί ε
αλάπηπμή ηνπο.
Σηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ ζεηηθψλ αλαπηπμηαθψλ ησλ δχν (2)
Πεξηθεξεηψλ ηνπ Σηφρνπ 2 κε παξάιιειε επίιπζε ησλ αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ.

Τν 2ν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πεξίνδν 20072013. Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο πνιηηηθέο ζηνπο ηνκείο ηεο
απαζρφιεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο (ελδεηθηηθά Αλαζεσξεκέλε Σηξαηεγηθή ηεο
Ληζζαβόλαο θαη Οινθιεξσκέλεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο, Καλνληζκόο ηνπ Επξσπατθνύ
Κνηλσληθνύ Τακείνπ, Εζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο 2007- 2013, Εζληθό
Πξόγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ 2005-2008, Εζληθή Έθζεζε Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή
Πξνζηαζία θαη ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 2006-2008, Εζληθό Πξόγξακκα «Ψπραξγώο» 20002010), νη βαζηθέο επηδηώμεηο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ζπλνπηηθά εμεηδηθεχνληαη:


Σηε δπλακηθή πξνζαξκνγή θαη ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ γλώζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο απαηηήζεηο κηαο ζχγρξνλεο θαη
αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο.



Σηε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ απαζρόιεζε γηα όινπο, κε ηδηαίηεξε
κέξηκλα ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ, ησλ λέσλ θαη ησλ
καθξνρξφληα αλέξγσλ.



Σηε δπλακηθή πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο, πξνψζεζεο
ζηελ απαζρφιεζε, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θξνληίδαο θαη πγείαο θαη ςπρηθήο
πγείαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη αλαδπφκελσλ αλαγθψλ θαη
ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ.



Σηελ πιήξε ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα
θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κε
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ηελ πξνάζπηζε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ηελ θνηλσληθή θαη
εξγαζηαθή έληαμε/επαλέληαμε ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ
αιιά θαη ησλ ρξφληα λνζνχλησλ.
Σεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε βάζε πνπ παξέρεη γηα
παξεκβάζεηο από πιεπξάο ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ. Σπγθεθξηκέλα, ην Υπνπξγείν
Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, κέζσ «πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο»,
πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη έσο ην 2% ησλ πφξσλ ηνπ Δ.Π. γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο
ζηήξημεο παξεκβάζεσλ θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ σθεινπκέλσλ, γηα ηελ πινπνίεζε
θνηλψλ δξάζεσλ, θαζψο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ ησλ
θνηλσληθψλ εηαίξσλ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ
θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ» 2007-13 έρεη βαζηζηεί ζε αξρέο πνπ δηαηξέρνπλ νξηδόληηα ην ζχλνιν ησλ
Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο θαη ησλ επηκέξνπο παξεκβάζεσλ θαη θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν αλακέλεηαη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα:


Ιζόηεηα επθαηξηώλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.



Γηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο.



Οινθιεξσκέλνο θαη ζπλεθηηθόο ραξαθηήξαο ησλ παξεκβάζεσλ, κε έκθαζε ζηε
ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πνιιαπιαζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ.



Ρεαιηζηηθή ζηνρνζέηεζε, ζαθήο ζχλδεζε ησλ παξεκβάζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα.



Έκθαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα.



Αμηνπνίεζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο θαη ησλ ζπλεξγεηώλ, κε ηαπηφρξνλε
απνθπγή αιιεινεπηθαιχςεσλ.



Έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο
γλώζεο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ΤΠΔ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο.



Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξεκβάζεσλ, κε
ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ εηαίξσλ θαη ηελ αλάπηπμε
ηεο εηαηξηθφηεηαο.



Δμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ παξεκβάζεσλ, κε έκθαζε ζηηο πξαγκαηηθέο
αλάγθεο ησλ σθεινπκέλσλ.



Βησζηκόηεηα – δηαηεξεζηκόηεηα ησλ παξεκβάζεσλ θαη δνκψλ θαη κεηά ην 2015.



Κηλεηνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο ζε ζηαζεξφ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ
πεξηβάιινλ.



Δλζσκάησζε θαη δηάρπζε ησλ αξρώλ ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο EQUAL
(Δηαηξηθφηεηα, Γηαθξαηηθφηεηα – Γηαπεξηθεξεηαθφηεηα, Θαηλνηνκία) ζην ζρεδηαζκφ θαη
ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο.



Αξρή ηεο «ζπλππεπζπλόηεηαο» ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ
(stakeholders), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλππεπζπλφηεηαο/ινγνδνζίαο ησλ
θνξέσλ πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο.



Έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία θξαηηθώλ θαη κε θπβεξλεηηθώλ δνκώλ θαη νξγάλσζε
ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο.



Πξόβιεςε αλαγθώλ γηα κειινληηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή
ζπλνρή, ηδίσο κε ηελ αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ.



Δλζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο.

Κενηπικόρ ζηόσορ ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ σο θηλεηήξηαο δύλακεο γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
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Ο θεληξηθφο απηφο ζηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αλαιχεηαη ζε δχν
επηκέξνπο ηξαηεγηθνύο ηόρνπο:
ηξαηεγηθόο ηόρνο 1 Πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πξνζαξκνγή
δπλακηθνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ

ηνπ

αλζξψπηλνπ

ηξαηεγηθόο ηόρνο 2 Θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
Οη Σηξαηεγηθνί Σηφρνη, κε ηε ζεηξά ηνπο, εμεηδηθεχνληαη ζε ηέζζεξηο Γεληθνύο ηόρνπο,
νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηνπο Θεκαηηθνχο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο σο εμήο:
Γεληθόο ηόρνο 1

Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη
ησλ επηρεηξήζεσλ (Θεκαηηθφο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2)

Γεληθόο ηόρνο 2

Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε (Θεκαηηθφο Άμνλαο
Πξνηεξαηφηεηαο 3)

Γεληθόο ηόρνο 3

Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε
κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ (Θεκαηηθφο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4)

Γεληθόο ηόρνο 4

Δδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Τνκέα ηεο Χπρηθήο Υγείαο,
αλάπηπμε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο θαη πξνάζπηζε ηεο
Γεκφζηαο
Υγείαο
ηνπ
πιεζπζκνχ
(Θεκαηηθφο
Άμνλαο
Πξνηεξαηφηεηαο 5)

Ζ εμεηδίθεπζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ Σηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα Σηφρσλ πνπ αθνινπζεί:
Γηάγξακκα ζηόρσλ ηνπ ΔΠ Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 2007–2013

Γεληθνί ηόρνη /
Θεκαηηθνί ΑΠ

ηξαηεγηθνί
ηόρνη

Κεληξηθόο
ηόρνο

Αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
σο θηλεηήξηαο δχλακεο γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη
ηελ ελίζρπζε ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο

Πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη
πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ

Δλίζρπζε ηεο
πξνζαξκνζηηθφηεηαο
ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ

Γηεπθφιπλζε ηεο
πξφζβαζεο ζηελ
απαζρφιεζε

Θαηαπνιέκεζε ησλ
δηαθξίζεσλ θαη ηνπ
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ

Πιήξεο
ελζσκάησζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ
αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ζε
κηα θνηλσλία
ίζσλ επθαηξηψλ

Δδξαίσζε ηεο
κεηαξξχζκηζεο
ζηνλ Τνκέα ηεο
Χπρηθήο Υγείαο,
αλάπηπμε ηεο
Πξσηνβάζκηαο
Φξνληίδαο
Υγείαο θαη
πξνάζπηζε ηεο
Γεκφζηαο Υγείαο
ηνπ πιεζπζκνχ
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Τν 2ν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιόγεζε ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ε νπνία ηεθκεξηψλεη ηελ επηινγή ηεο πξνηεηλφκελεο
ζηξαηεγηθήο θαη απνηππψλεη ηε ζπλάθεηα ηνπ Δ.Π. κε ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο
πξνηεξαηφηεηεο.
Τν 3ν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε δνκή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη
παξνπζηάδεη ηε δηάξζξσζή ηνπ ζε έμη (6) Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο (Α.Π.), θάζε έλαο
απφ ηνπο νπνίνπο αλαιχεηαη ζε ηξεηο (3) Άμνλεο, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο (3)
θαηεγνξίεο πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα:
- νη Α.Π. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 θαη 6.1 αλαθέξνληαη ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο Σχγθιηζεο,
- νη Α.Π. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 θαη 6.2 ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο Σηαδηαθήο Δμφδνπ θαη
- νη Α.Π. 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 θαη 6.3 ζηηο 2 Πεξηθέξεηεο Σηαδηαθήο Δηζφδνπ.
Ζ πεξηθεξεηαθή δηαθνξνπνίεζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο αλαθέξεηαη ζηε ζηφρεπζε
θαη έληαζε ησλ πξνο πινπνίεζε παξεκβάζεσλ κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηξηψλ ηχπσλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο
αλά ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή ελφηεηα, θαζψο θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη φξσλ
ρξεκαηνδφηεζεο.
Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: «πζηεκηθέο Παξεκβάζεηο»
Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Σπζηεκηθέο Παξεκβάζεηο» αλαθέξεηαη ζε παξεκβάζεηο νη
νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε κεηαξξχζκηζε θαη ηε ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ησλ ζεζκψλ,
θνξέσλ θαη κεραληζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε, ε
παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ησλ Θεκαηηθψλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο
2, 3 θαη 4. Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλνληαη:
1.

Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
αλαγθψλ ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο - Σχζηεκα 1 ΔΣΣΔΔΘΑ

2.

Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Σπζηήκαηνο Σπλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο Σχζηεκα 4 ΔΣΣΔΔΘΑ

3.

Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο Σπκβνπιεπηηθήο ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (Σπκβνπιεπηηθή Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ)- Σχζηεκα 6 ΔΣΣΔΔΘΑ

4.

Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ ζηνπο
ζρεηηθνχο ηνκείο ηνπ ΔΘΤ θαη ζε νινθιεξσκέλεο δξάζεηο Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη
εηδηθή ζηήξημε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ΚΘΟ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ
νξγαλψζεσλ

5.

Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία "Γηαδηθηπαθήο Πχιεο" Σχδεπμεο Πξνζθνξάο - Εήηεζεο
Δξγαζίαο

6.

Αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ΓΥΑ ζε εληαίν
νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ – “one-stop shops”.

7.

Αλαβάζκηζε ησλ κεραληζκψλ επηηήξεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο γηα ηε κείσζε ηεο
αδήισηεο εξγαζίαο

8.

Σηήξημε ηνπ ππφ ζχζηαζε νξγαληζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη
εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο

9.

Δθπφλεζε ζεζκηθνχ, θαλνληζηηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ κε
ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ίδξπζεο
θαη ιεηηνπξγίαο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ

ζχζηεκα

θέληξσλ

παξνρήο

10. Δθπφλεζε ζεζκηθνχ, θαλνληζηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε
ελφο βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην Σπίηη»
11. Αλαδηάξζξσζε θαη επέθηαζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δζληθνχ
Παξαηεξεηεξίνπ ΑκεΑ.
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Θεκαηηθόο Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2: «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηνπ
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ»
Ζ ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
ε δηα βίνπ κάζεζε ζπληζηνχλ βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
δηαβίσζε ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο.
Οη εηδηθνί ζηόρνη ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη:


Αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ Σπλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΣΔΘ)
γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, εξγνδφηεο θαη απηναπαζρνινχκελνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ΣΔΘ θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο.



Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ΣΔΘ θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο γηα
ηνπο εξγαδφκελνπο, ηδίσο ζηηο ΚΚΔ.



Σρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζηνπο ζρεηηθνχο ηνκείο ηνπ ΔΘΤ απφ
θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ησλ
αληηπξνζσπεπηηθψλ ΚΘΟ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ.



Αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη ηε ζεηηθή δηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ.

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Παξεκβάζεσλ:
1. Υινπνίεζε παξεκβάζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ
Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Σχλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο κε
ηελ Απαζρφιεζε (ΔΣΣΔΔΘΑ).
2. Βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά
δξάζεηο:
- θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ,
- αλάπηπμεο καζεζηαθώλ εξγαιείσλ γηα εξγαδνκέλνπο θαη
- εμαηνκηθεπκέλεο δξάζεηο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε ησλ απηναπαζρνινπκέλσλαγξνηώλ.
3. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη
ελδεηθηηθά δξάζεηο:
- Πξνώζεζεο λέσλ θαη θαηλνηόκσλ κνξθώλ απαζρόιεζεο θαζώο θαη λέσλ κνξθώλ
νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο
- Πξνώζεζεο ηεο πνηόηεηαο ηεο εξγαζίαο (πγηεηλή θαη αζθάιεηα) θαη αλαβάζκηζεο
εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο
- Ελζάξξπλζεο ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ κεγαιύηεξεο
ειηθίαο (Ελεξγόο γήξαλζε)
- Δηεπθόιπλζεο ηεο γεσγξαθηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θηλεηηθόηεηαο εξγαδνκέλσλ
- Αληηκεηώπηζεο νκαδηθώλ απσιεηώλ ζέζεσλ εξγαζίαο
- Αλάπηπμεο θαη Δηάρπζεο ηεο Εηαηξηθήο Κνηλσληθήο Επζύλεο ζηηο Επηρεηξήζεηο
- Πξνώζεζεο ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο θαη ηεο εμέιημεο ησλ εξγαδνκέλσλ
γπλαηθώλ, κέζσ ηεο παξνρήο θηλήηξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηεο θηλεηνπνίεζεο
ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ
4. Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.
Βαζηθέο νκάδεο-ζηόρνη:
Δξγαδφκελνη/εο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο.
Δπηρεηξεκαηίεο / εξγνδφηεο (άλδξεο, γπλαίθεο).
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Απηναπαζρνινχκελνη/εο.
Δξγαδφκελνη/εο κεγαιχηεξεο ειηθίαο (55-64 εηψλ).
Κε ην Θεκαηηθφ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 ζηνρεχεηαη κεηαμχ άιισλ:
-

ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ζε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο, από
0,9% ζε 7%

-

ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ εξγαδνκέλσλ/απηναπαζρνινπκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
ελέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη ιακβάλνπλ πηζηνπνίεζε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
θαηαξηηζζέλησλ ζε 20%

