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Προοίμιο  

 

Η ακαβηαζυηδηα πάναλδξ κέςκ πμθζηζηχκ απαζπυθδζδξ ηαζ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ιε 

έιθαζδ ζε ηαζκμηυιεξ δνάζεζξ ηαζ δ εηπυκδζδ  εκυξ ηναηδβζημφ πεδζαζιμφ ιε ηδκ 

ακάπηολδ επζιένμοξ πμθζηζηχκ ηαζ ηδ δδιζμονβία οπμζηδνζηηζηχκ ιδπακζζιχκ, 

πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ ηαζ κέςκ ιμνθχκ απαζπυθδζδξ απμηεθμφκ ηζξ ααζζηέξ 

πνμηεναζυηδηεξ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο. 

Η ηναηδβζηή βζα ηδκ πενζθένεζα ζημκ ημιέα ηδξ Απαζπυθδζδξ απμαθέπεζ ζηδκ επίηεολδ 

ηδξ πθήνμοξ ηαζ πμζμηζηήξ απαζπυθδζδξ, ηδξ ακάπηολδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ ηδξ 

ειπέδςζδξ ζοκεδηχκ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ ηαζ ίζςκ εοηαζνζχκ. Γζα ειάξ ημ Ακενχπζκμ 

Κεθάθαζμ απμηεθεί ημκ ααζζηυ ποθχκα ηδξ ακαπηολζαηήξ ιαξ ζηναηδβζηήξ. 

Γζα ηδκ ηαηάνηζζδ ημο πανυκημξ ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ βζα ηδκ απαζπυθδζδ, 

θήθεδηακ οπυρδ μζ εεκζηέξ ηαζ ημζκμηζηέξ ζηναηδβζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ βζα ηδκ απαζπυθδζδ,  

ημ παναβςβζηυ ιμκηέθμ ηδξ Πενζθένεζαξ, , πανάιεηνμζ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο, υπςξ ηα δδιμβναθζηά παναηηδνζζηζηά, δ οθζζηάιεκδ 

ηαηάζηαζδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, δ  ηαηάνηζζδ ηαζ δ  εηπαίδεοζδ, ηαεχξ μζ πνμτπμεέζεζξ 

βζα  ημζκςκζηή ζοκμπή.  

Με ηδκ ακάθοζδ ηςκ παναπάκς αθθδθελανηδιέκςκ παναιέηνςκ, πνμζδζμνίγμκηαζ ηα 

πνμαθήιαηα ηαζ μζ ακάβηεξ ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ ημ πθαίζζμ επί ημο 

μπμίμο μζημδμιείηαζ μ ζηναηδβζηυξ ζπεδζαζιυξ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο βζα ημ 

ακενχπζκμ δοκαιζηυ ηαζ ηδκ αβμνά ενβαζίαξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηονίςξ  ηζξ βεκζηέξ ηαζ ηζξ 

εζδζηυηενεξ ηαηεοεφκζεζξ  ζηδκ πενζμπή ημο Νμηίμο Αζβαίμο. 

Σμ πανυκ ηείιεκμ εα απμηεθέζεζ ηδ αάζδ ιζαξ δζαδζηαζίαξ δζααμφθεοζδξ ηαζ 

ζπεδζαζιμφ, δ μπμία λεηζκάεζ  άιεζα ηαζ εα μθμηθδνςεεί ιε ηδκ πθήνδ ιεθέηδ ημο 

ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ, πμο εα ηαεμνίζεζ ηα ηεπκζηά, θεζημονβζηά ηαζ μζημκμιζηά 

παναηηδνζζηζηά ηςκ πνμξ οθμπμίδζδ δνάζεςκ ηαζ πνςημαμοθζχκ. 

Αλζμπμζχκηαξ ηα πνχηα εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ  ηδξ ΙΝΔ-ΓΔΔΔ βζα ηδκ πενζμπή, 

πνμπςνάιε άιεζα ζε ζοκενβαζία ιε ημ Ικζηζημφημ ηδξ ΙΝΔ-ΓΔΔΔ ηδκ εηπυκδζδ  ιζαξ 

μθμηθδνςιέκδξ  ιεθέηδξ βζα ηδκ απμηφπςζδ ηδξ οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ ζημ Ν. Αζβαίμ ηαζ 

ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ημιέςκ υπμο ιπμνεί κα ακαπηοπεεί έκα ηαθφηενμ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ 

ηαζ κα δδιζμονβδεμφκ   κέεξ  εέζεζξ  ενβαζίαξ.  

Σμ ζηεπηζηυ είκαζ δ ζφκεεζδ εκυξ πθέβιαημξ δνάζεςκ βζα ηδκ εκίζποζδ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ ηαζ ηδκ ηυκςζδ ηδξ απαζπυθδζδξ, μζ μπμίεξ εα οθμπμζμφκηαζ ζε αάεμξ πνυκμο ιε 

ζοζηδιαηζηυ ηαζ ιυκζιμ ηνυπμ, εα είκαζ αθθδθέκδεηεξ, μθμηθδνςιέκεξ, εα αθμνμφκ υθα ηα 

δζαεέζζια πνδιαημδμηζηά ιέζα ηαζ εα απμθεφβμοκ ηζξ αθθδθεπζηαθφρεζξ, εα είκαζ ζοιααηέξ 

ιε ηζξ ανπέξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ ηδξ κέαξ εονςπασηήξ ζηναηδβζηήξ. 

Μέζα απυ ηδ δδιυζζα δζααμφθεοζδ εα επζδζςπεεί δ εκενβυξ ζοιιεημπή υθςκ ηςκ 

ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ, πνμηεζιέκμο ημ υθμ ζπέδζμ κα έπεζ ηδ βεκζηυηενδ απμδμπή ζε 

ημζκςκζηυ επίπεδμ. 

 

                                                                                            Ο Περιθερειάρτης Νοηίοσ Αιγαίοσ 

                                                                                                               Ιωάννης  Ματαιρίδης 
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Δηζαγσγή 

 

Πνςηανπζηυξ ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ζηναηδβζηήξ είκαζ δ αλζμπμίδζδ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο, πνμηεζιέκμο κα πνμαπεεί δ απαζπυθδζδ ηαζ κα 

εκζζποεεί δ ημζκςκζηή ζοκμπή. 

Η δζεοηυθοκζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ βζα υθμοξ, δ ακααάειζζδ ηςκ 

βκχζεςκ ηαζ ηςκ δελζμηήηςκ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, δ ακηζζημζπία ηςκ δελζμηήηςκ ιε 

ηζξ κέεξ ιεηαααθθυιεκεξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, μζ ίζεξ εοηαζνίεξ βζα υθμοξ ηαζ δ 

ηαηαπμθέιδζδ ηςκ δζαηνίζεςκ, δ εκζςιάηςζδ ηδξ δζάζηαζδξ ηςκ θφθςκ, δ 

πνμζααζζιυηδηα ηςκ ΑΜΔΑ, δ ακηζιεηχπζζδ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ, δ απμηέκηνςζδ 

ανιμδζμηήηςκ ηαζ δ εκδοκάιςζδ ηςκ εηαζνζηχκ ζπέζεςκ ιε ημοξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ 

απμηεθμφκ ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ηδξ Πενζθένεζαξ βζα ηδκ πανμφζα, ηαεχξ 

ηαζ βζα ηδκ επυιεκδ πνμβναιιαηζηή πενίμδμ, ηαζ ζοκάδμοκ ιε ημοξ εειαηζημφξ ζηυπμοξ ηαζ 

ηζξ επεκδοηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ ηςκ Δονςπασηχκ Γζανενςηζηχκ Σαιείςκ ηαζ ηδξ 

ηναηδβζηήξ Δονχπδ 2020. 
 

Η δζάνενςζδ ημο ηεζιέκμο είκαζ δ αηυθμοεδ: 
 

1
ν
 θεθάιαην 

Πενζθαιαάκεζ ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ ζηδκ Πενζθένεζα 

Νμηίμο Αζβαίμο, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ, ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ ηαζ ηδκ 

αβμνά ενβαζίαξ,  ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ, ηςκ ακαπηολζαηχκ 

ακαβηχκ ηδξ, ηαεχξ ηαζ ιζα ακάθοζδ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ-ιεζμκεηηδιάηςκ-εοηαζνζχκ-

απεζθχκ (SWOT analysis). 
 

2
ν
 θεθάιαην 

Ακαθφεηαζ ημ εεκζηυ ηαζ εονςπασηυ πθαίζζμ, ζημ μπμίμ δζαιμνθχκεηαζ δ εκ θυβς 

ζηναηδβζηή, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηαηεοεοκηήνζςκ βναιιχκ ηδξ Δ.Δ. βζα ηδκ 

απαζπυθδζδ, ηδ ηναηδβζηή Δονχπδ 2020, ηδκ πμθζηζηή ζοκμπήξ ηδξ κέαξ πνμβναιιαηζηήξ 

πενζυδμο, ηςκ οιαάζεςκ Δηαζνζηήξ οκενβαζίαξ, ηςκ Δεκζηχκ Πνμβναιιάηςκ 

Μεηαννοειίζεςκ ηαζ ημο κυιμο ημο Καθθζηνάηδ. 
 

3
ν
 θεθάιαην 

Πανμοζζάγεηαζ δ ηναηδβζηή ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο βζα ημ ακενχπζκμ 

δοκαιζηυ ηαζ ηδκ απαζπυθδζδ, ιε ακάθοζδ ηςκ ημιέςκ πανέιααζδξ, ηςκ οπμζηδνζηηζηχκ 

ιδπακζζιχκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πανμοζίαζδ εκυξ πθέβιαημξ εκδεζηηζηχκ δνάζεςκ. 
 

4
ν
 θεθάιαην 

Ακαθένεηαζ ζηα ιέζα πνδιαημδυηδζδξ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ δνάζεςκ ηαζ πνςημαμοθζχκ, 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα δζανενςηζηά ηαιεία ηαζ ζδζαίηενα ημ Δονςπασηυ Κμζκςκζηυ Σαιείμ, 

ηαεχξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα οθμπμίδζδξ δνάζεςκ ιέζς ζδίςκ πυνςκ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  1
Ο
 

 

Η  Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο εηηείκεηαζ ζε ιζα ηενάζηζα εαθάζζζα γχκδ απυ ηζξ 

αηηέξ ηδξ Αηηζηήξ (Μαηνυκδζμξ) έςξ ηα κυηζα πανάθζα ηδξ Σμονηίαξ (Καζηεθυνζγμ). 

Απμηεθείηαζ απυ 79 κδζζά, απυ ηα μπμία ηαημζημφκηαζ ηα 48 ηαζ 178 αναπμκδζίδεξ. Η 

ζοκμθζηή ηδξ έηηαζδ είκαζ 5,286 η.πθι. (πμζμζηυ 4% ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ Δθθάδαξ) ηαζ μ 

πθδεοζιυξ ηδξ ακένπεηαζ ζε 308.610 ηαημίημοξ (αάζδ ηδξ Aπμβναθήξ 2011). Απμηεθείηαζ 

απυ ημοξ Νμιμφξ Κοηθάδςκ ηαζ Γςδεηακήζμο.  
 

Ο κμιυξ Γςδεηακήζμο έπεζ έηηαζδ 2714 η.πθι. ηαζ πθδεοζιυ 190.770 ηαημίημοξ. Ο 

Νμιυξ Κοηθάδςκ, έπεζ έηηαζδ 2572 η.πθι. ηαζ πθδεοζιυ 117.840 ηαημίημοξ. 
 

Πένακ ηδξ πμθοδζάζπαζδξ ημο κδζζςηζημφ ζοιπθέβιαημξ ηδξ Πενζθένεζαξ ζε ιεβάθδ 

εαθάζζζα έηηαζδ, ζημζπείμ πμο πνμζδζμνίγεζ ηζξ ιεβάθεξ απμζηάζεζξ ηςκ κδζζχκ ιεηαλφ 

ημοξ, έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ Πενζθένεζαξ είκαζ δ ιεβάθδ απυζηαζδ πμθθχκ κδζζχκ 

απυ ημ ιδηνμπμθζηζηυ ηέκηνμ ηδξ Υχναξ. Σα βεςβναθζηά αοηά παναηηδνζζηζηά ηδξ 

Πενζθένεζαξ πνμζδζμνίγμοκ ηδκ ―ηνζπθή πενζθενεζαηυηδηά‖ ηδξ, δδθαδή ηζξ ιεβάθεξ 

απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ κδζζχκ απυ ηδκ έδνα ηδξ Πενζθένεζαξ, ηδ ιεβάθδ απυζηαζδ ηςκ 

κδζζχκ ηδξ απυ ηδκ πνςηεφμοζα ηδξ Υχναξ, υπμο ηαζ ημ ηφνζμ αενμδνυιζμ ηαζ ημ ηφνζμ 

θζιάκζ ηδξ Δθθάδαξ, ιε οπενζοβηέκηνςζδ δζμζηδηζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, 

ηαεχξ ηαζ ηζξ ιεβάθεξ απμζηάζεζξ ηςκ κδζζχκ ιεηαλφ ημοξ. Χξ εη ημφημο δ Πενζθένεζα 

Νμηίμο Αζβαίμο είκαζ δ απυθοηδ έηθναζδ ηδξ κδζζςηζηυηδηαξ, ιε υθα ηα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ 

αζοκέπεζαξ ημο πχνμο, δ μπμία αιαθφκεζ ηζξ έκκμζεξ ηδξ πςνζηήξ, ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ ηδξ 

ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ. Πανάθθδθα υιςξ, αοηά ηα παναηηδνζζηζηά πνμζδζμνίγμοκ ηαζ ηδκ 

ζδζαζηενυηδηα ηδξ Πενζθένεζαξ, δ μπμία απμηεθεί ζδιακηζηυ πανάβμκηα εθηοζηζηυηδηαξ. 

 

1.1  Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 
 

Ο πναβιαηζηυξ πθδεοζιυξ ηδξ Πενζθένεζαξ απμηεθεί ημ 2,9% ημο ακηίζημζπμο 

πθδεοζιμφ ηδξ Υχναξ, πανμοζζάγμκηαξ ζδιακηζημφξ νοειμφξ αφλδζδξ απυ ημ 1970 ιέπνζ 

ημ 2001, πμθφ ορδθυηενμοξ απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ ηδξ Υχναξ, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηςκ 

απμβναθχκ ακά δεηαεηία, εκχ δ αφλδζδ ημ 2011 έκακηζ ημο 2001 είκαζ πμθφ ιζηνή, έκακηζ 

υιςξ, ιζηνήξ ιείςζδξ ημο πθδεοζιμφ ηδξ Υχναξ. ε βεκζηέξ βναιιέξ, θαίκεηαζ υηζ δ 

πθδεοζιζαηή εονςζηία ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο ζζμηαηακέιεηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

θφθςκ, ιε ιζα εθάπζζηδ ανζειδηζηή οπενμπή ημο ακδνζημφ θφθμο. Η πθδεοζιζαηή 

ποηκυηδηά ηδξ είκαζ ζδιακηζηά παιδθυηενδ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ημο ζοκυθμο ηδξ Υχναξ, ακ 

ηαζ ζε ιζα κδζζςηζηή πενζμπή υπςξ ημ Νυηζμ Αζβαίμ ιε πθεζάδα κδζζχκ, εη ηςκ μπμίςκ ηα 

24 αηαημίηδηα, μ ιέζμξ υνμξ πθδεοζιζαηήξ ποηκυηδηαξ δεκ έπεζ ηδκ ίδζα ζδιαζία ιε ημκ 

ακηίζημζπμ δείηηδ ιζαξ πενζαίαξ Πενζθένεζαξ. οβηεηνζιέκα, οπάνπμοκ κδζζά ιε 

οπενδζπθάζζα ηαζ άθθα κδζζά ιε ζδιακηζηά οπμπμθθαπθάζζα πθδεοζιζαηή ποηκυηδηα ζε 

ζπέζδ ιε ημκ ιέζμ υνμ ηδξ Υχναξ. Ο δείηηδξ βήνακζδξ ημο πθδεοζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ 

είκαζ ανηεηά ιζηνυηενμξ απυ ημκ ακηίζημζπμ δείηηδ ηδξ Υχναξ, εκχ μ δείηηδξ ελάνηδζδξ 

είκαζ ζπεδυκ ζηα ίδζα επίπεδα ιε εηείκμκ ηδξ Υχναξ. Ο ζοκδοαζιυξ αοηχκ ηςκ δφμ δεζηηχκ 

δείπκεζ, αθ‘ εκυξ ημκ ζδιακηζηυ ααειυ ακακέςζδξ ημο πθδεοζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ αθ‘ 

εηένμο, ηδκ πνμμπηζηή ζδζαίηενα ιεβάθμο ανζειμφ κέςκ ενβάζζιδξ δθζηίαξ κα εζζένπμκηαζ εκ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
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δοκάιεζ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, εθ‘ υζμκ μζ παναβςβζηέξ/ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ δδιζμονβμφκ 

ακηίζημζπεξ πνμτπμεέζεζξ. 

Η ηάζδ αοηή θαίκεηαζ ελ‘ άθθμο απυ ηα ζημζπεία/ δείηηεξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ, πμο εα πανμοζζαζεμφκ ζηδ ζοκέπεζα. 

ε ηάεε πενίπηςζδ υιςξ, ηα πθδεοζιζαηά ηαζ δδιμβναθζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ 

Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο είκαζ πμθφ ηαθφηενα απυ εηείκα ημο ζοκυθμο ηδξ Υχναξ, ιε 

ιζα ηάζδ άιαθοκζδξ ημο δοκαιζζιμφ ημοξ ηαηά  ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία. 

