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1. Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις - 
Δομές Αστέγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 

 Τι αφορά 
 

Η δράση στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και 

αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για τη διασφάλιση της 

πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Η προκηρυσσόμενη δράση αφορά τη λειτουργία από τους 

δυνητικούς δικαιούχους των παρακάτω δομών που θα παρέχουν τις περιγραφόμενες υπηρεσίες 

σε αστέγους.  

Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) 

Τα «Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων» είναι ανοικτές δομές άμεσης πρόσβασης για την 

αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 

στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και 

διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, 

συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. 

Υπνωτήρια 

Τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας 

και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στον δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες 

διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με 

υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, 

υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης. 

Επίσης, στο πλαίσιο λειτουργίας των παραπάνω δομών των δύο κατηγοριών θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται και δράσεις διασύνδεσης και συνεργασίας με φορείς παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών και εργασιακής επανένταξης σε τοπικό επίπεδο, και με την τοπική κοινότητα ευρύτερα, 

για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα: 

Με τη συνεργασία και τη σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου εκπονείται από το επιστημονικό 

προσωπικό της Δομής το Ατομικό (ή Οικογενειακό) Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης, το οποίο 

περιλαμβάνει τον προγραμματισμό ενεργειών για τις διαδικασίες διασύνδεσης του ωφελούμενου 

με συγκεκριμένους φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, 

υγείας πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης, καθώς και τις διαδικασίες 

http://www.ando.gr/
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μεταπαρακολούθησής του. Η παρακολούθηση, εξέλιξη και αξιολόγηση του ατομικού σχεδίου 

γίνεται σε συνεργασία με τον ωφελούμενο σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι χρήστης ουσιών επιδιώκεται συνεργασία με 

τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ), οι οποίες συμβάλλουν στην αποτύπωση του ατομικού 

ιστορικού. Οι εν λόγω υπηρεσίες ενημερώνουν τον κοινωνικό λειτουργό της Δομής για το προφίλ 

του ωφελούμενου και συνεργάζονται για τον σχεδιασμό υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 

 ΟΤΑ Α’ βαθμού και διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας αυτών, Δημοτικά ΝΠΔΔ παροχής 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού, με ανάλογη 

τροποποίηση του καταστατικού τους 

 ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 

του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236/1988 τ. Α’) ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν. 4139/2013 

(ΦΕΚ 74/2013 τ. Α’) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας 

με το Δήμο στον οποίο ενδιαφέρεται να υποβάλει σχετική πρόταση χρηματοδότησης. 

 

 Προϋπολογισμός 
 

550.000,00 € 

 

 Περίοδος υποβολής 
 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ 

από την 01/06/2021 08:00:00 έως την 30/07/2021 14:00:00 

 

 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 
 

Πρόσκληση , Συνημμένα αρχεία πρόσκλησης  

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου       
  

2. Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας 

 Τι αφορά 
 

Το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία", χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διαφόρων 

εργασιακών κλάδων με σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα προγράμματα υλοποιούν επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς. 

 

 Ενεργές προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων 

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την 

απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με 

έμφαση στις ειδικότητες ψύχους 

http://www.ando.gr/
http://logon.ops.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_1943_21052021_Domes_Astegon_PNA.pdf
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/synimmena_prosklisis_113.zip
https://pepna.gr/el/calls/draseis-gia-ti-veltiosi-tis-thesis-atomon-poy-kindyneyoyn-apo-diakriseis-domes-astegon-stin
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 Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος 

 Αντικείμενα κατάρτισης: Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, Τεχνίτης Γενικών Υδραυλικών 

Εργασιών, Τεχνίτης Φυσικού Αερίου, Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση Χρόνου  

 Πληροφορίες: https://110.opse.gr  

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε 

αντικείμενα μάρκετινγκ και ασφάλειας - ποιότητας παραγωγής 

 Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου 

 Αντικείμενα κατάρτισης:  Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο,  Τεχνικές 

Παραγωγής Ασφαλών και Ποιοτικών Τροφίμων-Ποτών,  Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας 

και Ποιότητας Τροφίμων 

 Πληροφορίες: http://greekwinefederation.gr/gr/content/show/&tid=460  

Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και 
πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε 
ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και συναφή επαγγέλματα 
 

 Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Πανελλήνια Τουριστική Επαγγελματική Ένωση 
Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων   

 Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός Διατροφικών Προτύπων & 
Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου, Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης 
μονάδων εστίασης, Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης, Στέλεχος διοίκησης - 
Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου 
(Time Management) 

 Πληροφορίες: https://110.pteee.gr/ 
 

 Σε ποιους απευθύνεται 

Εργαζόμενοι 

 

 Τι χρηματοδοτείται 

Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό 

επίδομα ανά ώρα. 