-

ε δηάζεζε πνζνζηνύ έσο 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Π. ζηνπο θνηλσληθνχο
εηαίξνπο

Θεκαηηθόο Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 3: «Γηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ
Απαζρόιεζε»
Ο Θεκαηηθφο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3 απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ
απαζρφιεζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ θαη ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε
κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζσ ελεξγεηηθώλ πνιηηηθώλ
απαζρόιεζεο θαη ηνπηθνύ ραξαθηήξα ζρεδίσλ πξνώζεζεο ηεο απαζρόιεζεο γηα
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο αγνξέο εξγαζίαο.
Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ
γπλαηθψλ, ησλ λέσλ θαη ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ, θαζψο θαη ησλ αλέξγσλ απφ εηδηθέο
θνηλσληθέο νκάδεο (άλεξγνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο ή απφ επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ
πιεζπζκνχ), πνπ απεηινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.
Δηδηθνί ζηόρνη:


Δλίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ κέζσ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο.



Δλίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ κέζσ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο



Δλεξγνπνίεζε ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ θαη ησλ αηφκσλ απφ εηδηθέο θνηλσληθέο
νκάδεο, πνπ απεηινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο
κέζσ ηεο εθαξκνγήο εηδηθά ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ.



Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο.

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Παξεκβάζεσλ:
1. Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο. Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο
δξάζεηο:
-

Δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ησλ λέσλ ζηελ απαζρόιεζε, θπξίσο κέζσ:
 εθαξκνγήο «Οινθιεξσκέλσλ Γξάζεσλ» γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη
ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, ψζηε, ζε θάζε λέν πνπ εγθαηαιείπεη ην
ζρνιείν θαη είλαη άλεξγνο λα πξνζθέξεηαη εξγαζία, καζεηεία, ζπκπιεξσκαηηθή
επηκφξθσζε ή άιιν κέηξν απαζρνιεζηκφηεηαο εληφο έμη κελψλ έσο ην ηέινο
ηνπ 2007, θαη εληφο 4 κελψλ έσο ην 2010
 ηνπνζεηήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο, κε επηδνηήζεηο ζέζεσλ, ζην πιαίζην ζηνρεπκέλεο
θαηάξηηζεο γηα ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο.
 αλάπηπμεο εληαίνπ ζπζηήκαηνο απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κέζσ
ηνπνζεηήζεσλ θαη καζεηείαο
 πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ησλ λέσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ
θνηλσληθή νηθνλνκία.

-

Δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ησλ γπλαηθώλ ζηελ απαζρόιεζε, κέζσ
 ηνπνζεηήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο, κε επηδνηήζεηο ζέζεσλ, ζην πιαίζην ζηνρεπκέλεο
θαηάξηηζεο, γηα ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο.
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πηινηηθήο εθαξκνγήο θάιπςεο ζέζεσλ, ηνπνζεηήζεσλ κε επηδφηεζε, ζε θελέο
ζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ κεηξφηεηαο θιπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ
ηξηψλ κελψλ.
δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζε ΚΚΔ (είηε σο
επηρεηξεκαηίεο είηε σο εξγαδφκελεο).
δξάζεσλ θαηάξηηζεο-πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ-δεμηνηήησλ ζε ηνκείο δήηεζεο θαη
αηρκήο αιιά κε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο ηνπηθέο
αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο.
δξάζεσλ άκβιπλζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο
επηρεηξεκαηίεο ζηελ πξφζβαζε ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο.
πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ
θνηλσληθή νηθνλνκία.

-

Δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ απαζρόιεζε ζε καθξνρξόληα άλεξγνπο θαη ινηπέο
εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο

-

Πξνώζεζε ζηελ απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ πςεινύ επηπέδνπ

-

Ελίζρπζε ηεο Απαζρόιεζεο ζηνλ Πνιηηηζκό

-

Σπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αλέξγσλ βάζεη ζηνρεπκέλεο ειηθηαθήο θαη
θιαδηθήο πξνζέγγηζεο.

-

Τνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρόιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθώλ
αγνξώλ εξγαζίαο

2. Τπνζηεξηθηηθά κέηξα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηελ
απαζρόιεζε
-

Ελαξκόληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο
Καηάξγεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ δηαρσξηζκνύ

Βαζηθέο νκάδεο-ζηόρνη:
Άλεξγνη.
Άλεξγεο γπλαίθεο.
Άλεξγνη λένη/εο (15-24 εηψλ).
Άλεξγνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο (55-64 εηψλ).
Καθξνρξφληα άλεξγνη/εο.
Άηνκα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ απεηινχληαη κε απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά
εξγαζίαο.
Αλελεξγνί/έο (άηνκα εθηφο αγνξάο εξγαζίαο).
Άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα κείλνπλ άλεξγνη.
Κε ην Θεκαηηθφ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 ζηνρεχεηαη κεηαμχ άιισλ:


Πνζνζηφ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ λέσλ (15-24 εηψλ) πνπ σθεινχληαη απφ
ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο πξηλ ζπκπιεξψζνπλ 6 κήλεο αλεξγίαο: 100%



Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ γπλαηθώλ πνπ σθεινχληαη απφ
ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ
γπλαηθψλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία από 17% ζε 25%



Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ γπλαηθώλ πνπ σθεινχληαη απφ ππνζηεξηθηηθά κέηξα γηα ηε
ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο απφ 8.300 ζε 15.700



Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ εγγεγξακκέλσλ καθξνρξόληα αλέξγσλ πνπ σθεινχληαη απφ
ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ
καθξνρξφληα αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ζε 25%



Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλέξγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη
ιακβάλνπλ πηζηνπνίεζε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαξηηζζέλησλ απφ 22% ζε 50%
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Θεκαηηθόο Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηώλ»
Ζ θνηλσληθή έληαμε θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή απνηεινχλ ηφζν ζπλέπεηεο, φζν θαη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο απαζρφιεζεο
θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.
Δηδηθνί ζηόρνη:


Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ελζσκάησζεο ησλ ΔΘΟ (κεηαλάζηεο,
ΑκεΑ, άηνκα κε πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, καθξνρξφληα
άλεξγνη/εο θιπ)



Αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ έληαμε ησλ ΔΘΟ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο



Βειηίσζε ηεο πξφλνηαο γηα φζνπο ρξήδνπλ βνήζεηαο

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Παξεκβάζεσλ
1. Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ
πιεζπζκνχ
Ι. Παξεκβάζεηο γηα ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή έληαμε εππαζώλ νκάδσλ
(α) Μεηαλάζηεο
Σπλνδεπηηθά κέηξα (ίδξπζε ππεξεζηψλ ππνδνρήο, παξνρή πιεξνθφξεζεοελεκέξσζεο, παξνρή Σ.Υ.Υ.)
Πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
Πηζηνπνίεζε απνθηεζεηζψλ γλψζεσλ
Δλέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο, πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο,
(β) Άηνκα κε Αλαπεξία
Δλίζρπζε ησλ ΓΥΑ γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ ΑκεΑ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο
δηθηχνπ εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ θνηλσληθν-επαγγεικαηηθήο έληαμεο
Υινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο έληαμεο
γηα ΑκεΑ. Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ
δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ ΑκεΑ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Πηινηηθή
εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ.
Δλίζρπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο ΑκεΑ
• Δλίζρπζε ηεο ππνζηεξηδφκελεο απαζρφιεζεο ΑκεΑ
Υινπνίεζε ελεξγεηψλ ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζηήξημεο ησλ
νηθνγελεηψλ ησλ ΑκεΑ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αληζνηήησλ θαη δηαθξίζεσλ
Πξφιεςε ηνπ ηδξπκαηηζκνχ θαη ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ΑκεΑ (νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
Σηεγψλ Υπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο- ΣΥΓ)
(γ) Άηνκα κε πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο
Σηεγαζηηθή απνθαηάζηαζε (θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηέγαζεο πιεζπζκνχ πνπ
δηαβηεί ππφ ζπλζήθεο εμαζιίσζεο, βειηίσζε πθηζηακέλσλ νηθηζκψλ κε έξγα
ππνδνκψλ)
Δθπαίδεπζε (έληαμε ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ παηδηψλ)
Πξνθαηάξηηζε – θαηάξηηζε
Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη θχξηα ηεο απηαπαζρφιεζεο
Σπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε νηθνγέλεηαο
Δπαηζζεηνπνίεζε
(δ) Μαθξνρξόληα άλεξγνη
Θα παξαζρεζεί ην ζύλνιν ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε θαη
ελεξγνπνίεζή ηνπο, δειαδή ελδεηθηηθά ελέξγεηεο:
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πξνθαηάξηηζεο
ζπκβνπιεπηηθήο θαη
ππνζηήξημεο ησλ άκεζα σθεινπκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
Σηφρνο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ
βηψλνπλ νη καθξνρξφληα άλεξγνη ζην θνηλσληθφ θαη ην εξγαζηαθφ πεδίν, θαζψο θαη ε
ελεξγνπνίεζή ηνπο γηα ηε θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή επαλέληαμε.
(ε) Γηα όιεο ηηο ινηπέο νκάδεο, όπσο παιηλλνζηνύληεο, πξόζθπγεο, αηηνύληεο άζπιν,
ζύκαηα trafficking, ζύκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ρξήζηεο θαη πξώελ ρξήζηεο
νπζηώλ, νξνζεηηθνύο, αλήιηθνπο παξαβάηεο, θπιαθηζκέλνπο, απνθπιαθηζκέλνπο,
άζηεγνπο, άηνκα επξηζθόκελα ζε θαηάζηαζε θηώρεηαο θαη απεηινύκελα από θηώρεηα
θ.ιπ, ζα ππάξμεη νξηδφληηα δέζκε ελεξγεηψλ, φπσο ελδεηθηηθά ςπρνινγηθή θαη λνκηθή
ππνζηήξημε, θνηλσληθή ελδπλάκσζε θαη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ
απφθηεζε ή βειηίσζε δεμηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο
έληαμε. Οη ζρεηηθέο δξάζεηο θαηάξηηζεο, θαη πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε ζα είλαη
ζηνρεπκέλεο, εμππεξεηψληαο αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα ησλ νκάδσλ. Σηφρνο ε
βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πινπνηνχκελσλ
ελεξγεηψλ.
Σημειώνεηαι όηι οι ενέπγειερ πος αθοπούν ηη διεςκόλςνζη ηηρ ππόζβαζηρ
ζηην απαζσόληζη όλων ηων ανωηέπω ομάδων θα ςποζηηπισθούν από ηο
Θεμαηικό Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 3 ηος Ππογπάμμαηορ.
ΙΙ. Ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ απαζρόιεζε
γηα άηνκα πξνεξρόκελα από επάισηεο νκάδεο
2. Αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο γηα ηελ απαζρφιεζε επάισησλ νκάδσλ.
Πεξηιακβάλεη:
Δλίζρπζε ζρεδίσλ δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο γηα ηε
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο.
Σρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη
ζπκβνπιεπηηθήο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο
Αμηνπνίεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ απφ ηελ Θ.Π. Equal θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
Θνηλσληθψλ Σπλεηαηξηζκψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΘνηΣΠΔ) κε επσθεινχκελα
άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, βάζεη ηνπ Λ 2716/1999
Υπνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ.
3. Δλέξγεηεο ζηήξημεο αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο
Βαζηθέο νκάδεο-ζηόρνη:
Οη σθεινχκελνη απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα κπνξνχλ λα ζπζηεκαηνπνηεζνχλ ζηηο
αθφινπζεο νκάδεο-ζηφρνπο:
Άηνκα πξνεξρφκελα απφ εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο
νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο
Άηνκα πξνεξρφκελα απφ εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ζην
πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηνπηθψλ ζρεδίσλ θνηλσληθήο έληαμεο
Άηνκα πξνεξρφκελα απφ εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο
νξηδφληηεο δξάζεηο ελδπλάκσζεο-εκςχρσζεο θαη ζηήξημεο
Οηθνγέλεηεο θαη άηνκα (ειηθησκέλνη – παηδηά) ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο
Άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο ππνζηήξημεο ηεο
εξγαζηαθήο έληαμεο
Δξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη, ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη νη δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο
ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
Άηνκα πξνεξρφκελα απφ εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εληάζζνληαη ζε
δξάζεηο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
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Δξγαδφκελνη ζε δνκέο ζηήξημεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ
πιεζπζκνχ, ζε ΚΘΟ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
Κε ην Θεκαηηθφ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 ζηνρεχεηαη κεηαμχ άιισλ:


Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ αλέξγσλ εππαζώλ θνηλσληθά νκάδσλ πνπ σθεινχληαη απφ
δξάζεηο ΔΘΤ απφ 36.000 ζε 53.500 άηνκα



Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ εππαζώλ θνηλσληθά νκάδσλ πνπ
σθεινχληαη απφ ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρόιεζεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ πνπ σθεινχληαη απφ ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο
απφ 9% ζε 15%



Γηακφξθσζε ηνπ πνζνζηνχ σθεινχκελσλ απφ παξεκβάζεηο πξόιεςεο
ηδξπκαηηζκνύ ΑκεΑ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ΑκεΑ πνπ απεηινχληαη
απφ ηδξπκαηηζκφ ζε 10%

Θεκαηηθόο Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 5: «Δδξαίσζε ηεο κεηαξξύζκηζεο ζηνλ Σνκέα
ηεο Φπρηθήο Τγείαο. Αλάπηπμε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, θαη
πξνάζπηζε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο ηνπ πιεζπζκνύ»
Ζ θηινζνθία ηεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Υγεία θαη Θνηλσληθή Αιιειεγγχε 20072013 δηαπλέεη ηηο πνιηηηθέο πγείαο πνπ πξνσζνχληαη ζηε ρψξα καο θαη ζηνρεχεη ζηε
«καθξνρξόληα εμαζθάιηζε ηεο (πςεινύ επηπέδνπ) πγείαο θαη ηεο επεμίαο ηνπ
ζπλόινπ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο, κε έλα νηθνλνκηθά βηώζηκν θαη πςειήο
απόδνζεο ζύζηεκα πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγύεο». Οη αμίεο πάλσ ζηηο νπνίεο
ρηίδεηαη ην ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη επνκέλσο ε πνιηηηθή πνπ ην δηέπεη
αλαθέξνληαη ζηε ςπρηθή επεμία ηνπ πιεζπζκνχ, ζηε ζχλδεζε ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο
πγείαο, ζηελ θνηλνηηθή θξνληίδα, ζηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ζηελ
πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ ηζνλνκία φισλ ζε έλα αμηφπηζην θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα
πγείαο. Οη πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Σπζηήκαηνο
Υγείαο εδξαηψλνληαη ζηαδηαθά κε γλψκνλα θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ θαη θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζχγρξνλα πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο ηα ρξφληα λνζήκαηα θαη ε
απνθαηάζηαζε.
Δηδηθνί ζηόρνη:


Αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζχκθσλα κε ηνλ Δζληθφ
ζρεδηαζκφ θαη εδξαίσζε θαη νινθιήξσζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο.



Πξνψζεζε ελφο λένπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο θαη
βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο πξφιεςεο ησλ αηηηψλ λνζεξφηεηαο θαη
ζλεζηκφηεηαο, ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ.



Αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ θνξέσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο

Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ
1. Δδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Χπρηθήο Υγείαο
1.1. Ψπρνθνηλσληθή Απνθαηάζηαζε - Πξόιεςε ηεο ρξνληνπνίεζεο ησλ λέσλ
πεξηζηαηηθώλ - Απνθαηάζηαζε αηόκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ δηαβηνύλ ζηελ
θνηλόηεηα ή ζε δνκέο απνθαηάζηαζεο.
1.2. Εμαζθάιηζε ηνπ ζπλερνύο ηεο θξνληίδαο - Μεηαζρεκαηηζκόο Ψπρηαηξηθώλ
Ννζνθνκείσλ - Οινθιήξσζε ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθώλ πεξίζαιςεο ζε θνηλνηηθέο δνκέο.
1.3. Καηάξηηζε επαγγεικαηηώλ ςπρηθήο πγείαο θαη ζηειερώλ άιισλ ηνκέσλ.
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1.4. Αλάπηπμε θαη πινπνίεζε νξηδόληησλ θαη δηαηνκεαθώλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο ησλ
δηαηαξαρώλ ζε επηιεγκέλνπο πιεζπζκνύο «πςεινύ θηλδύλνπ», πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο
πγείαο, θηλεηνπνίεζεο εζεινληώλ, ελίζρπζεο ηεο ζπιινγηθήο έθθξαζεο ησλ ρξεζηώλ
ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο θαη ζπλεγνξίαο, ελεκέξσζεο- εθπαίδεπζεο ηνπ θνηλνύ θαη
θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζηίγκαηνο θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ.
1.5. Παξαθνινύζεζε,
ςπρηθήο πγείαο.

πξνηππνπνίεζε,

αμηνιόγεζε

θαη

πηζηνπνίεζε

ππεξεζηώλ

1.6. Δηνηθεηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ Τνκεαθώλ Επηηξνπώλ Ψπρηθήο
Υγείαο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεζκνύ θαη ηε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο.
1.7.
Υπνζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηνπ πνηνηηθνύ
ραξαθηήξα ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξύζκηζεο
2. Αλάπηπμε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο
2.1. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο (ΠΦΥ)
Αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε κνλάδσλ ΠΦΥ θαη Γηθηχνπ ΠΦΥ κε θέληξν αλαθνξάο ηνλ
Οηθνγελεηαθφ Ηαηξφ κε ηε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα, επηηειηθφο
κεραληζκφο θαη αξρηθέο πηινηηθέο εθαξκνγέο, δηαζχλδεζε ΠΦΥ κε ππεξεζίεο
λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαζψο θαη Γεκφζηαο Υγείαο, δεκηνπξγία Κνλάδαο
Υπνζηήξημεο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην ζχζηεκα ΠΦΥ, ελδπλάκσζε ηνπ
ξφινπ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ δηθηχσλ ΠΦΥ.
Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο κε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δηαπίζηεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο
φισλ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ή αηφκσλ πνπ παξέρνπλ ΠΦΥ
Σρεδηαζκφο αλάπηπμεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ ΠΦΥ κε ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
βειηίσζή ηνπ, θαζψο θαη δηαζχλδεζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αλάπηπμε θαη πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ.
Αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο ζηελ ΠΦΥ ηφζν ζην θηηξηαθφ, φζν θπξίσο
ζηνλ εμνπιηζηηθφ ηνκέα.
Πξνγξάκκαηα πξναγσγήο πγείαο θαη πξφιεςεο ζε επηιεγκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ,
ππνζηήξημε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ αλάπηπμεο
ζχγρξνλσλ κέζσλ θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο
3. Πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Υγείαο ηνπ πιεζπζκνχ
3.1 Δεκόζηα Υγεία
-