 
Μόληκνο Πιεζπζκόο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαηά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, 2011 

 

Υσξηθή 

Δλόηεηα 

Α/Α Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα 

Πιεζπζκόο % πκκεηνρή 

Πιεζπζκνύ 

Πεξηθεξεηαθώλ 

Δλνηήησλ  

Κπθιάδσλ  1 Άκδνμο 9.170 2,97% 

2 Θήναξ 18.560 6,01% 

3 Κέαξ - Κφεκμο 3.730 1,21% 

4 Μήθμο 9.930 3,22% 

5 Μοηυκμο 10.190 3,30% 

6 Νάλμο 21.380 6,93% 

7 Πάνμο 14.900 4,83% 

8 φνμο 21.390 6,93% 

9 Σήκμο 8.590 2,78% 

Σύνολο Νομού Κσκλάδων 117.840 38,18% 

Γσδεθαλήζνπ 10 Καθφικμο 29.600 9,59% 

11 Κανπάεμο 7.250 2,35% 

12 Κς 34.280 11,11% 

13 Ρυδμο 119.640 38,77% 

Σύνολο Νομού Δωδεκανήζοσ 190.770 61,82% 

Σύνολο Περιθέρειας Νοηίοσ Αιγαίοσ 308.610 100% 
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Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο Πεξηθέξεηαο  Ννηίνπ Αηγαίνπ 

θαηά λεζί ζε θζίλνπζα ζεηξά, 2001 

 

Α/Α Νεζηά Πιεζπζκόο 

1 Ρυδμξ 117.007 

2 Κςξ  30.947 

3 φνμξ 19.782 

4 Νάλμξ 18.188 

5 Καθφικμο 16.441 

6 Θήνα 13.402 

7 Πάνμξ 12.853 

8 Άκδνμξ 10.009 

9 Μφημκμξ 9.320 

10 Σήκμξ 8.574 

11 Λένμξ 8.207 

12 Κάνπαεμξ 6.511 

13 Μήθμξ 4.771 

14 Πάηιμξ 3.044 

15 φιδ 2.606 

16 ίθκμξ 2.442 

17 Κέα 2.417 

18 Αιμνβυξ 1.859 

19 Ίμξ 1.838 

20 Κφεκμξ 1.608 

21 ένζθμξ 1.414 
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22 Αζηοπάθαζα 1.238 

23 Ακηίπανμξ 1.037 

24 Κάζμξ 990 

25 Νίζονμξ 948 

26 Κίιςθμξ 769 

27 Λεζρμί 698 

28 Φμθέβακδνμξ 667 

29 Σήθμξ 533 

30 Μεβίζηδ 430 

31 Κμοθμκήζζα 366 

32 Υάθηδ 313 

33 Ακάθδ 273 

34 Θδναζζά  268 

35 ίηζκμξ 238 

36 πμζκμφζζα 206 

37 Γμκμφζα 163 

38 Αβαεμκήζζ 158 

39 Ηναηθέζα 151 

40 Ανηίμζ 50 

ύλνιν Πεξηθέξεηαο 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 

302.686 

 

Σα πενζζζυηενα κδζζά ηδξ πενζθένεζαξ είκαζ πμθφ ιζηνμφ ιεβέεμοξ, βεβμκυξ πμο 

πενζβνάθεζ ηδκ πμθοδζάζπαζδ ημο κδζζςηζημφ αοημφ πχνμο. οβηεηνζιέκα, 12 κδζζά ηδξ 

Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο ακήημοκ ζηδκ πθδεοζιζαηή ηάλδ ηςκ 501 – 2.000 ηαημίηςκ, 

11 ζηδκ ηάλδ 1 – 500 ηαημίηςκ, 6 ζηδκ ηάλδ 10.001 – 20.000 ηαημίηςκ, 5 ζηδκ ηάλδ ηςκ 

2.001 – 5.000, 4 ζηδκ ηάλδ ηςκ 5.001 – 10.000 ηαημίηςκ, εκχ βζα ζηζξ ηάλεζξ ηςκ 20.001 – 

35.000 ηαζ 35.001 ηαζ άκς ηαημίηςκ ακηζζημζπεί ιυκμ έκα κδζί βζα ηάεε ιία απυ αοηέξ. 



ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΣΙΟΤ  ΑΙΓΑΙΟΤ  ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΑΠΑΧΟΛΗΗ ..  

.                                                                                                                                                                        10 

1.2 Αγνξά Δξγαζίαο 

1.2.1  Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Η Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο είκαζ ιζα απυ ηζξ δφμ Πενζθένεζεξ ηδξ Υχναξ, πμο 

ηαηαηάζζμκηαζ ζηζξ ακαπηοβιέκεξ Πενζθένεζεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

πνμηεζκυιεκδ απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή ηαηδβμνζμπμίδζή ημοξ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

Πμθζηζηήξ οκμπήξ βζα ηδκ Πνμβναιιαηζηή Πενίμδμ 2014-2020. οβηεηνζιέκα, μ ιέζμξ 

υνμξ ημο ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο βζα ημ έημξ 2007-2009 

ακηζζημζπεί ζημ 112,4% ημο ακηίζημζπμο ιέζμο υνμο ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 

Σμ 2008, δ πνμκζά πμο λέζπαζε δ ηνίζδ, ημ ΑΔΠ ηδξ Πενζθένεζαξ υπζ ιυκμ δεκ 

επδνεάζηδηε ανκδηζηά, αθθά αολήεδηε ακηζπνμζςπεφμκηαξ ημ 114% ημο ακηίζημζπμο ιέζμο 

δείηηδ ηδξ Έκςζδξ. Σμ 2009 πανά ηδκ έκανλδ πηχζδξ ημο ηαηά ηεθαθή  ΑΔΠ ημο Νμηίμο 

Αζβαίμο ηαηά 3,1%, δ ακάθμβδ πηχζδ ημο ακηίζημζπμο ζηδκ Έκςζδ δζαηδνμφζε ημκ 

πνμακαθενεέκηα δείηηδ ζημ 114%. Η έκανλδ ηαζ δ δζάνηεζα ηδξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα ημ 

2010, πνμηάθεζε πεναζηένς ιεβαθφηενδ ιείςζδ ημο ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ημο Νμηίμο 

Αζβαίμο ηαηά 5,1%, πηχζδ υιςξ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ημο ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ 

ηδξ Υχναξ ηαζ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 

Σμ ορδθυ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο μθείθεηαζ ζε πέκηε (5) 

κδζζά απυ ηα ζανάκηα μηηχ (48) πμο δζαεέημοκ έζης ηαζ ζημζπεζχδδ μζημκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα. Σμ ιέβζζημ δε εφνμξ δζαθμνμπμίδζδξ ημο ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ, ιεηαλφ ημο 

πθμοζζυηενμο κδζζμφ ημ μπμίμ είκαζ δ Μφημκμξ ηαζ ημο πηςπυηενμο ημ μπμίμ είκαζ δ 

Θδναζζά, θεάκεζ ηα 22.700 εονχ ζε ηνέπμοζεξ ηζιέξ 2005. 

Η ζοκμθζηή ΑΠΑ ηδξ Πενζθένεζαξ ελανηάηαζ απυθοηα απυ ημκ ηνζημβεκή ημιέα ιε 

ζοιιεημπή ηδξ ηάλδξ ημο 86%. Ο πνςημβεκήξ ημιέαξ ηδξ Πενζθένεζαξ ζοιιεηέπεζ εθάπζζηα 

ζηδ ζοκμθζηή ηδξ ΑΠΑ (πενίπμο 2%), εκχ ιεζχκεηαζ ζε απυθοηεξ ηζιέξ, ηαηά ηα έηδ 2009 

ηαζ 2010. Ο δεοηενμβεκήξ ημιέαξ ζοιιεηέπεζ ηζ αοηυξ ιε ιζηνυ πμζμζηυ ζηδ ζοκμθζηή ΑΠΑ 

ηδξ Πενζθένεζαξ ηδξ ηάλδξ ημο 10%, απμδοκαιμφιεκμξ δζαπνμκζηά ηα δφμ ηεθεοηαία έηδ ηαζ 

ηονίςξ ημ ηεθεοηαίμ έημξ (2010).  

Απυ ηα παναπάκς ζημζπεία  θαίκεηαζ υηζ ζηδ Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο  ηαη‘ μοζία 

δεκ οθίζηαηαζ πνςημβεκήξ ημιέαξ, ιεζμφιεκμξ  δζαπνμκζηά ηαζ ζδζαίηενα ηα ηνία ηεθεοηαία 

έηδ ηδξ δεηαεηίαξ 2000, ιε ειθακέξ απμηέθεζια  κα ιδκ ανηεί βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ ηςκ ηαημίηςκ, πμθφ δε πενζζζυηενμ ημο πθήεμξ ηςκ ημονζζηχκ ηαηά 

ηδ εενζκή πενίμδμ. Απυ ημκ ζζπκυηαημ δεοηενμβεκή ημιέα είκαζ ζπεδυκ ακφπανηηδ δ 

ιεηαπμίδζδ, ζηα επίπεδα ημο πνςημβεκή ημιέα, υζμκ αθμνά ζηδ παναβυιεκδ ΑΠΑ, εκχ 

έπεζ ιζα ζδζαίηενδ πανμοζία μ ηαηαζηεοαζηζηυξ ημιέαξ, δζπθάζζα έςξ ηαζ ηνζπθάζζα ηδξ 

ιεηαπμίδζδξ.  

ημκ οπενιεβέεδ ηνζημβεκή ημιέα ηονίανπεξ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ μ ημονζζιυξ 

(ηαηαθφιαηα ηαζ εζηζαηυνζα), ηαεχξ ηαζ ημ ειπυνζμ άιεζα ζοκδεδειέκμ ιε ημκ ημονζζιυ, 

είηε βζα ηαηακαθςηζηά, είηε βζα εκδζάιεζα αβαεά, ζοιιεηέπμκηαξ αοηέξ μζ δφμ μζημκμιζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ζηδ ζοκμθζηή ΑΠΑ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαηά 55% πενίπμο, εκχ ιεζχκεηαζ δ 

ΑΠΑ ζηα δφμ ηεθεοηαία έηδ ηδξ δεηαεηίαξ (2009-2010). 
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πλνιηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία Α΄ γελή ηνκέα, 

(ε εθαηνκκύξηα επξώ. ε ηξέρνπζεο ηηκέο) 

Πενζθένεζεξ 

ηαζ κμιμί 

ύλνιν  

Διιάδνο 

Νόηην 

Αηγαίν 
Γςδεηάκδζα Κοηθάδεξ 

2005 8.428 166 82 84 

2006 6.834 165 79 86 

2007 6.830 165 81 84 

2008* 6.394 157 79 78 

2009* 6.372 155 75 80 

2010* 6.300 146 76 70 

 

πλνιηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία Β΄ γελή ηνκέα, 

(ε εθαηνκκύξηα επξώ. ε ηξέρνπζεο ηηκέο) 

Πενζθένεζεξ 

ηαζ κμιμί 

ύλνιν  

Διιάδνο 

Νόηην 

Αηγαίν 
Γςδεηάκδζα Κοηθάδεξ 

2005 34.007 781 402 379 

2006 40.041 925 564 361 

2007 40.126 875 526 349 

2008* 39.292 869 534 336 

2009* 35.680 785 437 348 

2010* 33.143 639 361 278 

 

πλνιηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία Γ΄ γελή ηνκέα, 

(ε εθαηνκκύξηα επξώ. ε ηξέρνπζεο ηηκέο) 

Πενζθένεζεξ 

ηαζ κμιμί 

ύλνιν  

Διιάδνο 

Νόηην 

Αηγαίν 
Γςδεηάκδζα Κοηθάδεξ 

2005 130.159 4.833 2.646 2.187 

2006 136.784 4.981 2.764 2.217 

2007 148.666 5.439 2.950 2.489 

2008* 159.349 5.896 3.232 2.664 

2009* 163.850 6.101 3.375 2.727 

2010* 155.780 5.785 3.090 2.695 

 

* Πνμζςνζκά ζημζπεία, Πδβή: Γ.Γ. ΔΛΣΑΣ, Πενζθενεζαημί Λμβανζαζιμί,  
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1.2.2 Απαζρόιεζε 

Η ζπμοδαζυηδηα ημο ηνζημβεκή ημιέα ηαζ εζδζηυηενα ημο ημονζζιμφ ζηδκ μζημκμιία 

ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο δζαθαίκεηαζ επίζδξ ηαζ απυ ηα ορδθά πμζμζηά 

εκαζπυθδζδξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ζε ηθάδμοξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ημονζζηζηυ 

πνμσυκ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ημιέαξ αοηυξ ζοβηεκηνχκεζ βζα ημ 2001, ζφιθςκα ιε επίζδια 

ζημζπεία ηδξ Δθθδκζηήξ ηαηζζηζηήξ Τπδνεζίαξ, ημ 67,5% ηςκ ζοκυθμο ηςκ 

απαζπμθμφιεκςκ ζηδκ Πενζθένεζα, ιε ημ 23,25% κα ζοβηεκηνχκεηαζ ζημ δεοηενμβεκή 

ημιέα ηαζ ιυθζξ ημ 9,25% ζημκ πνςημβεκή. Σα ακηίζημζπα πμζμζηά ζε επίπεδμ Νμιχκ, είκαζ 

βζα ημ Νμιυ Γςδεηακήζμο, 73,65%, 19,47% ηαζ 6,88% ακηίζημζπα ηαζ βζα ημ Νμιυ 

Κοηθάδςκ 57,26%, 29,58% ηαζ 6,88% ακηίζημζπα, υπςξ απεζημκίγεηαζ ηαζ ζημ δζάβναιια 

πμο αημθμοεεί.   

 

Πνζνζηηαία ηνκεαθή θαηαλνκή ηεο απαζρόιεζεο, 2001 
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Ν. Γσδεθαλήζνπ Ν. Κπθιάδσλ Πεξηθεξ. Ν.Αηγαίνπ

 

 

Φοζζηά, ημ ηάεε κδζί ζοιιεηέπεζ δζαθμνεηζηά ζηδκ ηαηακμιή απαζπυθδζδξ ζημ 

ζφκμθμ ηδξ Νμιμφ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηδξ Πενζθένεζαξ, ακάθμβα ιε ηα ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά ημο. Ακαθοηζηυηενα, δ δζάνενςζδ ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ ηαηά 

κδζί, πανμοζζάγεηαζ ζημκ Πίκαηα πμο αημθμοεεί.  
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Γηάξζξσζε Οηθνλνκηθά Δλεξγνύ Πιεζπζκνύ, 2001 

Νεζί 
Α’ γελήο 

% ζην 

ζύλνιν 

ηεο 

Νήζνπ 

Β’ γελήο 

% ζην 

ζύλνιν 

ηεο 

Νήζνπ 

Γ’ 

γελήο 

% ζην 

ζύλνιν 

ηεο 

Νήζνπ 

Γε 

δήισζαλ 

Κιάδν 

Άλεξγνη 

ύλνιν 

ελεξγνύ 

πιεζπζκνύ 

Αβαεμκήζζ 28 48,28 10 17,24 12 20,69 0 8 58 

Αζηοπάθαζα 90 18,33 127 25,87 214 43,58 21 39 491 

Καθφικμο 716 12,26 1.049 17,96 2.630 45,03 286 1.160 5.841 

Λεζρμί 287 12,06 499 20,97 1.095 46,01 80 419 2.380 

Λένμξ 56 21,29 44 16,73 105 39,92 15 43 263 

Πάηιμξ 581 4,05 1.962 13,69 9.090 63,43 678 2.020 14.331 

Κάνπαεμξ 41 17,75 64 27,71 89 38,53 11 26 231 

Κάζμξ 207 6,93 379 12,69 1.913 64,04 204 284 2.987 

Κςξ 4 2,23 36 20,11 119 66,48 5 15 179 

Νίζονμξ 15 4,32 66 19,02 149 42,94 27 90 347 

Μεβίζηδ 127 9,74 288 22,09 663 50,84 24 202 1.304 

Ρυδμξ 2.079 4,00 7.543 14,53 29.932 57,65 2.346 10.021 51.921 

φιδ 61 7,57 154 19,11 384 47,64 54 153 806 

Σήθμξ  29 10,9 65 24,44 134 50,38 9 29 266 

Υάθηδ 32 29,63 24 22,22 38 35,19 7 7 108 

Σύνολο Νομού 

Δωδεκανήζοσ  4.353 5,34 12.310 15,10 46.567 57,13 3.767 14.516 81.513 

Αιμνβυξ 159 24,69 160 28,44 253 39,29 19 53 644 

Ακάθδ  46 42,99 24 22,43 33 30,84 2 2 107 

Άκδνμξ  513 16,20 722 22,80 1.285 40,59 282 364 3.166 

Ακηίπανμξ 94 25,24 92 25,00 134 36,41 13 35 368 

Γμκμφζα 1 4,76 5 23,81 13 61,90 2 0 21 

Ηναηθεία 24 42,86 4 7,14 25 44,64 3 0 56 
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Θήνα 289 4,79 1.394 23,10 3.299 54,67 222 830 6.034 

Θδναζζά 12 17,91 2 2,99 42 62,69 2 9 67 

Ίμξ 129 16,13 165 20,63 404 50,50 28 74 800 

Κέα 231 25,67 333 37,00 298 33,11 17 21 900 

Κίιςθμξ 30 15,00 61 30,50 85 42,50 5 19 200 

Κμοθμκήζζα 85 50,60 18 10,71 33 19,64 6 26 168 

Κφεκμξ 214 34,91 125 20,39 216 32,54 16 42 613 

Μήθμξ 95 5,15 629 34,07 898 48,65 89 135 1.846 

Μφημκμξ 184 4,02 1.373 30,00 2.525 55,17 156 339 4.577 

Νάλμξ 1.330 19,79 1.324 19,7 2.923 43,49 318 826 6.721 

Πάνμξ 569 10,88 1.359 25,99 2.586 49,46 198 516 5.228 

ένζθμξ 54 12,47 135 31,18 202 46,65 13 29 433 

ίηζκμξ 20 25,97 15 19,48 37 48,05 2 3 77 

ίθκμξ 149 15,52 289 30,10 434 45,21 33 55 960 

φνμξ 295 3,76 2.008 25,57 4.320 55,02 466 763 7.852 

πμζκμφζζα 20 25,97 23 29,87 27 35,06 4 3 77 

Σήκμξ 362 11,67 872 28,11 1.517 48,90 81 270 3.102 

Φμθέβακδνμξ 77 29,28 68 25,86 90 34,22 10 18 263 

Σύνολο Νομού 

Κσκλάδων  4.982 11,25 11.200 25,29 21.679 48,96 1.987 4.432 44.280 

Περιθέρεια 

Νοηίοσ Αιγαίοσ 9.335 7,42 23.510 18,69 68.246 54,25 5.754 18.948 125.793 
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ημ πίκαηα πμο αημθμοεεί πανμοζζάγεηαζ δ δζάνενςζδ ηςκ απαζπμθμφιεκςκ ζηδκ 

Πενζθένεζα ηαηά ηθάδμ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ζφιθςκα ιε ηα επίζδια ζημζπεία ηδξ 

ΔΛ.ΣΑΣ. βζα ηα έηδ 2000-2008. 