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  

 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

3. Για μια δυναμική περιφερειακή ανάκαμψη - Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου 

 

Το πλήγμα της πανδημίας υπήρξε συμμετρικό καθώς καμία περιοχή της Ευρώπης δεν έμεινε 

ανεπηρέαστη στη μεγαλύτερη μεταπολεμική οικονομική ύφεση. Ωστόσο, οι επιπτώσεις 

παρουσιάζονται ασύμμετρες. Οι πρώτες μετρήσεις καταγράφουν μια σημαντική διεύρυνση των 

περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Μια σειρά 

παραγόντων εξηγούν τις παρατηρούμενες αποκλίσεις και ταυτόχρονα υποδεικνύουν την 

http://www.ando.gr/
https://110.opse.gr/
http://greekwinefederation.gr/gr/content/show/&tid=460
https://110.pteee.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=5269
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κατεύθυνση των ζητούμενων παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή τους. Σε αυτούς τους 

παράγοντες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι άνισες δυνατότητες των κρατών-μελών της ΕΕ να 

κινητοποιήσουν εγχώριους πόρους για τη στήριξη των οικονομιών τους, ο υψηλός βαθμός 

εξάρτησης της οικονομίας από κλάδους που επλήγησαν περισσότερο (τουρισμός, υπηρεσίες), οι 

διαφορετικοί βαθμοί διοικητικής ικανότητας στη διαχείριση της κρίσης («καλή 

διακυβέρνηση»).Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι ελληνικές περιφέρειες είχαν υποχωρήσει 

σημαντικά στον ευρωπαϊκό δείκτη σύγκλισης την περίοδο πριν την πανδημία. Προκειμένου αυτή η 

τάση να αντιστραφεί, αλλά και οι πληγές της πανδημίας να μην αποκτήσουν μόνιμα 

χαρακτηριστικά, είναι κρίσιμο να εφαρμόσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική περιφερειακής 

ανάπτυξης που απαντά στις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες μας με βασικά χαρακτηριστικά: 

 τη σταδιακή άρση της στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων προκειμένου να 

αποτραπεί ένα κύμα πτωχεύσεων 

 την επέκταση του προσωρινού πλαισίου ευελιξίας των προγραμμάτων της Πολιτικής 

Συνοχής ώστε να κατευθυνθούν οι πόροι εκεί όπου παρουσιάζεται μεγαλύτερη 

αναγκαιότητα 

 την προώθηση μεταρρυθμίσεων σε τομείς κρίσιμους για την αναπτυξιακή διαδικασία (π.χ. 

δημόσια διοίκηση, απονομή δικαιοσύνης) 

 τις στοχευμένες επενδύσεις σε τομείς αυξημένης προστιθέμενης αξίας για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό (Βιομηχανία 4.0) και την πράσινη μετάβαση της οικονομίας (ενέργεια, 

καθαρές μεταφορές, κυκλική οικονομία) 

 την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε ανθεκτικές αλυσίδες αξίας και την 

εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης για την προώθηση της 

έρευνας και της καινοτομίας 

 τη χρηματοδοτική ενίσχυση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στη νέα 

προγραμματική περίοδο όπου έχουν ήδη δεσμευτεί σημαντικά αυξημένοι πόροι ύψους 8,2 

δισ. ευρώ (Δυτική Ελλάδα: 600 εκατ. ευρώ, Πελοπόννησος: 390 εκατ. ευρώ). 

 

Η Ελλάδα στα επόμενα χρόνια έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει μέσω των κύριων 

χρηματοδοτικών μέσων (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ 2021-2027, CEF II, ReactEU, δύο πυλώνες 

της ΚΑΠ κ.ά.) συνολικούς κοινοτικούς πόρους που πλησιάζουν τα 77 δισ. ευρώ (χωρίς να 

συνυπολογίζεται η μόχλευση ιδιωτικών πόρων). Πρόκειται για πιστώσεις που ξεπερνούν ιστορικά 

κάθε άλλη αντίστοιχη εξωτερική χρηματοδότηση (ενδεικτικά το Σχέδιο Μάρσαλ υπολογίζεται σε 

περίπου 30 δισ. δολάρια σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο 1948-1952) και οι οποίοι μπορούν να 

καλύψουν το μεγάλο επενδυτικό κενό της χώρας, προωθώντας ταυτόχρονα τον παραγωγικό 

μετασχηματισμό της οικονομίας και οδηγώντας σε έναν ενάρετο κύκλο ευημερίας για τους Έλληνες 

πολίτες. Αναγκαία συνθήκη βέβαια γι’ αυτό είναι η σημαντική βελτίωση της ικανότητας της χώρας 

να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα, καθώς η έλλειψη ώριμων έργων υπονομεύει κάθε προσπάθεια 

ανάκαμψης. Σε αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση ήδη προχώρησε στη σύσταση 

της Επιτροπής για τις συμβάσεις στρατηγικής σημασίας με σκοπό την κατάρτιση ενός 

Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (μια «δεξαμενή» έργων), ενώ 

προωθείται ένας μηχανισμός ωρίμανσης έργων (project preparation facility) με όχημα το ΤΑΙΠΕΔ 

για τα έργα του σχεδίου Ελλάδα 2.0, αλλά και του ΕΣΠΑ. Παράλληλα στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 

σχεδιάζουμε ένα νέο πρόγραμμα για την ενδυνάμωση της θεσμικής ικανότητας των αδύναμων 

δικαιούχων (capacity building), σημαντικού προϋπολογισμού, για την τεχνική και διαχειριστική 

υποστήριξή τους. Είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι, πως με την εφαρμογή των παραπάνω πολιτικών και 

δράσεων θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση της δυναμικής και βιώσιμης ανάκαμψης μετά την 

πανδημία για το σύνολο των περιφερειών της χώρας μας. 

http://www.ando.gr/
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Άρθρο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Δημήτρη Σκάλκου, στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», στο πλαίσιο του 9ου Regional 

Growth Conference. 

 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

Τα νέα του ΕΣΠΑ  

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1370