-

Αλαδηνξγάλσζε θαη ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο θνξέσλ δεκφζηαο πγείαο θαη δηαζχλδεζή
ηνπο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θνηλψλ πξνηχπσλ γηα εξγαζηήξηα θαη θέληξα αλαθνξάο
Θαηάξηηζε, εθαξκνγή, αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ζρεδίσλ δξάζεσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε αλαγθψλ, θαζψο θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ
θνξέσλ, αλάπηπμε θαη πινπνίεζε Δπηδεκηνινγηθψλ Δξεπλψλ.
Αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ εξγαδνκέλσλ θαη λενπξνζιακβαλνκέλσλ επαγγεικαηηψλ ηνπ
ηνκέα ζε εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα.
Παξνρή ππνζηήξημεο γηα αλάπηπμε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεµέξσζεο
/επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο.
Γξάζεηο δηαζχλδεζεο ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Υγείαο κε ηελ Τνπηθή
Απηνδηνίθεζε γηα ηελ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ησλ θνηλφρξεζησλ
δεκφζησλ ρψξσλ άζιεζεο θαη ςπραγσγίαο,
Δηδηθέο δξάζεηο ελδπλάκσζεο θνξέσλ, σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά απφθξηζεο ζε
πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθψλ.
13

Οκάδεο - ζηόρνη
άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ δηαβηνχλ ζηελ θνηλφηεηα
αζπιηθνί αζζελείο κε καθξφρξνλε λνζειεία
κέιε νηθνγελεηψλ θαη θξνληηζηέο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο
επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα
εζεινληέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα θαη
ν επξχηεξνο πιεζπζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο
Κε ην Θεκαηηθφ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 ζηνρεχεηαη κεηαμχ άιισλ:


Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ
ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα απφ 28% ζε 50%

πξσηνβάζκηεο



Γηακφξθσζε ηνπ πνζνζηνχ εηδηθώλ νκάδσλ πιεζπζκνύ (λένη έσο 25 εηψλ θαη
γπλαίθεο) πνπ έγηλε απνδέθηεο πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο
(αγσγήο πγείαο) σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζε 10%

Θεκαηηθόο Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 6: «Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο»
Ζ Τερληθή Υπνζηήξημε Δθαξκνγήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο εκπεξηέρεη ην
ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ
παξεκβάζεσλ, ηελ παξνρή νδεγηψλ θαη ππνζηήξημεο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο
(δεκφζηνπο, ηδησηηθνχο) θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ππνβνήζεζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ
δνκψλ θαη κεραληζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα.
ηόρνη
Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή, δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
Δμαζθάιηζε ηεο δεκνζηνπνίεζεο, πιεξνθφξεζεο ησλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ.
Δπαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε θνξέσλ θαη πνιηηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην
ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή δξάζεσλ.
Υπνζηήξημε γηα ηε δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ δξάζεσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Υπνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», φζν θαη ησλ δνκψλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ
ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο Equal θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ξήηξαο επειημίαο ησλ
ΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ γηα ην ΔΘΤ.
Υπνζηήξημε γηα ηελ επξεία δεκνζηφηεηα θαη πιεξνθφξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ
Γηθαηνχρσλ θαη σθεινχκελσλ
Σην 4ν Κεθάιαην πεξηιακβάλνληαη νη Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο. Οξίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο Φνξείο Σπληνληζκνχ, Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ, ηελ Παξαθνινχζεζε θαη ηελ Αμηνιφγεζε ηνπ Δ.Π., ηελ πιεξνθφξεζε θαη
δεκνζηφηεηα, ηε δηαδηθαζία ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ, ηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ
δεδνκέλσλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο, ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ δπν
θχισλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο.
Τν 5ν Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε Φξεκαηνδνηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. Τν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ζα
ρξεκαηνδνηεζεί κε ην πνζφ ησλ 2,260 δηο € απφ ην Δ.Θ.Τ., ελψ ην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο
Γαπάλεο αλέξρεηαη ζε 3,013 δηο €. Σηα αλσηέξσ πνζά ζπκπεξηιακβάλνληαη 400 εθ. €
δεκφζηαο δαπάλεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
γηα αλζξψπηλνπο πφξνπο.
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Σηελ θαηαλνκή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αλά Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο θαη ηχπν Πεξηθεξεηψλ ειήθζεζαλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε
Πεξηθέξεηαο, κε ηελ εθαξκνγή πνιπθξηηεξηαθνύ κνληέινπ αλάιπζεο ησλ αλαγθώλ
ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο θαη ζύλδεζεο ηνπο κε ηνπο ζπλνιηθά δεζκεπκέλνπο
πόξνπο αλά Άμνλα.

Καηαλνκή πλνιηθήο Γεκόζηαο Γαπάλεο αλά Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο θαη Σύπν
Πεξηθεξεηώλ
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