 

 

Απαζρόιεζε θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, 2000-2008 
 

Κλάδοι 

Γεωργία,  

κτηνοτροφία,  

δάςη, αλιεία 

Βιομηχανία 

ςυμπεριλαμβανομζνησ 

και τησ ενζργειασ 

Καταςκευζσ 

Χονδρικό και 

λιανικό 

εμπόριο, 

επιςκευζσ 

οχημάτων 

και ειδών 

οικιακήσ 

χρήςησ, 

ξενοδοχεία 

και 

εςτιατόρια, 

μεταφορζσ 

και 

επικοινωνίεσ 

Χρηματοπιςτωτική 

διαμεςολάβηςη, 

διαχείριςη ακίνητησ 

περιουςίασ, 

εκμίςθωςη και 

επιχ/τικζσ 

δραςτηριότητεσ 

Άλλεσ 

υπηρεςίεσ 

        υνολική                                                      

α      Απαςχόληςη 

2000 

φνολο  

Ελλάδοσ 
722.440 540.385 300.095 1.360.441 308.712 1.023.042 4.255.114 

Νότιο 

Αιγαίο 
9.426 9.989 13.331 55.585 5.347 23.637 117.314 

2001 

φνολο  

Ελλάδοσ 
670.791 561.687 306.785 1.373.197 324.109 1.023.978 4.260.547 

Νότιο 

Αιγαίο 
7.612 10.150 14.025 58.135 6.497 21.318 117.738 

2002 

φνολο  

Ελλάδοσ 
659.836 559.888 318.927 1.400.461 342.710 1.074.659 4.356.481 

Νότιο 

Αιγαίο 
6.971 9.300 14.305 55.522 8.045 22.589 116.733 
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2003 

φνολο  

Ελλάδοσ 
642.783 547.603 345.848 1.425.176 352.944 1.093.668 4.408.022 

Νότιο 

Αιγαίο 
8.718 10.687 14.546 53.820 8.502 26.035 122.307 

2004 

φνολο  

Ελλάδοσ 
570.443 549.602 350.343 1.459.145 385.295 1.199.621 4.514.448 

Νότιο 

Αιγαίο 
7.604 9.727 13.851 57.930 8.005 26.650 123.767 

2005* 

φνολο  

Ελλάδοσ 
567.228 546.373 361.679 1.481.811 396.862 1.196.647 4.550.600 

Νότιο 

Αιγαίο 
7.061 10.915 13.473 59.598 7.571 28.858 127.476 

2006* 

φνολο  

Ελλάδοσ 
573.415 555.114 361.916 1.513.355 402.027 1.253.981 4.659.809 

Νότιο 

Αιγαίο 
6.862 8.359 12.981 60.084 7.425 28.360 124.072 

2007* 

φνολο  

Ελλάδοσ 
541.753 557.085 385.282 1.542.249 473.963 1.282.351 4.782.684 

Νότιο 

Αιγαίο 
7.637 8.175 12.053 63.953 8.521 28.127 128.466 

2008* 

φνολο  

Ελλάδοσ 
541.227 556.889 380.866 1.552.111 482.382 1.278.103 4.791.577 

Νότιο 

Αιγαίο 
7.629 8.172 11.916 64.362 8.672 28.034 128.785 

            

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. – επελενβαζία ζημζπείςκ (*Πνμζςνζκά ημζπεία) 
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Δλεηάγμκηαξ ημοξ παναπάκς πίκαηεξ, παναηδνείηαζ υηζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 

απαζπμθμφιεκςκ ηαε‘ υθα ηα έηδ ζοβηεκηνχκεηαζ ζημ ηθάδμ ―Υμκδνζηυ ηαζ θζακζηυ 

ειπυνζμ, επζζηεοέξ μπδιάηςκ ηαζ εζδχκ μζηζαηήξ πνήζδξ, λεκμδμπεία ηαζ εζηζαηυνζα, 

ιεηαθμνέξ ηαζ επζημζκςκίεξ‖, πανμοζζάγμκηαξ δζανηή αφλδζδ απυ ημ 2004 ηαζ ιεηά ηαζ 

ζοβηεκηνχκμκηαξ ηαηά ημ 2008 ημ 50% πενίπμο ηςκ απαζπμθμφιεκςκ. Αημθμοεεί μ ηθάδμξ 

Άθθεξ Τπδνεζίεξ (21,8% ηςκ απαζπμθμοιέκςκ) μ μπμίμξ απυ ημ 2003 ηαζ ιεηά δζμβηχκεηαζ 

δζανηχξ, ηονίςξ ελαζηίαξ ηδξ ακάπηολδξ ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο.    

ημκ παναηάης πίκαηα, μ μπμίμξ πανμοζζάγεζ ημ ιέζμ υνμ απαζπυθδζδξ βζα δθζηίεξ 

άκς ηςκ 15 εηχκ, ηαηά ηθάδμ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, παναηδνείηαζ υηζ μ ηθάδμξ ηςκ 

λεκμδμπείςκ ηαζ ηςκ εζηζαημνίςκ, απαζπμθεί ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηαζ βζα ηα δφμ έηδ, ιε 

ακαθμβία 19,7 % ηαζ 19,03 % ακηίζημζπα. Με ηδκ ίδζα πενίπμο ακαθμβία ειθακίγεηαζ ηαζ μ 

ηθάδμξ ειπυνζμ, επζζηεοέξ (19,08% ηαζ 18,65% ακηίζημζπα βζα ηα ελεηαγυιεκα έηδ), εκχ 

αημθμοεμφκ μ ημιέαξ ηςκ ηαηαζηεοχκ, δ δδιυζζα δζμίηδζδ ηαζ μζ ιεηαθμνέξ.  

 

Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή απαζρνινύκελσλ ειηθίαο 15 θαη άλσ  

ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο  
 

Οκάδεο Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 
2008 2009 

Γεςνβία, ηηδκμηνμθία, εήνα, 

δαζμημιία 6,48 6,95 

Αθζεία 0,9 0,8 

Ονοπεία, θαημιεία  5,95 6,13 

Μεηαπμζδηζηέξ αζμιδπακίεξ 0,98 0,93 

Πανμπή δθεηηνζημφ νεφιαημξ, 

θοζζημφ αενίμο, κενμφ 1 1,6 

Καηαζηεοέξ 10,76 11,25 

Διπυνζμ, επζζηεοέξ 19,08 18,65 

Μεηαθμνέξ, απμεήηεοζδ, 

επζημζκςκίεξ 6,46 6,15 

Ξεκμδμπεία, εζηζαηυνζα 19,7 19,03 

Δκδιένςζδ ηαζ Δπζημζκςκία  0,7 0,83 

Υνδιαημπζζηςηζηέξ ηαζ 

Αζθαθζζηζηέξ Γναζηδνζυηδηεξ  1,23 0,9 
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       Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. – επελενβαζία ζημζπείςκ 
 

Δλεηάγμκηαξ, ηδ δζάνενςζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ακά ηνίιδκμ, ζημοξ δοκαιζηυηενμοξ 

ηθάδμοξ ςξ πνμξ ηδκ απαζπυθδζδ βζα ηδ Πενζθένεζα, παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

αφλδζδξ ηδξ απαζπυθδζδξ ζημ ηθάδμ ηςκ λεκμδμπείςκ ηαζ ηςκ εζηζαημνίςκ ηαηά ημ Β‘ ηαζ 

Γ‘ ηνίιδκμ ηαζ ζοννίηκςζδ ημο ηθάδμο ηαηά ηα άθθα ηνίιδκα, απμηοπχκμκηαξ ηδκ επμπζαηή 

θφζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ζηδκ Πενζθένεζα. Ακηίεεηα μ ηθάδμξ ημο ειπμνίμο θαίκεηαζ κα είκαζ 

πενζζζυηενμ ζηαεενυξ ηαζ κα ιδκ ζηδνίγεηαζ δ ακάπηολή ημο ηυζμ πμθφ ζηδκ επμπζαηή 

ενβαζία.   

Ο παναηάης πίκαηαξ απεζημκίγεζ ημ πμζμζηυ ηςκ απαζπμθμφιεκςκ ζημοξ δοκαιζημφξ 

ηθάδμοξ ηδξ Πενζθένεζαξ ακά ηνίιδκμ. 

Πνζνζηό % απαζρνινύκελσλ ειηθίαο 15 θαη άλσ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο,  

ζηνπο δπλακηθνύο θιάδνπο, αλά ηξίκελν 

Οκάδεο Κιάδσλ 

Οηθνλνκηθήο Γξαζη/εηαο 

A Σξ. 

2008 

Β Σξ. 

2008 

Γ Σξ. 

2008 

Γ Σξ. 

2008 

A Σξ. 

2009 

Β Σξ. 

2009 

Γ Σξ. 

2009 

Γ Σξ. 

2009 

Ξελνδνρεία, εζηηαηόξηα 15,1 22,4 23,2 18,1 14,5 20,5 24 17,1 

Δκπόξην, επηζθεπέο 18,7 19 18,8 19,8 20,2 18,1 17,5 18,8 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. – επελενβαζία ζημζπείςκ 

   

Γζαπεζνζζδ αηίκδηδξ πενζμοζζαξ  0,15 0,23 

Δπαββεθιαηζηέξ, επζζηδιμκζηέξ ηαζ 

ηεπκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ  3,1 2,7 

Γζμζηδηζηέξ ηαζ Τπμζηδνζηηέξ 

Γναζηδνζυηδηεξ  1,88 2,55 

Γδιυζζα δζμίηδζδ ηαζ άιοκα, 

οπμπνεςηζηή ημζκςκζηή αζθάθζζδ 8,65 9,6 

Δηπαίδεοζδ 5,56 4,45 

Τβεία ηαζ ημζκςκζηή ιένζικα 3,68 3,28 

Σέπκεξ, δζαζηέδαζδ ηαζ ροπαβςβία 1,38 1,28 

Άθθεξ επζπ/ηέξ Γναζηδνζυηδηεξ  1,55 2,5 

Ιδζςηζηά κμζημηονζά πμο 

απαζπμθμφκ πνμζςπζηυ 0,68 0,23 

Δηενυδζημζ μνβακζζιμί ηαζ υνβακα 0 0 

ΤΝΟΛΟ 100 100 
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Απαςχολοφμενοι κατά ομάδεσ ηλικιών και κλάδο οικονομικήσ δραςτηριότητασ, 2001 

Ομάδεσ Κλάδων 

Οικονομικήσ 

δραςτηριότητασ 

Ο μ ά δ ε σ  Η λ ι κ ι ώ ν 

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 

Νομόσ Δωδεκανήςου 

Α.Γεωργία, 

κτηνοτροφία, θήρα, 

δαςοκομία 

0 53 144 234 272 290 301 343 543 423 346 120 60 14 

Β.Αλιεία 0 38 141 173 180 148 138 114 130 60 43 13 6 2 

Γ.Ορυχεία,λατομεία 0 3 4 16 23 12 8 13 16 13 1 1 0 0 

Δ.Μεταποιητικζσ 

βιομηχανίεσ 
2 117 424 585 580 457 435 410 455 260 134 48 23 2 

Ε.Παροχή ηλεκτρικοφ 

ρεφματοσ, φυςικοφ 

αερίου, νεροφ 

0 2 44 75 152 142 158 169 77 24 9 5 4 0 

Σ. Καταςκευζσ 6 310 985 1184 1080 932 878 844 821 401 116 45 25 2 

Ζ.Εμπόριο, επιςκευζσ 0 292 1252 1577 1540 1166 1029 965 842 508 341 128 57 13 
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Η.Ξενοδοχεία, 

εςτιατόρια 
0 278 1449 1926 1978 1675 1619 1447 1400 722 341 150 59 8 

Θ.Μεταφορζσ, 

αποθήκευςη, 

επικοινωνίεσ 

0 40 401 727 770 593 683 625 595 343 172 79 30 4 

Ι.Ενδιάμεςοι 

χρηματοπιςτωτικοί 

οργανιςμοί 

0 5 94 193 184 143 187 137 96 21 0 4 3 0 

Κ.Διαχείριςη 

ακίνητησ 

περιουςίασ,εκμιςθώ

ςεισ 

0 28 310 500 505 432 364 300 232 125 62 38 12 3 

Λ.Δημόςια διοίκηςη 

και 

άμυνα,υποχρεωτική 

κοινωνική αςφάλιςη 

0 121 938 1057 953 843 788 637 454 217 81 47 16 1 

Μ.Εκπαίδευςη 0 4 101 523 919 796 462 274 263 85 38 30 6 0 

Ν.Τγεία και 

κοινωνική μζριμνα 
0 14 159 366 481 427 418 398 261 118 54 39 11 1 

Ξ.Δραςτηριότητεσ 

παροχήσ υπηρεςιών 
0 44 266 382 430 289 268 264 254 170 101 53 22 10 

Ο.Ιδιωτικά 

νοικοκυριά που 

απαςχολοφν οικιακό 

προςωπικό 

0 7 37 48 59 71 76 62 60 27 13 4 11 0 



ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΣΙΟΤ  ΑΙΓΑΙΟΤ  ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΑΠΑΧΟΛΗΗ ..  

.                                                                                                                                                                        21 

Π.Ετερόδικοι 

οργανιςμοί και 

όργανα 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

Ρ. Δε δήλωςαν κλάδο 

οικονομικήσ 

δραςτηριότητασ 

0 63 387 603 634 531 426 444 371 216 86 49 26 0 

ΤΝΟΛΟ 8 1419 7136 10169 10741 8948 8239 7447 6870 3733 1939 853 371 60 

Νομόσ Κυκλάδων 

Α.Γεωργία, 

κτηνοτροφία, θήρα, 

δαςοκομία 

0 57 227 352 424 432 454 489 494 498 440 163 102 16 

Β.Αλιεία 0 22 68 127 115 122 133 96 108 68 33 10 3 0 

Γ.Ορυχεία,λατομεία 0 6 44 89 80 65 66 64 56 53 9 5 2 1 

Δ.Μεταποιητικζσ 

βιομηχανίεσ 
4 100 284 401 360 340 347 351 335 211 84 35 14 0 

Ε.Παροχή ηλεκτρικοφ 

ρεφματοσ, φυςικοφ 

αερίου, νεροφ 

0 3 26 49 75 121 206 127 45 6 2 3 4 0 

Σ. Καταςκευζσ 7 378 1055 1301 1235 952 871 682 635 376 94 36 20 1 

Ζ.Εμπόριο, επιςκευζσ 0 217 791 895 883 748 652 497 425 234 127 56 26 5 

Η.Ξενοδοχεία, 

εςτιατόρια 
0 123 591 777 774 654 613 485 371 200 108 39 12 1 

Θ.Μεταφορζσ, 

αποθήκευςη, 
0 28 237 351 375 406 401 386 319 173 74 50 21 0 
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επικοινωνίεσ 

Ι.Ενδιάμεςοι 

χρηματοπιςτωτικοί 

οργανιςμοί 

0 5 69 100 109 107 111 85 52 21 8 2 1 0 

Κ.Διαχείριςη 

ακίνητησ 

περιουςίασ,εκμιςθώ

ςεισ 

0 33 216 298 299 251 210 183 151 58 35 15 6 1 

Λ.Δημόςια διοίκηςη 

και 

άμυνα,υποχρεωτική 

κοινωνική αςφάλιςη 

0 13 217 351 420 401 417 279 167 81 29 14 8 0 

Μ.Εκπαίδευςη 0 4 79 287 576 464 293 173 125 48 18 6 2 0 

Ν.Τγεία και 

κοινωνική μζριμνα 
0 4 54 149 152 152 138 124 67 45 20 10 5 1 

Ξ.Δραςτηριότητεσ 

παροχήσ υπηρεςιών 
0 17 125 213 235 161 162 110 122 86 80 30 11 6 

Ο.Ιδιωτικά 

νοικοκυριά που 

απαςχολοφν οικιακό 

προςωπικό 

0 15 36 56 54 64 61 53 39 19 12 1 2 0 

Π.Ετερόδικοι 

οργανιςμοί και 

όργανα 

0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 

Ρ. Δε δήλωςαν κλάδο 

οικονομικήσ 
0 36 247 334 338 293 263 217 194 116 60 40 24 3 
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δραςτηριότητασ 

ΤΝΟΛΟ 11 1061 4366 6131 6505 5733 5401 4401 3705 2293 1234 515 263 35 

Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου 

Α.Γεωργία, 

κτηνοτροφία, θήρα, 

δαςοκομία 

0 110 371 586 696 722 755 832 1037 921 786 283 162 30 

Β.Αλιεία 0 60 209 300 295 270 271 210 238 128 76 23 9 2 

Γ.Ορυχεία,λατομεία 0 9 48 105 103 77 74 77 72 66 10 6 2 1 

Δ.Μεταποιητικζσ 

βιομηχανίεσ 
6 217 708 986 940 797 782 761 790 471 218 83 37 2 

Ε.Παροχή ηλεκτρικοφ 

ρεφματοσ, φυςικοφ 

αερίου, νεροφ 

0 5 70 124 227 263 364 296 122 30 11 8 8 0 

Σ. Καταςκευζσ 13 688 2040 2485 2315 1884 1749 1526 1456 777 210 81 45 3 

Ζ.Εμπόριο, επιςκευζσ 0 509 2043 2472 2423 1914 1681 1462 1267 742 468 184 83 18 

Η.Ξενοδοχεία, 

εςτιατόρια 
0 401 2040 2703 2752 2329 2232 1932 1771 922 449 189 71 9 

Θ.Μεταφορζσ, 

αποθήκευςη, 

επικοινωνίεσ 

0 68 638 1078 1145 999 1084 1011 914 516 246 129 51 4 

Ι.Ενδιάμεςοι 

χρηματοπιςτωτικοί 

οργανιςμοί 

0 10 163 293 293 250 298 222 148 42 8 6 4 0 
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Κ.Διαχείριςη 

ακίνητησ 

περιουςίασ,εκμιςθώ

ςεισ 

0 61 526 798 804 683 574 483 383 183 97 53 18 4 

Λ.Δημόςια διοίκηςη 

και 

άμυνα,υποχρεωτική 

κοινωνική αςφάλιςη 

0 134 1155 1408 1373 1244 1205 916 621 298 110 61 24 1 

Μ.Εκπαίδευςη 0 8 180 810 1495 1260 755 447 388 133 56 36 8 0 

Ν.Τγεία και 

κοινωνική μζριμνα 
0 18 213 515 633 579 556 522 328 163 74 49 16 2 

Ξ.Δραςτηριότητεσ 

παροχήσ υπηρεςιών 
0 61 391 595 665 450 430 374 376 256 181 83 33 16 

Ο.Ιδιωτικά 

νοικοκυριά που 

απαςχολοφν οικιακό 

προςωπικό 

0 22 73 104 113 135 137 115 99 46 25 5 13 0 

Π.Ετερόδικοι 

οργανιςμοί και 

όργανα 

0 0 0 1 2 1 4 1 0 0 2 0 0 0 

Ρ. Δε δήλωςαν κλάδο 

οικονομικήσ 

δραςτηριότητασ 

0 99 634 937 972 824 689 661 565 332 146 89 50 3 

ΤΝΟΛΟ 19 2480 11502 16300 17246 14681 13640 11848 10575 6026 3173 1368 634 95 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. – επελενβαζία ζημζπείςκ 
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Βαςικοί δείκτεσ απαςχόληςησ Νζων μζχρι 29 ετών 

ύλνιν (θαη ηα δύν θύια) 2008 2009 2010 2011 2012 

Πθδεοζιυξ Ηθζηίαξ 15-29 εηχκ 52 117 49 087 50 638 49 453 50 315 

Πμζμζηυ ζοιιεημπήξ (% πθδεοζιμφ ενβάζζιδξ δθζηίαξ) 26, 8 25, 3 26, 25, 4 25, 8 

Δηήζζα ιεηααμθή ζημκ Πθδεοζιυ 15-29 εηχκ (%) 0,53 - 5,81 3,16 - 2,34 1,74 

Μδ Δκενβυξ Πθδεοζιυξ 15-29 εηχκ 22 617 19 268 18 711 21 412 25 583 

Δηήζζα ιεηααμθή ζημκ Μδ Δκενβυ πθδεοζιυ ηςκ κέςκ 

(%) 1,90 - 14,81 - 2,89 14,44 19,48 

Πμζμζηυ ζοιιεημπήξ (% πθδεοζιμφ ηςκ κέςκ) 43, 4 39, 3 37, 43, 3 50, 8 

Δνβαηζηυ δοκαιζηυ 29 500 29 819 31 927 28 041 24 732 

Δηήζζα ιεηααμθή ζημ Δνβαηζηυ δοκαιζηυ (%) - 0,50 1,08 7,07 - 12,17 - 11,80 

Πμζμζηυ ζοιιεημπήξ (% πθδεοζιμφ ενβάζζιδξ δθζηίαξ) 56, 6 60, 7 63, 56, 7 49, 2 

φκμθμ απαζπμθμοιέκςκ 26 111 23 075 26 343 20 949 19 918 

Δηήζζα ιεηααμθή ζηδκ απαζπυθδζδ (%) - 2,63 - 11,63 14,16 - 20,48 - 4,92 

Πμζμζηυ απαζπυθδζδξ (% πθδεοζιμφ) 50, 1 47, 52, 42, 4 39, 6 

Απαζπμθμφιεκμζ ζε επζπεζνήζεζξ ιέπνζ 10 άημια 19 598 17 878 18 868 15 414 12 668 

Δηήζζα ιεηααμθή ζηδκ απαζπυθδζδ ιέπνζ 10 άημια (%) 0,48 - 8,78 5,54 - 18,31 - 17,81 

Πμζμζηυ απαζπυθδζδξ (%  ζοκυθμο ηςκ 

απαζπμθμοιέκςκ) 75, 1 77, 5 71, 6 73, 6 63, 6 

Μζζεςημί 18 640 17 976 21 720 15 375 14 744 

Μζζεςημί Δηήζζα ιεηααμθή (%) 1,92 - 3,56 20,83 - 29,21 - 4,10 

Μζζεςημί (% ζοκυθμο ηςκ απαζπμθμοιέκςκ) 71, 4 77, 9 82, 5 73, 4 74, 

Αοημαπαζπμθμφιεκμζ 2 615 2 750 1 681 2 879 3 403 

Αοημαπαζπμθμφιεκμζ Δηήζζα ιεηααμθή (%) - 17,48 5,16 - 38,87 71,27 18,20 

Αοημαπαζπμθμφιεκμζ (% ζοκυθμο ηςκ απαζπμθμοιέκςκ) 10, 11, 9 6, 4 13, 7 17, 1 

Απαζπμθμφιεκμζ ζηδκ βεςνβία  151 448 792 183 439 

Γεςνβία εηήζζα ιεηααμθή ζηδκ απαζπυθδζδ (%) - 76,70 196,69 76,79 - 76,89 139,89 

Απαζπμθμφιεκμζ ζηδκ βεςνβία (%) 0, 6 1, 9 3, 0 0, 9 2, 2 

Απαζπμθμφιεκμζ ζηδκ αζμιδπακία 1 106 1 566 2 121 1 392 439 

Βζμιδπακία Δηήζζα ιεηααμθή (%) - 20,77 41,59 35,44 - 34,37 - 68,46 

Απαζπμθμφιεκμζ ζηδκ αζμιδπακία (%) 4, 2 6, 8 8, 1 6, 6 2, 2 
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Απαζπμθμφιεκμζ ζηζξ οπδνεζίεξ  21 621 16 923 18 662 15 888 16 297 

Τπδνεζίεξ εηήζζα ιεηααμθή (%) 2,10 - 21,73 10,28 - 14,86 2,57 

Απαζπμθμφιεκμζ ζηζξ οπδνεζίεξ (%) 82, 8 73, 3 70, 8 75, 8 81, 8 

Μενζηή απαζπυθδζδ 495 769 1 737 1 521 679 

Μενζηή απαζπυθδζδ Δηήζζα ιεηααμθή (%) - 51,80 55,35 125,88 - 12,44 - 55,36 

Μενζηή απαζπυθδζδ (% ζοκυθμο ηςκ απαζπμθμοιέκςκ) 1, 9 3, 3 6, 6 7, 3 3, 4 

Πνμζςνζκή απαζπυθδζδ 5 784 5 092 8 679 4 393 4 855 

Πνμζςνζκή απαζπυθδζδ Δηήζζα ιεηααμθή (%) - 11,91 - 11,96 70,44 - 49,38 10,52 

Πνμζςνζκή απαζπυθδζδ (% ζοκυθμο ηςκ Μζζεςηχκ) 31, 28, 3 40, 28, 6 32, 9 

Άκενβμζ κέμζ 15-29 εηχκ 3 389 6 744 5 584 7 092 4 814 

Δηήζζα ιεηααμθή ακένβςκ κέςκ 15-29 (%) 19,67 99,00 - 17,20 27,01 - 32,12 

Πμζμζηυ ακενβίαξ κέςκ 15-29 εηχκ (%) 11, 5 22, 6 17, 5 25, 3 19, 5 

Νεμεζζενπυιεκμζ Άκενβμζ ("ΝΔΟΙ") 238 1 951 1 485 3 270 2 889 

Δηήζζα ιεηααμθή ζημοξ κεμεζζενπυιεκμοξ ακένβμοξ (%) - 74,95 719,75 - 23,89 120,20 - 11,65 

Νεμεζζενπυιεκμζ Άκενβμζ  (% ημο ζοκυθμο ηςκ ακένβςκ) 7, 0 28, 9 26, 6 46, 1 60,0 

Μαηνμπνυκζμζ άκενβμζ 539 1 264 1 408 1 648 1 443 

Δηήζζα ιεηααμθή ηςκ ιαηνμπνυκζα ακένβςκ (%) - 24,40 134,51 11,39 17,05 - 12,44 

Μαηνμπνυκζα ακενβία (% ημο ζοκυθμο ηςκ ακένβςκ) 15, 9 18, 7 25, 2 23, 2 30, 0 

Άκενβμζ πμο έπμοκ ενβαζηεί ζημ πανεθευκ 3 151 4 793 4 099 3 822 1 925 

Δηήζζα ιεηααμθή ηςκ ακένβςκ πμο έπμοκ ενβαζηεί (%) 67,43 52,11 - 14,48 - 6,76 - 49,63 

Άκενβμζ πμο έπμοκ ενβαζηεί ζημ πανεθευκ (% ημο 

ζοκυθμο) 93,0 71,1 73,4 53,9 40,0 

Πεγή: Γ.Γ. ΔΛΣΑΣ, ΔΔΓ, 1993-1997 Δηήζζεξ, 2008-2012 Β΄ ηνζιήκμο  

 

Απυ ηδκ ακάθοζδ ημο παναπάκς Πίκαηα βζα ημοξ κέμοξ άκενβμοξ δθζηίαξ 29 εηχκ ηαζ ηάης 

θαίκεηαζ ημ ιέβεεμξ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ εκενβείαξ ηςκ κέςκ. Δηηυξ ηςκ ορδθχκ πμζμζηχκ 

εκενβείαξ ηςκ κέςκ πμθφ ακδζοπδηζηή είκαζ ηαζ δ δζάνενςζδ ηδξ εκενβείαξ. Με ημ πμζμζηυ 

ιαηνμπνυκζα ακένβςκ κέςκ κα έπεζ ζπεδυκ δζπθαζζαζηεί απυ ημ 2008 ιέπνζ ημ 2012 (απυ 15,9% 

ζε 30%) ακαδεζηκφμκηαξ ημ πνυαθδια ιε κέμοξ ζηδκ πζμ παναβςβζηή δθζηία κα παναιέκμοκ  επί 

ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια πςνίξ ενβαζία. 
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1.2.3  Ηζόηεηα ησλ Φύισλ 

Χξ πνμξ ηδ δζάνενςζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαηά θφθμ, ζφιθςκα ιε ζημζπεία ηδξ  5δξ 

Έηεεζδξ βζα ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ζοκμπή ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ, βζα ημ έημξ 

2008, ημ 66,6% ηςκ απαζπμθμφιεκςκ βζα ηδκ Πενζθένεζα είκαζ ιεηαλφ 20-64 εηχκ (ημ 

ακηίζημζπμ πμζμζηυ βζα ηδ πχνα είκαζ ημ 66,5%), ζηζξ δθζηίεξ 55-64 απαζπμθείηαζ ζηδκ 

Πενζθένεζα ημ 49,3%, εκχ βζα ηζξ βοκαίηεξ δθζηίαξ 20-64, ημ πμζμζηυ απαζπυθδζδξ είκαζ 48,4% 

έκακηζ 52,5% βζα ηδ πχνα ηαζ 63% βζα ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ηςκ 27.   

 

ημοξ πίκαηεξ πμο αημθμοεμφκ δίκμκηαζ μζ απαζπμθμφιεκμζ ηαηά ηθάδμ μζημκμιζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ θφθμ ζημοξ Νμιμφξ ηαζ απμηοπχκεηαζ δ ηάζδ ημο πθδεοζιμφ κα 

εβηαηαθείρεζ ημκ πνςημβεκή ημιέα ηαζ ηδ ζηνμθή ημο πνμξ ημκ ηνζημβεκή (ημονζζιυξ, 

οπδνεζίεξ). Ο πνςημβεκήξ ημιέαξ απαζπμθεί ημ 12,5% αιθμηένςκ ης θφθςκ (έκακηζ ημο 19% 

ημ 1991), μ δεοηενμβεκήξ ημ 28,1% (έκακηζ ημο 27,4% ημ 1991) εκχ μ ηνζημβεκήξ ημ 54,5% 

(έκακηζ ημο 43,7% ημ 1991).   

 

Απαςχολοφμενοι κατά φφλο και κλάδο οικονομικήσ δραςτηριότητασ, 2001 

Οκάδεο Κιάδσλ 

Οηθνλνκηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Άξξελεο  % Θήιεηο  % ύλνιν  

Καηαλνκή πλόινπ 

Άξξελεο % Θήιεηο % 

Ννκόο Γσδεθαλήζνπ 

Α. Γεσξγία, 

θηελνηξνθία, ζήξα, 

δαζνθνκία 

1964 4,30 1179 5,29 3143 62,49% 37,51% 

Β. Αιηεία 839 1,84 347 1,56 1186 70,74% 29,26% 

Γ. Οξπρεία, ιαηνκεία  103 0,23 7 0,03 110 93,64% 6,36% 

Γ. Μεηαπνηεηηθέο 

βηνκεραλίεο 
3165 6,93 767 3,44 3932 80,49% 19,51% 

Δ. Παξνρή ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο, θπζηθνύ 

αεξίνπ, λεξνύ 

782 1,71 79 0,35 861 90,82% 9,18% 

Σ. Καηαζθεπέο 7546 16,52 83 0,37 7629 98,91% 1,09% 

Ε. Δκπόξην, επηζθεπέο 5954 13,04 3756 16,87 9710 61,32% 38,68% 

Ζ. Ξελνδνρεία, 

εζηηαηόξηα 
7147 15,65 5905 26,52 13052 54,76% 45,24% 
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Θ. Μεηαθνξέο, 

απνζήθεπζε, 

επηθνηλσλίεο 

4124 9,03 938 4,21 5062 81,47% 18,53% 

Η. Δλδηάκεζνη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί 

563 1,23 504 2,26 1067 52,76% 47,24% 

Κ. Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, 

εθκηζζώζεηο, επ/θέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

1729 3,79 1182 5,31 2911 59,40% 40,60% 

Λ. Γεκόζηα δηνίθεζε 

θαη άκπλα, 

ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε 

4788 10,49 1365 6,13 6153 77,82% 22,18% 

Μ. Δθπαίδεπζε 1393 3,05 2108 9,47 3501 39,79% 60,21% 

Ν. Τγεία θαη θνηλσληθή 

κέξηκλα 
1207 2,64 1540 6,92 2747 43,94% 56,06% 

Ξ. Άιιεο επηρ/θέο 

Γξαζηεξηόηεηεο  
1668 3,65 885 3,97 2553 65,33% 34,67% 

Ο. Ηδησηηθά λνηθνθπξηά 

πνπ απαζρνινύλ 

πξνζσπηθό 

23 0,05 452 2,03 475 4,84% 95,16% 

Π. Δηεξόδηθνη 

νξγαληζκνί θαη όξγαλα 
2 0,00 3 0,01 5 40,00% 60,00% 

Ρ. Γε δήισζαλ θιάδν 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

2668 5,84 1168 5,25 3836 69,55% 30,45% 

ΤΝΟΛΟ 

 

45665 

 

100,00 

 

22268 

 

100,00 

 

67933 

 

67,22% 

 

32,78% 
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Οκάδεο Κιάδσλ 

Οηθνλνκηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Άξξελεο  % Θήιεηο  % ύλνιν  

Καηαλνκή πλόινπ 

Άξξελεο % Θήιεηο % 

Ννκόο Κπθιάδσλ 

Α. Γεσξγία, 

θηελνηξνθία, ζήξα, 

δαζνθνκία 

2497 8,59% 1651 13,11% 4148 60,20% 39,80% 

Β. Αιηεία 654 2,25% 251 1,99% 905 72,27% 27,73% 

Γ. Οξπρεία, ιαηνκεία  509 1,75% 31 0,25% 540 94,26% 5,74% 

Γ. Μεηαπνηεηηθέο 

βηνκεραλίεο 
2642 9,09% 404 3,21% 3046 86,74% 13,26% 

Δ. Παξνρή ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο, θπζηθνύ 

αεξίνπ, λεξνύ 

612 2,11% 55 0,44% 667 91,75% 8,25% 

Σ. Καηαζθεπέο 7555 25,99% 88 0,70% 7643 98,85% 1,15% 

Ε.Δκπόξην, επηζθεπέο 3327 11,45% 2229 17,70% 5556 59,88% 40,12% 

Ζ. Ξελνδνρεία, 

εζηηαηόξηα 
2601 8,95% 2147 17,05% 4748 54,78% 45,22% 

Θ. Μεηαθνξέο, 

απνζήθεπζε, 

επηθνηλσλίεο 

2389 8,22% 432 3,43% 2821 84,69% 15,31% 

Η. Δλδηάκεζνη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί 

331 1,14% 339 2,69% 670 49,40% 50,60% 

Κ. Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, 

εθκηζζώζεηο, επ/θέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

880 3,03% 876 6,96% 1756 50,11% 49,89% 

Λ. Γεκόζηα δηνίθεζε 

θαη άκπλα, 

ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε 

1624 5,59% 773 6,14% 2397 67,75% 32,25% 

Μ. Δθπαίδεπζε 793 2,73% 1282 10,18% 2075 38,22% 61,78% 

Ν. Τγεία θαη θνηλσληθή 
372 1,28% 549 4,36% 921 40,39% 59,61% 
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κέξηκλα 

Ξ. Άιιεο επηρ/θέο 

Γξαζηεξηόηεηεο  
880 3,03% 478 3,80% 1358 64,80% 35,20% 

Ο. Ηδησηηθά λνηθνθπξηά 

πνπ απαζρνινύλ 

πξνζσπηθό 

59 0,20% 353 2,80% 412 14,32% 85,68% 

Π. Δηεξόδηθνη 

νξγαληζκνί θαη όξγαλα 
5 0,02% 1 0,01% 6 83,33% 16,67% 

Ρ. Γε δήισζαλ θιάδν 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

1514 5,21% 651 5,17% 2165 69,93% 30,07% 

ΤΝΟΛΟ 29064 100,00% 12590 100,00% 41654 69,77% 30,23% 

 

 

Οκάδεο Κιάδσλ 

Οηθνλνκηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Άξξελεο  % Θήιεηο  % ύλνιν  

Καηαλνκή πλόινπ 

Άξξελεο % Θήιεηο % 

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 

Α. Γεσξγία, 

θηελνηξνθία, ζήξα, 

δαζνθνκία 

4461 5,97% 2830 8,12% 7291 61,19% 38,81% 

Β. Αιηεία 1493 2,00% 598 1,72% 2091 71,40% 28,60% 

Γ. Οξπρεία, ιαηνκεία  612 0,82% 38 0,11% 650 94,15% 5,85% 

Γ. Μεηαπνηεηηθέο 

βηνκεραλίεο 
5807 7,77% 1171 3,36% 6978 83,22% 16,78% 

Δ. Παξνρή ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο, θπζηθνύ 

αεξίνπ, λεξνύ 

1394 1,87% 134 0,38% 1528 91,23% 8,77% 

Σ. Καηαζθεπέο 15101 20,21% 171 0,49% 15272 98,88% 1,12% 

Ε. Δκπόξην, επηζθεπέο 9281 12,42% 5985 17,17% 15266 60,80% 39,20% 

Ζ. Ξελνδνρεία, 

εζηηαηόξηα 
9748 13,04% 8052 23,10% 17800 54,76% 45,24% 
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Θ. Μεηαθνξέο, 

απνζήθεπζε, 

επηθνηλσλίεο 

6513 8,72% 1370 3,93% 7883 82,62% 17,38% 

Η. Δλδηάκεζνη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί 

894 1,20% 843 2,42% 1737 51,47% 48,53% 

Κ. Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, 

εθκηζζώζεηο, επ/θέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

2609 3,49% 2058 5,90% 4667 55,90% 44,10% 

Λ. Γεκόζηα δηνίθεζε 

θαη άκπλα, 

ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε 

6412 8,58% 2138 6,13% 8550 74,99% 25,01% 

Μ. Δθπαίδεπζε 2186 2,93% 3390 9,73% 5576 39,20% 60,80% 

Ν. Τγεία θαη θνηλσληθή 

κέξηκλα 
1579 2,11% 2089 5,99% 3668 43,05% 56,95% 

Ξ. Άιιεο επηρ/θέο 

Γξαζηεξηόηεηεο  
2548 3,41% 1363 3,91% 3911 65,15% 34,85% 

Ο. Ηδησηηθά λνηθνθπξηά 

πνπ απαζρνινύλ 

πξνζσπηθό 

82 0,11% 805 2,31% 887 9,24% 90,76% 

Π. Δηεξόδηθνη 

νξγαληζκνί θαη όξγαλα 
7 0,01% 4 0,01% 11 63,64% 36,36% 

Ρ. Γε δήισζαλ θιάδν 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

4182 5,60% 1819 5,22% 6001 69,69% 30,31% 

ΤΝΟΛΟ 74729 100,00% 34858 100,00% 109587 68,19% 31,81% 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. – επελενβαζία ζημζπείςκ  

Απυ ηδκ ελέηαζδ ημο παναπάκς πίκαηα πνμηφπηεζ δ ηονζανπία ηςκ ακδνχκ ζε υθμοξ ημοξ 

ηθάδμοξ απαζπυθδζδξ έκακηζ ηςκ βοκαζηχκ ιε ελαίνεζδ ηδκ μζηζαηή απαζπυθδζδ, υπμο μζ 

βοκαίηεξ οπενηενμφκ έκακηζ ηςκ ακδνχκ ηαηά 90,76%, αθθά ηαζ ημοξ ηθάδμο Διπμνίμο- 

Δπζζηεοέξ, Δκδζάιεζμζ Υνδιαημπζζηςηζημί Ονβακζζιμί ηαζ Γζαπείνζζδ Αηίκδηδξ Πενζμοζίαξ, 

εηιζζεχζεζξ, επζπ/ηέξ δναζηδνζυηδηεξ, υπμο δ ζοιιεημπή ιεηαλφ ηςκ θίθςκ είκαζ ζπεδυκ ίδζα, 

ιε ιζηνυ πθεμκέηηδια έκακηζ ηςκ ακδνχκ. Γζα ηδκ Πενζθένεζα, ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 

βοκαζηχκ απαζπμθείηαζ ζημ ηθάδμ Ξεκμδμπεία-Δζηζαηυνζα (23,1%) εκχ μζ άκδνεξ 

ζοβηεκηνχκμκηαζ ηονίςξ ζημ ημιέα ηςκ Καηαζηεοχκ (20,21%).  
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ε επίπεδμ Νμιμφ, βζα ημ Νμιυ Γςδεηακήζμο, ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ βοκαζηχκ 

απαζπμθείηαζ ζημ ηθάδμ Ξεκμδμπεία- Δζηζαηυνζα (26,52%) εκχ μζ άκδνεξ ζοβηεκηνχκμκηαζ 

ηονίςξ ζημ ημιέα ηςκ Καηαζηεοχκ (16,52%). Χξ πνμξ ηδ ημιεαηή δζάνενςζδ ηδξ 

απαζπυθδζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ, μ ηθάδμξ ηςκ Καηαζηεοχκ ζοβηεκηνχκεζ ημ 98,9% ηςκ 

ακδνχκ, αημθμοεεί μ ηθάδμξ ηςκ Ονοπείςκ (94%) ηαζ ηδξ Πανμπήξ Ηθεηηνζημφ Ρεφιαημξ, 

Φοζζημφ Αενίμο, Νενμφ (91%). Οζ βοκαίηεξ, εηηυξ απυ ηδκ οπενμπή ημοξ ζηδκ μζηζαηή 

απαζπυθδζδ, απαζπμθμφκηαζ έκακηζ ηςκ ακδνχκ ηαηά 60% ζημοξ Δηενυδζημοξ Ονβακζζιμφξ, 

60,2% ζηδκ Δηπαίδεοζδ, ηαζ 56% ζηδκ Τβεία.  

Γζα ημ Νμιυ Κοηθάδςκ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ βοκαζηχκ απαζπμθείηαζ ζημ ηθάδμ 

Ξεκμδμπεία- Δζηζαηυνζα (17%) ηαζ μζ άκδνεξ ζοβηεκηνχκμκηαζ ηονίςξ ζημ ημιέα ηςκ 

Καηαζηεοχκ (26%). Χξ πνμξ ηδ ημιεαηή δζάνενςζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ, 

μ ηθάδμξ ηςκ Καηαζηεοχκ ζοβηεκηνχκεζ ημ 99% ηςκ ακδνχκ, αημθμοεεί μ ηθάδμξ ηςκ 

Ονοπείςκ (94%) ηαζ ηδξ Πανμπήξ Ηθεηηνζημφ Ρεφιαημξ, Φοζζημφ Αενίμο, Νενμφ (92%). ηα 

Νμζημηονζά απαζπμθμφκηαζ ηαηά 86% βοκαίηεξ, αημθμοεεί μ ηθάδμξ ηδξ Δηπαίδεοζδξ ιε 62% 

ηαζ μζ Υνδιαημπζζηςηζημί Ονβακζζιμί ιε 51%.  

Ο παναηάης πίκαηαξ απμηεθεί ακάθοζδ ηδξ πμζμζηζαίαξ ζοιιεημπήξ βοκαζηχκ ζημ 

ενβαηζηυ δοκαιζηυ, ηυζμ δθζηζαηά υζμ ηαζ ακά ηθάδμ απαζπυθδζδξ. Σα ορδθά πμζμζηά 

ιαηνμπνυκζα ακένβςκ βοκαζηχκ επί ημο ζοκυθμο ιαηνμπνυκζα ακένβςκ (60,9%) ηαεχξ ηαζ ημ 

υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ ιενζηχκ απαζπμθμφιεκςκ είκαζ ιε ιεβάθδ δζαθμνά βοκαίηεξ (67,6% ημ 

2012) δείπκμοκ υηζ μζ πενζζζυηενεξ βοκαίηεξ πμο έπμοκ ενβαζία ενβάγμκηαζ ιε ιενζηή 

απαζπυθδζδ ηαζ επίζδξ είκαζ δοζημθυηενμ βζ αοηέξ κα επακαπνμζθδθεμφκ ή κα ανμοκ πνχηδ 

ενβαζία. 

Ποςοςτιαία ςυμμετοχή γυναικών 

ΤΝΟΛΟ 1993 1997 1998 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Πθδεοζιυξ Δνβάζζιδξ Ηθζηίαξ (15-64 εηχκ) 50,0 50,8 49,0 48,9 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 

Μδ Δκενβυξ Πθδεοζιυξ 15-64 εηχκ 73,9 76,3 76,4 77,4 74,0 72,3 70,4 68,6 68,4 

Δνβαηζηυ δοκαιζηυ 32,3 35,1 32,9 35,5 36,5 38,5 39,0 38,8 38,0 

φκμθμ απαζπμθμοιέκςκ 31,3 33,9 31,7 32,5 34,8 36,2 36,3 37,3 35,9 

Απαζπμθμφιεκμζ ζε επζπεζνήζεζξ ιέπνζ 10 άημια 32,0 34,6 31,0 32,0 35,3 38,1 36,5 35,3 33,8 

Μζζεςημί 31,7 34,6 33,1 37,0 35,3 38,1 38,7 40,7 39,9 

Αοημαπαζπμθμφιεκμζ 25,7 22,2 25,3 26,1 31,4 30,8 33,3 32,0 29,9 

Απαζπμθμφιεκμζ ζηδκ Γεςνβία  33,3 35,9 45,9 31,7 37,3 39,7 40,1 41,6 34,5 

Απαζπμθμφιεκμζ ζηδκ Βζμιδπακία 21,1 15,5 12,8 9,2 22,3 19,1 14,9 14,5 9,6 

Απαζπμθμφιεκμζ ζηζξ οπδνεζίεξ  39,0 42,4 39,6 40,9 41,2 43,7 45,8 46,1 43,5 

Μενζηή απαζπυθδζδ 48,2 74,1 73,4 64,1 74,9 75,5 74,3 68,7 67,6 
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Πνμζςνζκή απαζπυθδζδ 38,9 43,3 49,3 44,8 47,4 55,0 52,9 52,3 52,8 

φκμθμ ακένβςκ 52,8 59,3 51,2 69,1 58,7 56,4 58,2 48,1 49,8 

Νεμεζζενπυιεκμζ Άκενβμζ ("ΝΔΟΙ") 62,9 67,1 57,0 82,1 38,8 46,5 74,8 56,6 43,7 

Μαηνμπνυκζμζ άκενβμζ 52,8 70,1 52,8 73,4 54,9 61,8 63,7 57,3 60,9 

Άκενβμζ πμο έπμοκ ενβαζηεί ζημ πανεθευκ 37,9 50,7 49,3 64,3 59,5 58,2 56,1 46,1 51,2 

 

 

1.2.4   Δθπαίδεπζε 

Σμ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ ημο πθδεοζιμφ ηαηέπμοκ μζ απυθμζημζ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ ηαεχξ 

ηαζ μζ απυθμζημζ Γδιμηζημφ ηαζ βζα ηα δφμ θφθθα ηυζμ ζε επίπεδμ Νμιμφ υζμ ηαζ Πενζθένεζαξ. 

Αημθμοεμφκ μζ απυθμζημζ ημο Σνζηάλζμο Γοικαζίμο, εκχ μζ πηοπζμφπμζ ΣΔΙ ηαζ ΑΔΙ, 

ζοβηεκηνχκμοκ πμζμζηυ 10% πενίπμο βζα ημοξ άκδνεξ ηαζ έκα 8% βζα ηζξ βοκαίηεξ. Σα πμζμζηά 

ηαηυπςκ ιεηαπηοπζαημφ ή ηαζ δζδαηημνζημφ ηίηθμο είκαζ πμθφ ιζηνά ηαζ βζα ηα δφμ θφθα (0,6% 

βζα ημοξ άκδνεξ ηαζ 0,3% πενίπμο βζα ηζξ βοκαίηεξ). Άημια πμο είηε εβηαηέθεζρακ ημ δδιμηζηυ, 

είηε δεκ βκςνίγμοκ βναθή ηαζ ακάβκςζδ ζοβηεκηνχκμοκ πμζμζηυ 7,5% βζα ημοξ άκδνεξ ηαζ 

12% πενίπμο βζα ηζξ βοκαίηεξ, πμζμζηυ πμο ιπμνεί κα ενιδκεοεεί απυ ηδκ μζημκμιζηή αδοκαιία 

ηςκ βμκέςκ ηα παθαζυηενα πνυκζα κα ζηέθκμοκ ηα παζδζά ημοξ ζημ ζπμθείμ ηδ ζηζβιή πμο 

οπήνπε ακάβηδ βζα ενβαηζηά πένζα ζημκ αβνμηζηυ ημιέα.  

 
Διάρθρωςη πληθυςμοφ  κατά φφλο και επίπεδο εκπαίδευςησ  

και ποςοςτιαία ςυμμετοχή, 2001 
Ννκόο Γσδεθαλήζνπ 

Δπίπεδν 

Δθπαίδεπζεο 
Άλδξεο % Γπλαίθεο % ύλνιν % 

Κάημπμζ 

δζδαηημνζημφ ηίηθμο 
194 0,21 70 0,08 264 0,15 

Κάημπμζ Μάζηεν 436 0,48 148 0,17 584 0,33 

Πηοπζμφπμζ 

Ακχηαηςκ πμθχκ 
6.296 6,87 4.800 5,67 11.096 6,30 

Πηοπζμφπμζ ΣΔΙ 

(ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ) 
3.374 3,68 2.081 2,46 5.455 3,10 

Πηοπζμφπμζ 

ιεηαδεοηενμαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ 

3.739 4,08 3.346 3,96 7.085 4,02 
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Απυθμζημζ Μέζδξ 

εηπαίδεοζδξ 
16.978 18,52 17.596 20,80 34.574 19,62 

Πηοπζμφπμζ ΣΔΛ 3.154 3,44 1.354 1,60 4.508 2,56 

Πηοπζμφπμζ ΣΔ 2.434 2,66 476 0,56 2.910 1,65 

Απυθμζημζ 3ηαλίμο 

Γοικαζίμο 
13.540 14,77 10.662 12,60 24.202 13,73 

Απυθμζημζ 

Γδιμηζημφ 
28.823 31,45 27.360 32,34 56.183 31,88 

Φμζημφκ ζημ 

Γδιμηζηυ 
7.071 7,71 6.625 7,83 13.696 7,77 

Δβηαηέθεζρακ ημ 

Γδιμηζηυ, αθθά 

βκςνίγμοκ βναθή 

ηαζ ακάβκςζδ 

3.754 4,10 5.817 6,88 9.571 5,43 

Γε βκςνίγμοκ βναθή 

ηαζ ακάβκςζδ 
1.860 2,03 4.254 5,03 6.114 3,47 

ΤΝΟΛΟ 91.653 100 84.589 100 176.242 100 

 

Ννκόο Κπθιάδσλ 

Δπίπεδν 

Δθπαίδεπζεο 
Άλδξεο % Γπλαίθεο % 

ύλνιν  % 

Κάημπμζ 

δζδαηημνζημφ ηίηθμο 
105 0,19 45 0,09 150 0,14 

Κάημπμζ Μάζηεν 182 0,33 112 0,22 294 0,28 

Πηοπζμφπμζ 

Ακχηαηςκ πμθχκ 
3.055 5,60 2.709 5,33 5.764 5,47 

Πηοπζμφπμζ ΣΔΙ 

(ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ) 
1.674 3,07 955 1,88 2.629 2,49 

Πηοπζμφπμζ 

ιεηαδεοηενμαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ 

1.579 2,89 1.618 3,18 3.197 3,03 
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Απυθμζημζ Μέζδξ 

εηπαίδεοζδξ 
8.611 15,78 9.633 18,95 18.244 17,31 

Πηοπζμφπμζ ΣΔΛ 1.613 2,96 972 1,91 2.585 2,45 

Πηοπζμφπμζ ΣΔ 2.166 3,97 260 0,51 2.426 2,30 

Απυθμζημζ 3ηαλίμο 

Γοικαζίμο 
7.066 12,95 5.567 10,95 12.633 11,99 

Απυθμζημζ 

Γδιμηζημφ 
19.517 35,78 19.025 37,43 38.542 36,57 

Φμζημφκ ζημ 

Γδιμηζηυ 
3.729 6,84 3.423 6,73 7.152 6,79 

Δβηαηέθεζρακ ημ 

Γδιμηζηυ, αθθά 

βκςνίγμοκ βναθή 

ηαζ ακάβκςζδ 

3.676 6,74 4.478 8,81 8.154 7,74 

Γε βκςνίγμοκ βναθή 

ηαζ ακάβκςζδ 
1.581 2,90 2.037 4,01 3.618 3,43 

ΤΝΟΛΟ 54.554 100 50.834 100 105.388 100 

 

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 

Δπίπεδν 

Δθπαίδεπζεο 
Άλδξεο % Γπλαίθεο % 

ύλνιν  % 

Κάημπμζ 

δζδαηημνζημφ ηίηθμο 
299 0,20 115 0,08 414 0,15 

Κάημπμζ 

ιεηαπηοπζαημφ 

ηίηθμο 

618 0,42 260 0,19 878 0,31 

Πηοπζμφπμζ 

Ακχηαηςκ πμθχκ 
9.351 6,40 7.509 5,54 16..860 5,99 

Πηοπζμφπμζ ΣΔΙ 

(ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ) 
5.048 3,45 3.036 2,24 8.084 2,87 

Πηοπζμφπμζ 

ιεηαδεοηενμαάειζαξ 
5.318 3,64 4.964 3,67 10.282 3,65 
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εηπαίδεοζδξ 

Απυθμζημζ Μέζδξ 

εηπαίδεοζδξ 
25.589 17,50 27.229 20,11 52.818 18,75 

Πηοπζμφπμζ ΣΔΛ 4.767 3,26 2.326 1,72 7.093 2,52 

Πηοπζμφπμζ ΣΔ 4.600 3,15 736 0,54 5.336 1,89 

Απυθμζημζ 3ηαλίμο 

Γοικαζίμο 
20.606 14,09 16.229 11,98 36.835 13,08 

Απυθμζημζ 

Γδιμηζημφ 
48.340 33,06 46.385 34,25 94.725 33,63 

Φμζημφκ ζημ 

Γδιμηζηυ 
10.800 7,39 10.048 7,42 20.848 7,40 

Δβηαηέθεζρακ ημ 

Γδιμηζηυ, αθθά 

βκςνίγμοκ βναθή 

ηαζ ακάβκςζδ 

7.430 5,08 10.295 7,60 17.725 6,29 

Γε βκςνίγμοκ βναθή 

ηαζ ακάβκςζδ 
3.441 2,35 6.291 4,65 9.732 3,46 

ΤΝΟΛΟ 146.207 100 135.423 100 281.630 100,00 

          Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ – Δπελενβαζία ημζπείςκ 

Ο πθδεοζιζαηυξ ηαζ δδιμβναθζηυξ δοκαιζζιυξ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο δεκ 

ακηζζημζπεί ζημ εηπαζδεοηζηυ/ιμνθςηζηυ επίπεδυ ημο, ιε δεδμιέκμ υηζ ειθακίγμκηαζ ιεβάθα 

πμζμζηά πθδεοζιμφ ααζζηήξ 9εημφξ εηπαίδεοζδξ, ιεβαθφηενα απυ ημ ιέζμ υνμ ηδξ Υχναξ ηαζ 

ιζηνυηενα πμζμζηά ιέζδξ εηπαίδεοζδξ. Σμ πμζμζηυ δε ηςκ απυθμζηςκ ηδξ ακχηενδξ 

εηπαίδεοζδξ είκαζ ίζμ ζπεδυκ ιε ημ ακηίζημζπμ ηδξ Υχναξ, εκχ ημ πμζμζηυ ακχηαηδξ 

εηπαίδεοζδξ είκαζ πμθφ ιζηνυηενμ απυ ημ ακηίζημζπμ ηδξ Υχναξ. 

Αοηή δ ηαηακμιή ημο εηπαζδεοηζημφ/ ιμνθςηζημφ επζπέδμο ζε έκακ πθδεοζιυ ιε πμθφ 

ιζηνυ δείηηδ βήνακζδξ, (ιε δεδμιέκμ υηζ μζ πάκς απυ 65 εηχκ έπμοκ παιδθυ εηπαζδεοηζηυ/ 

ιμνθςηζηυ επίπεδμ), δείπκεζ υηζ μζ κέμζ άκς ηςκ 15 εηχκ δεκ ζοκεπίγμοκ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ, μφηε 

ηακ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ δεκ αημθμοεμφκ πακεπζζηδιζαηέξ 

ζπμοδέξ, εκχ έκα ιένμξ εηείκςκ πμο αημθμοεμφκ ηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ζοκεπίγμοκ ηαζ 

μθμηθδνχκμοκ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ ζηδκ ακχηενδ εηπαίδεοζδ. Δίκαζ ειθακέξ δδθαδή, υηζ, μζ κέμζ 

ημο Νμηίμο Αζβαίμο 15 – 24 εηχκ δζαηυπημοκ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ ηαζ εζζένπμκηαζ ζηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ ιε παιδθυ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ, θυβς ηςκ ιέπνζ πνυηζκμξ ζδζαίηενα εοκμσηχκ 

ζοκεδηχκ απαζπυθδζδξ, υπςξ δείπκμοκ ηα ακηίζημζπα ζημζπεία ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ. 
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1.2.5  Αλεξγία 

ηδ Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο ζδιεζχκεηαζ βζα ημ έημξ 2010, πμζμζηυ ακενβίαξ 14,28%, 

έκακηζ 12,53% ηδξ πχναξ, ζφιθςκα ιε Δπίζδια Γεθηία Σφπμο ηδξ ΔΛ.ΣΑΣ. Η ελέθζλδ ηδξ 

ιέζδξ εηήζζαξ ακενβίαξ απυ ημ 2002 έςξ ηαζ ημ 2008 άνπζζε κα θείκεζ ζδιακηζηά. Καηά ηα έηδ 

2009 ηαζ 2010 υιςξ ζδιείςζε άκμδμ, θαζκυιεκμ πμο παναηδνείηαζ ηαζ ζε επίπεδμ πχναξ, υπςξ 

απεζημκίγεηαζ ηαζ ζημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί.           

 

                      Μέζν Πνζνζηό Αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ηνπο Ννκνύο 2005 - 2012 

Πεξηθέξεηα 

Ννκόο 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 9,3 8,8 9,2 8,2 12,1 14,3 15,1 15,1 

Γςδεηακήζςκ 10,8 9,3 11,0 10,1 14,3 15,5 16,9 14,5 

Κοηθάδςκ 7,0 8,1 5,3 3,9 8,0 12,0 11,4 16,1 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ 9,9 8,9 8,3 7,6 9,5 12,5 17,7 24,2 

                  Πεγή: Γ.Γ. ΔΛΣΑΣ, ΔΔΓ 2005-2012 

 

Δκχ ηαηά ηα έηδ 2007, 2008, 2009 ηαζ 2010 δ Πενζθένεζα πανμοζίαγε ορδθυηενα 

πμζμζηά ιέζδξ εηήζζαξ ακενβίαξ απυ αοηή ηδ πχναξ, ημ 2011 ηαζ ημ 2012, δ εέζδ ηδξ 

αεθηζχεδηε ζοβηνζηζηά ιε ηδκ πχνα. ημ δζάβναιια πμο αημθμοεεί απεζημκίγεηαζ δ ελέθζλδ ηδξ 

ιέζδξ εηήζζαξ ακενβίαξ βζα ηδ Πενζθένεζα ηαζ ηδ Υχνα, βζα ηδκ πενίμδμ 2005-2012. 

 

Διασπονική εξέλιξη ηος ποζοζηού ανεπγίαρ 2005-2012
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Ν. Γσδεθαλήζσλ Ν. Κπθιάδσλ ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΑ

 
                 Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. – επελενβαζία ζημζπείςκ 
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Μζα πμθφ ζδιακηζηή πανάιεηνμξ ζηδ δζάνενςζδ ηδξ ακενβίαξ, βζα ηδκ Πενζθένεζα Νμηίμο 

Αζβαίμο είκαζ δ επμπζηή απαζπυθδζδ, θυβς ηδξ ιεβάθδξ ακάπηολδξ ημο ημονζζηζημφ ηθάδμο, 

πμο ζοκήεςξ δδιζμονβεί εέζεζξ απαζπυθδζδξ ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ηνίεδηε 

απαναίηδηδ δ ελέηαζδ ηδξ ακενβίαξ ζηδκ Πενζθένεζα ηαηά ηνζιδκζαία αάζδ, υπςξ 

πανμοζζάγεηαζ ζημ δζάβναιια πμο αημθμοεεί, βζα ηα έηδ 2008,2009,2010.  

 

Πνζνζηό αλεξγίαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ αλά Σξίκελν, 

γηα ηα έηε 2008,2009,2010 
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   Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. – επελενβαζία ζημζπείςκ 

Απυ ημ παναπάκς δζάβναιια πνμηφπηεζ δ επμπζαηή δζάνενςζδ ηδξ ακενβίαξ. 

Παναηδνείηαζ ηαζ βζα ηα ηνία έηδ ακαθμνάξ (2008,2009 ηαζ 2010), δ ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ 

ακενβίαξ ηαηά ημ Β‘ ηαζ Γ‘ Σνίιδκμ ημο έημοξ, δδθαδή ηαη‘ μοζίακ ηδκ ημονζζηζηή πενίμδμ ηαζ 

δ ηαηαηυνοθδ άκμδυξ ηδξ ηαηά ημ Α‘ ηαζ Γ‘ Σνίιδκμ.  

Χξ πνμξ ηδ δζάνενςζδ ηδξ ακενβίαξ ζε εοαίζεδηεξ ηαηδβμνίεξ ημο πθδεοζιμφ, ημ 

πμζμζηυ ηςκ άκενβςκ βοκαζηχκ βζα ημ έημξ 2008 είκαζ 12,7% (ημ 8
μ
 ηαηά ζεζνά ζε επίπεδμ 

πχναξ), εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ κέςκ ακένβςκ δθζηίαξ 15-24 εηχκ αββίγεζ ημ 14,9%.  

Γηάξζξσζε Αλεξγίαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, 2008 

  πλνιηθή 

Αλεξγία 

Γπλαίθεο Νένη 15-24 Μαθξνρξόληνη 

Άλεξγνη 

% % % % 

Νόηην Αηγαίν 8,1 12,7 14,9 37,2 

Διιάδα  7,7 11,4 22,1 47,5 

EU27  7 7,5 15,6 37,2 

               Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010, 5
η
 Ζκθεςη για την οικονομική και κοινωνική ςυνοχή 
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Απυ ημκ παναπάκς πίκαηα, πνμηφπηεζ δ ζφβηθζζδ ηδξ Πενζθένεζαξ ιε ηδκ Δονχπδ ηςκ 

27 ζηζξ πενζζζυηενεξ ηαηδβμνίεξ ηαζ ζδζαίηενα ςξ πνμξ ημ πμζμζηυ ηςκ ιαηνμπνυκζςκ ακένβςκ, 

εκχ δ πχνα βζα ηδκ ίδζα πενίμδμ ειθακίγεζ πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ηαηά 10 ιμκάδεξ. ημ ζδιείμ 

πμο δζαθμνμπμζείηαζ δ Πενζθένεζα ςξ πνμξ ηδκ Δονχπδ, είκαζ ζημ πμζμζηυ ακένβςκ βοκαζηχκ. 

Η Πενζθένεζα αθθά ηαζ δ πχνα ειθακίγμοκ πμζμζηά ιεβαθφηενα απυ ηδκ Δονχπδ, ηαηά 5 ηαζ 4 

ιμκάδεξ ακηίζημζπα, επζαεααζχκμκηαξ ηδκ ηάζδ ηδξ πχναξ, δδθαδή μζ άκενβεξ βοκαίηεξ κα 

ακηζπνμζςπεφμοκ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζε ζπέζδ ιε ημοξ άκδνεξ.  

Χξ πνμξ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ακενβίαξ ζημοξ δφμ Νμιμφξ ηδξ Πενζθένεζαξ, ζημκ πίκαηα 

πμο αημθμοεεί, πανμοζζάγεηαζ δ δζάνενςζδ ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ ακενβίαξ ακά Νμιυ βζα ηα έηδ 

2004,2005,2006,2007 ηαζ 2008.  
 

Μέζν εηήζην πνζνζηό αλεξγίαο αλά Ννκό 

Πεξηθέξεηα 

Ννκόο 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

ΝΟΣΗΟΤ 

ΑΗΓΑΗΟΤ 
9,3 8,8 9,2 8,2 12,1 14,3 15,1 15,1 

Γςδεηακήζςκ 10,8 9,3 11,0 10,1 14,3 15,5 16,9 14,5 

Κοηθάδςκ 7,0 8,1 5,3 3,9 8,0 12,0 11,4 16,1 

                 Πεγή: Γ.Γ. ΔΛΣΑΣ, ΔΔΓ 2005-2012 

Απυ ημκ παναπάκς πίκαηα παναηδνείηαζ υηζ μ Νμιυξ Κοηθάδςκ πανμοζζάγεζ ηαθφηενα 

ιέζα εηήζζα πμζμζηά ακενβίαξ απυ αοηά ημο Νμιμφ Γςδεηακήζμο, ζδζαίηενα ηαηά ηα έηδ 2007 

ηαζ 2008 υπμο δ δζαθμνά ημοξ είκαζ ζδιακηζηή. Ο Νμιυξ Κοηθάδςκ, ζφιθςκα ιε επίζδιμ 

δεθηίμο ηφπμο ηδξ ΔΛ.ΣΑΣ. βζα ηα έηδ 2007 ηαζ 2008 πανμοζζάγεζ ιέζμ εηήζζμ πμζμζηυ 

ακενβίαξ 5,3% ηαζ 3,9% ακηίζημζπα, εκχ μ Νμιυξ Γςδεηακήζμο πανμοζζάγεζ πμζμζηά 11% ηαζ 

10,1% ακηίζημζπα. Κμζκυ παναηηδνζζηζηυ βζα ημοξ δφμ Νμιμφξ είκαζ δ ηάζδ ιείςζδξ ηδξ 

ακενβίαξ βζα ηα έηδ αοηά. ημ δζάβναιια πμο αημθμοεεί, απεζημκίγεηαζ δ ελέθζλδ ημο ιέζμο 

εηήζζμο πμζμζημφ βζα ημοξ δφμ Νμιμφξ.  

Μέζν εηήζην πνζνζηό αλεξγίαο αλά Ννκό γηα ηε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, 

γηα ηα έηε 2004-2008 
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            Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. – επελενβαζία ζημζπείςκ 
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1.3  πκπεξάζκαηα 

Με αάζδ ηα υζμ πνμακαθένεδηακ, δ αβμνά ενβαζίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο 

ειθακίγεζ ζδιακηζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ ηαζ αοηέξ μζ 

ζδζαζηενυηδηεξ ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηδ δζάνενςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Σα 

ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα ηαζ πνμηθήζεζξ πμο ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ δ Πενζθένεζα 

Νμηίμο Αζβαίμο ζε γδηήιαηα ακάπηολδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ είκαζ ηα ηάηςεζ: 

 Η μζημκμιία ηδξ Πενζθένεζαξ είκαζ ιζα ακηαβςκζζηζηή ηαζ ελςζηνεθήξ μζημκμιία 

ζηδνζγυιεκδ υιςξ ζε ιμκμδναζηδνζυηδηα ζηδκ μπμία απαζπμθείηαζ άιεζα ή/ ηαζ έιιεζα 

παιδθμφ εηπαζδεοηζημφ επζπέδμο ενβαηζηυ/ ζηεθεπζαηυ δοκαιζηυ. 

 Σμ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ημο πθδεοζιμφ ενβάζζιδξ δθζηίαξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ 

ηοιαίκεηαζ δζαπνμκζηά πάκηα ζε ορδθυηενα πμζμζηά απυ ημ ακηίζημζπμ ηδξ Υχναξ, ιε 

δζαηοιάκζεζξ ακά δζεηία, εκχ δείπκεζ ηάζεζξ ζοκεπζγυιεκδξ ηάιρδξ ηα ηνία ηεθεοηαία 

πνυκζα (2010-2012). 

 Ιδζαίηενα ορδθυ είκαζ ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηςκ κέςκ 15-24 

εηχκ, οπενααίκμκηαξ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ζε επίπεδμ Υχναξ. 

 Σα ορδθά πμζμζηά απαζπυθδζδξ ιεηαλφ ηςκ κέςκ 15-24 μθείθεηαζ ηονίςξ ζημ βεβμκυξ 

υηζ δζαηυπημοκ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ ηαζ εζζένπμκηαζ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ιε παιδθυ 

επίπεδμ εηπαίδεοζδξ, θυβς ηςκ ιέπνζ πνυηζκμξ ζδζαίηενα εοκμσηχκ ζοκεδηχκ 

απαζπυθδζδξ. 

 Η απαζπυθδζδ υιςξ αοηή είκαζ παιδθχκ εηπαζδεοηζηχκ απαζηήζεςκ, ιε ―μνμθή‖ 

απαζημφιεκμο εηπαζδεοηζημφ επζπέδμο ηδκ ακχηενδ εηπαίδεοζδ, ελ‘ μο ηαζ ημ ορδθυ 

πμζμζηυ απμθμίηςκ ακχηενδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ημ πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ απμθμίηςκ 

ακχηαηδξ εηπαίδεοζδξ, δείηηδξ μ μπμίμξ οπμθείπεηαζ ζδιακηζηά ημο εεκζημφ ζηυπμο ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ζηναηδβζηήξ  ―Δονχπδ 2020‖. 

 Η ηονζανπία ηδξ ημονζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζημ Νυηζμ Αζβαίμ, ακαθμνζηά ιε ηδκ 

απαζπυθδζδ είκαζ παναπάκς απυ ειθακήξ. 

 Η παιδθή παναβςβζηυηδηα, μ ιζηνυξ ααειυξ ελεζδίηεοζδξ ηςκ απαζπμθμοιέκςκ, ηαεχξ 

ηαζ ημ ζπεηζηά παιδθυηενμ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ηςκ απαζπμθμοιέκςκ, 

δοζπεναίκμοκ ηδκ πνμζανιμβή ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ.  

 Υαιδθή βεςβναθζηή ηαζ επαββεθιαηζηή ηζκδηζηυηδηα ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ 

 φιθςκα ιε ηδ ζοκμθζηή αβμνά ενβαζίαξ ζηδκ Πενζθένεζα ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά 

ελέθζλδξ υθςκ ηςκ ηθάδςκ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ηυζμ μζ άκενβμζ (κέμζ), υζμ ηαζ 

αοημί πμο ελένπμκηαζ απυ ηδκ αβμνά ενβαζίαξ δεκ έπμοκ εοηαζνίεξ απαζπυθδζδξ εηηυξ 

ημο ημονζζηζημφ ημιέα ηαζ ηαη‘ αημθμοεία μζ ελενπυιεκμζ δεκ έπμοκ δοκαηυηδηα ηαζ εη 

ημφημο δεκ έπμοκ δζάεεζδ κα λακά εζζέθεμοκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Έηζζ, εάκ ζοκεπζζεεί 

αοηυ ημ θαζκυιεκμ, δ Πενζθένεζα εα έπεζ ακένβμοξ κέμοξ ή κέμοξ εηηυξ αβμνάξ ενβαζίαξ 

ιε παιδθυ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ ηαζ ίζςξ πςνίξ ζδζαίηενεξ δελζυηδηεξ, μζ μπμίμζ 

ηζκδοκεφμοκ κα πενζεςνζμπμζδεμφκ.  



ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΣΙΟΤ  ΑΙΓΑΙΟΤ  ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΑΠΑΧΟΛΗΗ ..  

-41- 
 

Ο παναηάης πίκαηαξ απμηοπχκεζ ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί ζηδκ 

Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο ζημοξ ημιείξ ηδξ απαζπυθδζδξ, εηπαίδεοζδξ ηαζ ημζκςκζηχκ 

πμθζηζηχκ. 
 

Πιενλεθηήκαηα 
 

 Πθδεοζιζαηή αφλδζδ 

 Σάζδ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ  ημο 

βδβεκμφξ δοκαιζημφ 

 Δλςζηνεθήξ παναηηήναξ ηδξ 

μζημκμιίαξ 

 Ιδζαίηενμζ ημονζζηζημί πυνμζ 

 Λεζημονβία πακεπζζηδιζαηχκ 

ζπμθχκ ημο Πακεπζζηδιίμο 

Αζβαίμο 

 Λεζημονβία Ακςηέναξ πμθήξ 

Σμονζζηζηήξ Δηπαίδεοζδξ 

 Τρδθυηενα πμζμζηά 

απαζπυθδζδξ, απυ ημ ι.μ. ηδξ 

πχναξ 

 

 

Μεηνλεθηήκαηα 
 

 Γεςβναθζηή αζοκέπεζα ηαζ Σνζπθή 

«πενζθενεζαηυηδηα» 

 Μμκμεζδίηεοζδ, θυβς ημονζζιμφ ηαζ απμοζία 

ζδιακηζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ ηδξ πενζθενεζαηήξ 

μζημκμιίαξ 

 οννίηκςζδ πνςημβεκμφξ ημιέα ηαζ ζζπκυξ 

δεοηενμβεκήξ ημιέαξ 

 Ακεπανηήξ δζαζφκδεζδ ημο ημονζζιμφ ιε ημκ 

πνςημβεκή ηαζ δεοηενμβεκή ημιέα 

 Δπμπζηυηδηα ημονζζιμφ 

 Τρδθή δζαθμνμπμίδζδ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ 

ιεηαλφ ηςκ κδζζχκ 

 Αδήθςηδ ενβαζία 

 Υαιδθυ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ ημο πθδεοζιμφ 

ηςκ κδζζχκ 

 Ακεπανηήξ δζείζδοζδ ΣΠΔ ζηδκ ημπζηή 

μζημκμιία 

 Έθθεζρδ ενεοκδηζηχκ οπμδμιχκ ηαζ ηέκηνςκ 

ανζζηείαξ 

 Τζηένδζδ ζε οπδνεζίεξ/οπμδμιέξ ημζκςκζημφ 

παναηηήνα 

 Έθθεζρδ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ 
 

Απεηιέο 
 

 Οζημκμιζηή ηνίζδ ηαζ πμθζηζηέξ 

δδιμζζμκμιζηήξ πνμζανιμβήξ 

 Πεναζηένς αφλδζδ ηδξ ακενβίαξ 

 Αδοκαιία απμηεθεζιαηζηήξ 

δζαζφκδεζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε 

ηδκ ημπζηή αβμνά ενβαζίαξ 

 Μεηαηίκδζδ πθδεοζιχκ ζηα 

αζηζηά ηέκηνα ηαζ ζηαδζαηή 

ενήιςζδ ιζηνχκ κδζζχκ 

 Πανάκμιδ ιεηακάζηεοζδ 

 Γζαννμή επζζηδιμκζημφ δοκαιζημφ 

 Μδ έβηαζνδ πνμζανιμβή ημο 

ακενχπζκμο δοκαιζημφ ζηζξ 

ιεηαααθθυιεκεξ ζοκεήηεξ ηδξ 

αβμνάξ 

 Ακηαβςκζζιυξ λέκςκ αβμνχκ ιε 

παιδθυ ηυζημξ παναβςβήξ 

 Δκίζποζδ ηςκ εκδμπενζθενεζαηχκ 

ακζζμηήηςκ 

Δπθαηξίεο 
 

 Γζαζφκδεζδ ηςκ πνςημβεκχκ ηαζ ιεηαπμζδηζηχκ 

παναβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιε ημκ ημονζζιυ 

 Αλζμπμίδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ 

 Πμθζηζηή ζοκμπήξ ηαζ δζανενςηζηά ηαιεία 

 αθέξ ηαζ μνζμεεηδιέκμ πθαίζζμ πμθζηζηχκ ηαζ 

δνάζεςκ ζε επίπεδμ Δ.Δ. βζα ηδκ απαζπυθδζδ 

ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή 

 Αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ 

 Γδιζμονβία πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Αζβαίμο πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

εέιαηα ημονζζηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ ηδκ ημπζηή 

αβμνά ενβαζίαξ 

 Ακααάειζζδ ηδξ ΑΣΔΡ ηαζ ζοκενβαζία ιε 

ακηίζημζπα ζδνφιαηα ημο ελςηενζημφ 

 Δκίζποζδ ηςκ ζηακμηήηςκ ηςκ ημζκςκζηχκ 

εηαίνςκ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ 

ημοξ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ πμθζηζηχκ 

απαζπυθδζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ 

 Αλζμπμίδζδ ηδξ δδιυζζαξ πενζμοζίαξ 

 Έκηαλδ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ 
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1.4  Γηαηύπσζε θαη ηεξάξρεζε αλαγθώλ 

Σα παναπάκς πνμαθήιαηα ζοζηδιαημπμζμφκηαζ ζε έκα ζφζηδια ακαβηχκ, ηζξ μπμίεξ 

μθείθεζ κα ζηακμπμζήζεζ δ Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο, ιέζα απυ ηδκ πανμφζα ζηναηδβζηή. Οζ 

εκ θυβς ακάβηεξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ζημζπεία ηδξ SWOT ακάθοζδξ πνμδζαβνάθμοκ ζηδκ 

μοζία ημοξ βεκζημφξ ζηυπμοξ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηαζ πνμζδζμνίγμκηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ: 

 Άιεζδ επακέκηαλδ αοηχκ πμο αβήηακ απυ ηδκ αβμνά ενβαζίαξ ιε πνμηεναζυηδηα ζημοξ 

κέμοξ. 

 Πνμχεδζδ ζηδκ απαζπυθδζδ ή αοημαπαζπυθδζδ ηςκ επακεκηαζζυιεκςκ ζηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ  

 Ακάζπεζδ ημο νοειμφ αφλδζδξ ηδξ ακενβίαξ ιε δζαηήνδζδ δ/ ηαζ αφλδζδ ηςκ εέζεςκ 

απαζπυθδζδξ. 

 Τπμζηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ ενβαγυιεκςκ βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηζξ 

δοζιεκείξ ζοκεήηεξ ημο μζημκμιζημφ ηαζ επζπεζνδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ. 

 Καηααμθή πνμζπάεεζαξ ―ακαηάθορδξ‖ δδιζμονβίαξ κέςκ πδβχκ απαζπυθδζδξ.. 

 Γζεοηυθοκζδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ ακένβςκ ή / ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ, είηε πςνζηή 

ηζκδηζηυηδηα, είηε / ηαζ ηθαδζηή – επαββεθιαηζηή. 

 Συκςζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ αοημαπαζπυθδζδξ. 

 Ιζπονή οπμζηήνζλδ ακένβςκ, ενβαγμιέκςκ ηαζ επζπεζνδιαηζχκ βζα ηδκ άιαθοκζδ ηςκ 

δοζημθζχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ ηάεε ηαηδβμνία ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 

 Κμζκςκζηή έκηαλδ ηαζ εκίζποζδ ημο εζζμδήιαημξ εζδζηχκ πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ, πμο 

δζααζμφκ ή ηζκδοκεφμοκ κα πενζέθεμοκ ζε ηαηάζηαζδ θηχπεζαξ. 

 Βεθηίςζδ ηςκ εοηαζνζχκ απαζπυθδζδξ. 

 Ακάπηολδ οπμδμιχκ οβείαξ, πνυκμζαξ ηαζ εηπαίδεοζδξ. 

 Βεθηίςζδ ημο επζπέδμο εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ.  

 Ακάζπεζδ ηδ δζαννμήξ επζζηδιμκζημφ δοκαιζημφ 

 Γεθφνςζδ ημο πάζιαημξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε ηζξ ακάβηεξ αβμνάξ ενβαζίαξ ζηα κδζζά ηδξ 

Πενζθένεζαξ. 

 Πνμβνάιιαηα ζφκδεζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε ηδκ ημπζηή αβμνά ενβαζίαξ. 

 Γζαζθάθζζδ ηδξ πνυζααζδξ & μθμηθδνςιέκδξ θμίηδζδξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ 

αηυιςκ υθςκ ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ. 

 Αφλδζδ ηςκ ηζκήηνςκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ. 

 Τπμζηήνζλδ ηςκ παιδθχκ εζζμδδιάηςκ κμζημηονζχκ βζα ηδκ ζοκέπζζδ ηδξ θμίηδζδξ ηςκ 

ιαεδηχκ παζδζχκ ημοξ ζηδκ οπμπνεςηζηή 9εηή εηπαίδεοζδ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο
 

 

2.1  Δπξσπατθό Πιαίζην 

 

2.1.1   Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απαζρόιεζε 

 

Σμ οιαμφθζμ ελέδςζε ζηζξ 21 Οηηςανίμο 2010 ηδκ απυθαζδ βζα ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ 

βναιιέξ ακαθμνζηά ιε ηζξ πμθζηζηέξ απαζπυθδζδξ. 

 

Οζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ηζξ πμθζηζηέξ απαζπυθδζδξ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ, ζοκδέμκηαζ 

ακαπυζπαζηα ιε ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ηζξ μζημκμιζηέξ πμθζηζηέξ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ 

ηαζ ηδξ Έκςζδξ, ηδξ 13δξ Ιμοθίμο 2010, ζπεηζηά ιε ημοξ βεκζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ ηςκ 

μζημκμιζηχκ πμθζηζηχκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηαζ ηδξ Έκςζδξ Απυ ημζκμφ, απμηεθμφκ ηζξ 

«μθμηθδνςιέκεξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ηδκ Δονχπδ 2020». 

 

Αοηέξ μζ κέεξ μθμηθδνςιέκεξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ζοκάδμοκ ιε ηα ζοιπενάζιαηα ημο 

Δονςπασημφ οιαμοθίμο. Πανέπμοκ αηνζαή ηαεμδήβδζδ ζηα ηνάηδ ιέθδ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ 

ηςκ εεκζηχκ πνμβναιιάηςκ ιεηαννοειίζεςκ ηαζ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ ιεηαννοειίζεςκ, 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ αθθδθελάνηδζή ημοξ ηαζ ηδκ εκανιυκζζή ημοξ ιε ημ ζφιθςκμ 

ζηαεενυηδηαξ ηαζ ακάπηολδξ. 

 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ πνέπεζ κα ηαηανηίγμκηαζ ηάεε πνυκμ, αοηέξ μζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ 

εα πνέπεζ κα ιείκμοκ αιεηάαθδηεξ ιέπνζ ημ 2014 χζηε κα δμεεί ζδζαίηενμ αάνμξ ζηδκ εθανιμβή 

ημοξ. 

 

Οζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ηδκ απαζπυθδζδ πενζθαιαάκμοκ: 

 Αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, ιείςζδ ηδξ 

δζανενςηζηήξ ακενβίαξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ 

 Ακάπηολδ εζδζηεοιέκμο ενβαηζημφ δοκαιζημφ πμο ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ 

αβμνάξ ενβαζίαξ ηαζ πνμαβςβή ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ 

 Βεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζδξ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηαζ αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ζηδκ ηνζημαάειζα ή ζε 

ζζμδφκαιδ εηπαίδεοζδ 

 Πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θηχπεζαξ 

 

 

Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κείσζε ηεο 

δηαξζξσηηθήο αλεξγίαο θαη πξνώζεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

Η εκενβμπμίδζδ είκαζ μοζζαζηζηή βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 

Σα ηνάηδ ιέθδ εα πνέπεζ κα εκζςιαηχζμοκ ηζξ ανπέξ ηδξ εοεθζλίαξ ιε αζθάθεζα πμο 

εβηνίεδηακ απυ ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ζηζξ πμθζηζηέξ ημοξ βζα ηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ κα ηζξ 

εθανιυζμοκ, αζηχκηαξ ηαηάθθδθδ πνήζδ ηδξ ζηήνζλδξ ημο Δονςπασημφ Κμζκςκζημφ Σαιείμο 

ηαζ άθθςκ εκςζζαηχκ ηαιείςκ, ιε ζηυπμ ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ημο ηαηαηενιαηζζιμφ, ηδξ αενβίαξ ηαζ ηδξ άκζζδξ ιεηαπείνζζδξ ηςκ θφθςκ, ηαζ 
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ηαοηυπνμκα ηδ ιείςζδ ηδξ δζανενςηζηήξ ακενβίαξ. Σα ιέηνα βζα ηδκ ηυκςζδ ηδξ εοεθζλίαξ ηαζ 

ηδξ αζθάθεζαξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζζυννμπα ηαζ κα αθθδθμεκζζπφμκηαζ. οκεπχξ, ηα ηνάηδ ιέθδ 

εα πνέπεζ κα εεζπίζμοκ έκα ζοκδοαζιυ εοέθζηηςκ ηαζ αλζυπζζηςκ ζοιααηζηχκ νοειίζεςκ, 

εκενβδηζηέξ πμθζηζηέξ βζα ηδκ αβμνά ενβαζία, απμηεθεζιαηζηή δζά αίμο ιάεδζδ, πμθζηζηέξ βζα 

ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηαζ ηαηάθθδθα ζοζηήιαηα 

ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ χζηε κα πναβιαημπμζείηαζ ιε αζθάθεζα δ ιεηάααζδ ενβαγμιέκςκ ζε 

άθθεξ αβμνέξ ενβαζίαξ, ζοκμδεουιεκα απυ ζαθή δζηαζχιαηα ηαζ εοεφκεξ βζα ημοξ ακένβμοξ πμο 

ακαγδημφκ εκενβά ενβαζία. Απυ ημζκμφ ιε ημοξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ, εα πνέπεζ κα δμεεί 

ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ εοεθζλία ιε αζθάθεζα πμο εα εθανιυγεηαζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ πχνςκ 

ενβαζίαξ. 

 

 

 

Αλάπηπμε εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη πξναγσγή ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. 

 

Σα ηνάηδ ιέθδ πνέπεζ κα πνμςεήζμοκ ηδκ παναβςβζηυηδηα ηαζ ηδκ απαζπμθδζζιυηδηα ιε 

ηδκ ελαζθάθζζδ επανηχκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδ ζδιενζκή ηαζ ηδ 

ιεθθμκηζηή γήηδζδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Η πμζμηζηή ανπζηή εηπαίδεοζδ ηαζ δ εθηοζηζηή 

επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ πνέπεζ κα ζοιπθδνχκμκηαζ ιε απμηεθεζιαηζηά ηίκδηνα βζα ηδ δζά 

αίμο ιάεδζδ, ηυζμ βζα ημοξ απαζπμθμφιεκμοξ υζμ ηαζ βζα ημοξ ιδ απαζπμθμφιεκμοξ, 

ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ ζε ηάεε εκήθζηα ηδ δοκαηυηδηα επαββεθιαηζημφ επακαπνμζακαημθζζιμφ ή 

ακααάειζζδξ ηςκ πνμζυκηςκ ημο, οπένααζδξ ηςκ ζηενεμηφπςκ ηςκ ζπεηζηχκ ιε ημ θφθμ, 

ηαεχξ ηαζ ιζα δεφηενδ εοηαζνία βζα εηπαίδεοζδ ηαζ ιε ηδκ εθανιμβή ζημπεοιέκςκ πμθζηζηχκ 

ιεηακάζηεοζδξ ηαζ έκηαλδξ. Σα ηνάηδ ιέθδ εα πνέπεζ κα ακαπηφλμοκ ζοζηήιαηα βζα ηδκ 

ακαβκχνζζδ ηςκ ζηακμηήηςκ πμο έπμοκ απμηηδεεί, κα ηαηανβήζμοκ ημοξ θναβιμφξ ζηδκ 

επαββεθιαηζηή ηαζ βεςβναθζηή ηζκδηζηυηδηα ηςκ ενβαγμιέκςκ, κα πνμςεήζμοκ ηδκ απυηηδζδ 

πμθοδφκαιςκ δελζμηήηςκ βζα ηδ ζηήνζλδ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ. Οζ πνμζπάεεζεξ εα πνέπεζ κα επζηεκηνςεμφκ εζδζηυηενα ζηδ ζηήνζλδ ηςκ 

αηυιςκ ιε παιδθέξ ηαζ απνδζηεοιέκεξ δελζυηδηεξ, ζηδκ εκίζποζδ ηδξ απαζπμθδζζιυηδηαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ, ακαααειίγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδκ ηαηάνηζζδ, ηζξ δελζυηδηεξ 

ηαζ ηδκ πείνα ηςκ ενβαγμιέκςκ ορδθήξ εζδίηεοζδξ, πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ενεοκδηχκ ηαζ ηςκ 

βοκαζηχκ ζημκ επζζηδιμκζηυ, ημκ ιαεδιαηζηυ ηαζ ημκ ηεπκμθμβζηυ ημιέα. 

 

 

Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ επηδόζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ζε όιεο ηηο βαζκίδεο θαη αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηξηηνβάζκηα ή ζε ηζνδύλακε 

εθπαίδεπζε. 

 

Γζα κα ελαζθαθζζηεί δ πνυζααζδ ζηδκ πμζμηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ βζα υθμοξ ηαζ 

κα αεθηζςεμφκ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηα ηνάηδ ιέθδ πνέπεζ κα επεκδφζμοκ 

απμηεθεζιαηζηά ζηα ζοζηήιαηα εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ, ζδίςξ βζα ηδκ ακααάειζζδ ημο 

επζπέδμο δελζμηήηςκ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηδξ ΔΔ, πμο εα ημο επζηνέρεζ κα ακηαπμηνίκεηαζ 

ζηζξ ηαπέςξ ιεηαααθθυιεκεξ ακάβηεξ ηςκ ζφβπνμκςκ αβμνχκ ενβαζίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ εκ 

βέκεζ. φιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ, μζ εκένβεζεξ εα πνέπεζ κα ηαθφπημοκ υθμοξ 

ημοξ ημιείξ (απυ ηδκ πνμζπμθζηή ηαζ ζπμθζηή εηπαίδεοζδ ιέπνζ ηδκ ακχηαηδ εηπαίδεοζδ, ηδκ 
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επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ εκδθίηςκ) ηαζ κα 

θαιαάκμοκ επίζδξ οπυρδ ηδ ιάεδζδ ζε ακεπίζδια ηαζ άηοπα πθαίζζα. Οζ ιεηαννοειίζεζξ εα 

πνέπεζ κα απμζημπμφκ ζηδκ απυηηδζδ ηςκ ααζζηχκ ζηακμηήηςκ πμο πνεζάγεηαζ ηάεε άημιμ κα 

επζηφπεζ ζηδκ μζημκμιία ηδξ βκχζδξ, ζδίςξ απυ απυρεςξ απαζπμθδζζιυηδηαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

πνμηεναζυηδηεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ηαηεοεοκηήνζα βναιιή 4. Θα πνέπεζ κα εκεαννοκεεί δ 

δζεεκήξ ηζκδηζηυηδηα ηςκ ζπμοδαζηχκ ηαζ ηςκ δαζηάθςκ. Θα πνέπεζ επίζδξ κα θδθεμφκ ιέηνα 

βζα κα ελαζθαθζζηεί υηζ δ ιαεδζζαηή ηζκδηζηυηδηα ηςκ κέςκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εα απμηεθεί 

πθέμκ ηακυκα. Σα ηνάηδ ιέθδ εα πνέπεζ ιενζικήζμοκ χζηε ηα ζοζηήιαηα εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζήξ ημοξ κα βίκμοκ πζμ ακμζηηά ηαζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ηαθφηενα ζηζξ οπάνπμοζεξ 

ακάβηεξ, εθανιυγμκηαξ εεκζηά πθαίζζα πζζημπμίδζδξ πμο εα επζηνέπμοκ εοέθζηηεξ ιαεδζζαηέξ 

πμνείεξ ηαζ ακαπηφζζμκηαξ εηαζνζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημο ηυζιμο ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδξ ενβαζίαξ. Σμ επάββεθια ημο εηπαζδεοηζημφ πνέπεζ κα ηαηαζηεί 

εθηοζηζηυηενμ ηαζ κα δμεεί πνμζμπή ζηδκ ανπζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδ ζοκεπή επαββεθιαηζηή 

ελέθζλδ ηςκ δαζηάθςκ. Η ακχηενδ εηπαίδεοζδ εα πνέπεζ κα βίκεζ πζμ ακμζηηή ζε ιδ 

παναδμζζαημφξ ζπμοδαζηέξ ηαζ εα πνέπεζ κα αολδεεί δ ζοιιεημπή ζηδκ ηνζημαάειζα ή ζε 

ζζμδφκαιδ εηπαίδεοζδ. Γζα κα ιεζςεεί μ ανζειυξ ηςκ κέςκ πςνίξ απαζπυθδζδ, εηπαίδεοζδ ή 

ηαηάνηζζδ, ηα ηνάηδ ιέθδ πνέπεζ κα θάαμοκ υθα ηα απαναίηδηα ιέηνα βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ 

πνυςνδξ εβηαηάθεζρδξ ημο ζπμθείμο απυ ημοξ ιαεδηέξ. 

 

 

Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο 

 

Η επέηηαζδ ηςκ εοηαζνζχκ απαζπυθδζδξ απμηεθεί ζδιακηζηή πηοπή ηςκ μθμηθδνςιέκςκ 

ζηναηδβζηχκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ βζα πνυθδρδ ηαζ πενζμνζζιυ ηδξ θηχπεζαξ ηαζ βζα πνμαβςβή 

ηδξ πθήνμοξ ζοιιεημπήξ ζηδκ ημζκςκία ηαζ ζηδκ μζημκμιία. Θα πνέπεζ ζπεηζηά κα οπάνλεζ 

ηαηάθθδθδ εηιεηάθθεοζδ ημο Δονςπασημφ Κμζκςκζημφ Σαιείμο ηαζ άθθςκ εκςζζαηχκ ηαιείςκ. 

Οζ πνμζπάεεζεξ πνέπεζ επίζδξ κα εζηζαζημφκ ζηδκ ελαζθάθζζδ ίζςκ εοηαζνζχκ, υπςξ ιε ηδκ 

πνυζααζδ βζα υθμοξ ζε ορδθήξ πμζυηδηαξ, πνμζζηέξ ηαζ δζαηδνήζζιεξ οπδνεζίεξ ηαζ εζδζηυηενα 

ζημκ ημζκςκζηυ ημιέα. Οζ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ (πενζθαιαακμιέκςκ οπδνεζζχκ ιέζς ημο 

Γζαδζηηφμο, ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηεοεοκηήνζα βναιιή 4) δζαδναιαηίγμοκ ζπεηζηά ζδιακηζηυ 

νυθμ. Σα ηνάηδ ιέθδ εα πνέπεζ κα εεζπίζμοκ απμηεθεζιαηζηά ιέηνα βζα ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ 

δζαηνίζεςκ. Βμήεεζα βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ εα δχζεζ δ πανμπή 

δοκαημηήηςκ ζημκ ηυζιμ ηαζ δ πνμαβςβή ηδξ ζοιιεημπήξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ βζα εηείκμοξ 

πμο είκαζ πενζζζυηενμ απμιαηνοζιέκμζ απυ αοηή εκχ πανάθθδθα εα απμθεφβεηαζ δ θηχπεζα 

ζημ πθαίζζμ ηδξ ενβαζίαξ. Αοηυ εα απαζηήζεζ εκίζποζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ημζκςκζηήξ 

πνμζηαζίαξ, δζά αίμο ιάεδζδ ηαζ ζοκμθζηέξ εκενβδηζηέξ πμθζηζηέξ έκηαλδξ, χζηε κα 

δδιζμονβδεμφκ εοηαζνίεξ ζε δζάθμνα ζηάδζα ηδξ γςήξ ηςκ αηυιςκ ηαζ κα πνμζηαηεφμκηαζ απυ 

ημκ ηίκδοκμ ημο απμηθεζζιμφ, ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηζξ βοκαίηεξ. Σα ζοζηήιαηα ημζκςκζηήξ 

αζθάθζζδξ, πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ζοζηδιάηςκ ζοκηαλζμδυηδζδξ ηαζ οβείαξ, εα πνέπεζ κα 

εηζοβπνμκζζημφκ ηαζ κα ακαπηοπεμφκ πθήνςξ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα πανέπμοκ επανηή 

εζζμδδιαηζηή ζηήνζλδ ηαζ οπδνεζίεξ —ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ ημζκςκζηή ζοκμπή— παναιέκμκηαξ 

ζοβπνυκςξ μζημκμιζηά αζχζζια ηαζ εκεαννφκμκηαξ ηδ ζοιιεημπή ζηδκ ημζκςκία ηαζ ζηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ. 
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Οζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ζοκζζημφκ πθαίζζμ εκηυξ ημο μπμίμο ηα ηνάηδ ιέθδ εηπμκμφκ, 

εθανιυγμοκ ηαζ παναημθμοεμφκ εεκζηέξ πμθζηζηέξ ζηδ ζοκάνηδζδ ηδξ βεκζηήξ ζηναηδβζηήξ ηδξ 

Έκςζδξ. Οζ ηφνζμζ ζηυπμζ ηδξ Δονχπδξ 2020 πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ ζπεηζηέξ ηαηεοεοκηήνζεξ 

βναιιέξ εα πνέπεζ κα ηαεμδδβμφκ ηα ηνάηδ ιέθδ ηαηά ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ εεκζηχκ ημοξ ζηυπςκ 

ηαζ, εκδεπμιέκςξ, οπμζηυπςκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ζπεηζηέξ εέζεζξ εηηίκδζήξ ημοξ ηαζ ηζξ 

εεκζηέξ πενζζηάζεζξ ημοξ, ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ εεκζηέξ ημοξ δζαδζηαζίεξ θήρδξ απμθάζεςκ. 

 

 

 

2.1.2  ηξαηεγηθή Δπξώπε 2020 

 

Η πνδιαημπζζηςηζηή ηνίζδ πμο λέζπαζε ημ 2008 μδήβδζε ζε ζδιακηζηέξ απχθεζεξ εέζεςκ 

απαζπυθδζδξ ηαζ ιείςζδ ηδξ δοκδηζηήξ παναβςβήξ, ιε απμηέθεζια ηδ δναιαηζηή επζδείκςζδ 

ηςκ δδιυζζςκ μζημκμιζηχκ. Η Δπζηνμπή πνυηεζκε κα ηαηανηζζηεί ιζα κέα ζηναηδβζηή βζα ηδκ 

επυιεκδ δεηαεηία, «δ ζηναηδβζηή βζα ηδκ Δονχπδ 2020», πμο εα επζηνέρεζ ζηδκ Δ.Δ. κα ελέθεεζ 

ζζπονυηενδ απυ ηδκ ηνίζδ, ηαζ κα ζηνέρεζ ηδκ μζημκμιία ηδξ πνμξ ιζα έλοπκδ, αζχζζιδ ηαζ 

πςνίξ απμηθεζζιμφξ ακάπηολδ, ιε ορδθυ επίπεδμ απαζπυθδζδξ, παναβςβζηυηδηαξ ηαζ 

ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ. 

 

Η ζηναηδβζηή έπεζ ςξ εεζιζηή αάζδ 10 νινθιεξσκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο βζα ηδκ 

Δονχπδ ημο 2020 πμο εκέηνζκε ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ημκ Ιμφκζμ ημο 2010, μζ μπμίεξ 

ακηζηαεζζημφκ ηζξ 24 οθζζηάιεκεξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ηδκ απαζπυθδζδ ηαζ ημοξ 

βεκζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ μζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ.  

 

Οζ πέκηε πνςηανπζημί ζηυπμζ ηδξ κέαξ ζηναηδβζηήξ, πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ 

ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ, απμηεθμφκ ημζκμφξ ζηυπμοξ πμο ηαεμδδβμφκ ηζξ εκένβεζεξ ηςκ ηναηχκ 

ιεθχκ, πενζθαιαάκμοκ: 

 

1. 75% ημο πθδεοζµμφ µεηαλφ 20-64 εηχκ πνέπεζ κα έπεζ απαζπυθδζδ.  

2. 3% ημο ΑΔΠ ηδξ ΔΔ πνέπεζ κα επεκδφεηαζ ζε E&A.  

3. Οζ ζηυπμζ ημο «20/20/20» ςξ πνμξ ημ ηθίµα/ηδκ εκένβεζα πνέπεζ κα έπμοκ επζηεοπεεί 

(πενζθαµαακμµέκδξ ηδξ αφλδζδξ ζε 30% ημο πμζμζημφ µείςζδξ ηςκ εηπμµπχκ εθυζμκ 

μζ ζοκεήηεξ ημ επζηνέπμοκ).  

4. Σμ πμζμζηυ ηςκ αηυµςκ πμο εβηαηαθείπμοκ πνυςνα ηδκ ζπμθζηή εηπαίδεοζδ πνέπεζ κα 

είκαζ µζηνυηενμ απυ 10% ηαζ ημοθάπζζημκ 40% ηςκ κέςκ πνέπεζ κα έπμοκ πηοπίμ 

ηνζημαάεµζαξ εηπαίδεοζδξ.  

5. Ο ανζεµυξ ηςκ αηυµςκ πμο ηζκδοκεφμοκ απυ θηχπεζα πνέπεζ κα µεζςεεί ηαηά 20  

εηαημµµφνζα. 
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Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ παναπάκς ζηυπςκ δ Δπζηνμπή πνμηείκεζ επηά εµαθδµαηζηέξ 

πνςημαμοθίεξ πμο εα εκενβήζμοκ ςξ ηαηαθφηεξ βζα ηδκ επίηεολδ πνμυδμο ζε ηάεε ααζζηή 

πνμηεναζυηδηα: 
 

1. Έκςζδ ηαζκμημιίαξ 

2. Νεμθαία ζε Κίκδζδ 

3. Φδθζαηυ εειαημθυβζμ βζα ηδκ Δονχπδ 

4. Μζα Δονχπδ πμο πνδζζιμπμζεί απμηεθεζιαηζηά ημοξ πυνμοξ 

5. Μζα αζμιδπακζηή πμθζηζηή βζα ηδκ επμπή ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ 

6. Αηγέκηα βζα κέεξ δελζυηδηεξ ηαζ εέζεζξ ενβαζίαξ 

7. Δονςπασηή Πθαηθυνια βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θηχπεζαξ 

 

ημ πθαίζζμ ηδξ ηναηδβζηήξ βζα ηδκ Δονχπδ 2020 δ Δ.Δ., μζ εεκζηέξ, πενζθενεζαηέξ ηαζ 

ημπζηέξ ανπέξ εα πνέπεζ κα εθανιυζμοκ ιεηαννοειίζεζξ, μζ μπμίεξ, ιεηαλφ άθθςκ, απμζημπμφκ: 

 

 ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

 ζηδκ εκεάννοκζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ιζηνμιεζαίςκ 

επζπεζνήζεςκ (ΜΜΔ) 

 ζηδκ πνμαβςβή δδιζμονβζηχκ ζδεχκ, ηαζκμηυιςκ πνμσυκηςκ, οπδνεζζχκ ηαζ 

δζαδζηαζζχκ πμο ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ ακάπηολδ, πμζμηζηέξ ηαζ αζχζζιεξ εέζεζξ 

απαζπυθδζδξ, εδαθζηή, μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ζοκμπή. 

 ζηδ δζαζθάθζζδ πνυζααζδξ ηαζ εοηαζνζχκ ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο ηφηθμο γςήξ, 

ιεζχκμκηαξ έηζζ ηδ θηχπεζα ηαζ ημκ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ 

 ζηδ ηαηάνβδζδ ηςκ ειπμδίςκ βζα ηδ ζοιιεημπή ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, ζδίςξ βζα ηζξ 

βοκαίηεξ, ημοξ ενβαγυιεκμοξ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ, ημοξ κέμοξ, ηα άημια ιε ακαπδνία 

ηαζ ημοξ κυιζιμοξ ιεηακάζηεξ. 

 

φιθςκα ιε ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή, μζ παναπάκς πνμηεναζυηδηεξ (έλοπκδ-αζχζζιδ-πςνίξ 

απμηθεζζιμφξ ακάπηολδ), πμο ηαηέπμοκ ηδκ ηεκηνζηή εέζδ ζηδ κέα ζηναηδβζηή, εα 

δζαιμνθχζμοκ ηδκ εζηυκα ηδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ ηδξ αβμνάξ βζα ηδκ Δονχπδ ημο 21
μο

 

αζχκα.  

 

 

2.1.3  Δπξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο λένπο 

 

Η μζημκμιζηή ηνίζδ έπεζ ελαζνεηζηά ζμαανυ ακηίηηοπμ ζημοξ κέμοξ: βζα ηδ κεμθαία ηδξ ΔΔ 

ημ πμζμζηυ ακενβίαξ ακήθεε ζε 23,6% ημκ Ιακμοάνζμ ημο 2013, πάκς απυ δφμ θμνέξ ορδθυηενμ 

απυ ημ πμζμζηυ βζα ημοξ εκδθίημοξ, ηαζ δεκ οπάνπμοκ εκδείλεζξ αεθηίςζδξ ζημκ μνίγμκηα. 7,5  

εηαημιιφνζα εονςπαίμζ δθζηίαξ 15-24 εηχκ δεκ έπμοκ απαζπυθδζδ μφηε παναημθμοεμφκ 

εηπαίδεοζδ ή ηαηάνηζζδ. 
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Σμ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηδξ 7
δξ 

– 8
δξ

 Φεανμοανίμο 2013
 
ακαβκςνίγμκηαξ ηδκ ζδζαίηενα 

δφζημθδ ηαηάζηαζδ ηςκ κέςκ ζε μνζζιέκεξ πενζθένεζεξ, πνυηεζκε ιζα πνςημαμοθία βζα ηδκ 

απαζπυθδζδ ηςκ κέςκ.  
 

Η εκ θυβς πνςημαμοθία, δ μπμία απμηεθεί ζοκέπεζα ηδξ δέζιδξ ιέηνςκ πμο εκέηνζκε δ 

Δπζηνμπή βζα ηδκ απαζπυθδζδ ηςκ κέςκ ζηζξ 5 Γεηειανίμο 2012, απμζημπεί, ζηζξ πενζθένεζεξ 

πμο δ κεακζηή ακενβία λεπενκάεζ ημ 25%, υθμζ μζ κέμζ δθζηίαξ 15-24 εηχκ πμο δεκ έπμοκ 

απαζπυθδζδ μφηε παναημθμοεμφκ εηπαίδεοζδ ή ηαηάνηζζδ θαιαάκμοκ ιζα πνμζθμνά πμζμηζηήξ 

ενβαζίαξ, ζοκεπή εηπαίδεοζδ, ιαεδηεία ή άζηδζδ εκηυξ ηεζζάνςκ ιδκχκ απυ ηδ ζηζβιή πμο 

ηαείζηακηαζ άκενβμζ ή ελένπμκηαζ απυ ηδκ ηοπζηή εηπαίδεοζδ.  
 

Σα αηνζαή ιέηνα εα ζοιθςκδεμφκ ιεηαλφ ηδξ Δπζηνμπήξ ηαζ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ πνμβναιιαηζζιμφ ηδξ πμθζηζηήξ βζα ηδ ζοκμπή, αθθά υθεξ μζ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο οπμζηδνίγμκηαζ απυ ηδκ πνςημαμοθία εα απεοεφκμκηαζ ζε ιειμκςιέκα 

άημια πμο δεκ έπμοκ απαζπυθδζδ μφηε παναημθμοεμφκ εηπαίδεοζδ ή ηαηάνηζζδ, πανά ζε 

ζοζηήιαηα ή δμιέξ. 
 

Η δέζιδ ιέηνςκ πενζθαιαάκεζ: 

1. Πνυηαζδ ζφζηαζδξ ημο οιαμοθίμο βζα ηδ εέζπζζδ εββοήζεςκ βζα ηδ κεμθαία 

2. Γζααμφθεοζδ ιε ημοξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ πνμξ έκα πθαίζζμ πμζυηδηαξ ηδξ πναηηζηήξ 

άζηδζδξ 

3. Σνυπμοξ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ ειπμδίςκ ζηδκ ηζκδηζηυηδηα ηςκ κέςκ 

 

Με ηδκ Δββφδζδ βζα ηδ κεμθαία, ηα ηνάηδ ιέθδ έπμοκ δεζιεοηεί κα ελαζθαθίζεζ υηζ εκηυξ 

ηεζζάνςκ ιδκχκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ακενβίαξ ή ηδκ έλμδμ απυ ηδκ επίζδιδ εηπαίδεοζδ ζε 

υθμοξ ημοξ κέμοξ έςξ ηδκ δθζηία ηςκ 25 κα θαιαάκμοκ ιζα πνμζθμνά ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ 

ενβαζίαξ, ιαεδηείαξ ή πναηηζηήξ άζηδζδξ ή ηδκ εοηαζνία κα ζοκεπίζεζ ημοξ εηπαίδεοζδ ή 

ηαηάνηζζδ. 

 

Με ηζξ «εββοήζεζξ βζα ηδ κεμθαία» ηαηααάθθεηαζ µένζµκα βζα ηδκ μµαθή µεηάααζδ απυ ημ 

ζπμθείμ ζηδκ ενβαζία, ηδκ εκζςµάηςζδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ ελαζθαθίγεηαζ υηζ δεκ 

απμηθείεηαζ ηακέκαξ κέμξ. Σμ µέηνμ αοηυ απμηεθεί ακηαπυηνζζδ ζηδκ επζδείκςζδ ηδξ 

απαζπυθδζδξ ηςκ κέςκ ζε υθδ ηδκ Δονχπδ, υπμο υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ κέμζ ανίζημκηαζ εηηυξ 

απαζπυθδζδξ, εηπαίδεοζδξ ή ηαηάνηζζδξ. Η επέκδοζδ πμο απαζηείηαζ βζα ημκ εββοδηζηυ 

µδπακζζµυ πνέπεζ κα εηηζµδεεί ζε ζφβηνζζδ µε ημ ορδθυ ημζκςκζηυ ηαζ μζημκμµζηυ ηυζημξ πμο 

εα έπεζ µαηνμπνυεεζµα δ εονεία ακενβία ηςκ κέςκ. 

 

Η ζφζηαζδ μνίγεζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναµµέξ βζα ηδκ εθανµμβή ηςκ µδπακζζµχκ εββοήζεςκ 

βζα ηδ κεμθαία, µε έµθαζδ ζε μνζζµέκεξ ααζζηέξ βναµµέξ δνάζδξ, υπςξ:  

– ζφµπναλδ δδµυζζςκ ηαζ ζδζςηζηχκ οπδνεζζχκ απαζπυθδζδξ, ενβμδμηχκ, ημζκςκζηχκ 

εηαίνςκ ηαζ ακηζπνμζχπςκ ηςκ κέςκ,  

– ζηναηδβζηέξ εηηυξ δμµχκ βζα ημοξ κέμοξ, ζδζαίηενα ημοξ πθέμκ εοάθςημοξ,  

– ζηήνζλδ ηδξ έκηαλδξ ηςκ κέςκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ µε εκίζποζδ ηςκ δελζμηήηςκ, 

εκεάννοκζδ ηςκ ενβμδμηχκ κα πνμζθένμοκ απαζπυθδζδ ζημοξ κέμοξ ηαζ πνμαβςβή ηδξ 

ηζκδηζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ,  

– αλζμθυβδζδ ηαζ ζοκεπή αεθηίςζδ ηςκ πνμβναµµάηςκ,  

– αλζμπμίδζδ ηςκ ημκδοθίςκ ηδξ ΔΔ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ εέζπζζδξ ηςκ µδπακζζµχκ 

αοηχκ. 
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2.1.4  Δπξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ 

 

Γζα κα επζηεοπεμφκ μζ ζηυπμζ ηδξ Δονχπδξ 20202, εζδζηυηενα δ έλοπκδ, αζχζζµδ ηαζ πςνίξ 

απμηθεζζµμφξ ακάπηολδ, δ δελαµεκή δοκαµζηυηδηαξ ηαζ ηαθέκημο ηςκ βοκαζηχκ πνεζάγεηαζ κα 

πνδζζµμπμζδεεί ζε µεβαθφηενδ έηηαζδ ηαζ πζμ απμηεθεζµαηζηά. 

 

Η ζζυηδηα είκαζ µζα απυ ηζξ πέκηε αλίεξ ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγεηαζ δ Έκςζδ. Η Έκςζδ είκαζ 

οπμπνεςµέκδ κα ηαηααάθθεζ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ζζυηδηα µεηαλφ βοκαζηχκ ηαζ ακδνχκ ζε υθεξ 

ηδξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ. Ο Υάνηδξ ηςκ Θεµεθζςδχκ ∆ζηαζςµάηςκ πνμαθέπεζ ηδκ εκ θυβς 

ζζυηδηα ηαζ απαβμνεφεζ ηζξ δζαηνίζεζξ µε αάζδ ημ θφθμ. 

 

Σμ Μάνηζμ ημο 2010 δ Δπζηνμπή εκέηνζκε ημκ Υάνηδ ηςκ Γοκαζηχκ, υπμο δ Δπζηνμπή 

ακακέςζε ηδκ δέζµεοζή ηδξ βζα ηδκ ζζυηδηα ηςκ θφθςκ ηαζ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ πνμμπηζηήξ 

ημο θφθμο ζε υθεξ ηζξ πμθζηζηέξ ηδξ. 

 

Η ζηναηδβζηή ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ βζα ηδκ ζζυηδηα ιεηαλφ βοκαζηχκ ηαζ ακδνχκ 

(2010-2015) απμηεθεί ζοκέπεζα ημο πάνηδ πμνείαξ ηδξ Δπζηνμπήξ βζα ηδκ ζζυηδηα ιεηαλφ 

βοκαζηχκ ηαζ ακδνχκ (2006-2010), μ μπμίμξ οπμαθήεδηε ζε εκδζάιεζδ επακελέηαζδ, ηαζ ημο 

πάνηδ βζα ηα δζηαζχιαηα ηςκ βοκαζηχκ πμο εκέηνζκε δ Δονςπασηή Δπζηνμπή ζηζξ 5 Μανηίμο 

2010. 

 

Η ζηναηδβζηή ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ βζα ηδκ ζζυηδηα ιεηαλφ βοκαζηχκ ηαζ ακδνχκ (2010-

2015) επζηεκηνχκεηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ πέκηε πνμηεναζυηδηεξ:  

1. ζζυηζιδ μζημκμιζηή ακελανηδζία,  

2. ίζδ αιμζαή βζα ίζδ ενβαζία ή ενβαζία ζζυηζιδξ αλίαξ,  

3. ζζυηδηα ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ,  

4. αλζμπνέπεζα, αηεναζυηδηα ηαζ ηενιαηζζιυξ ηδξ αίαξ ιε αάζδ ημ θφθμ, ηαζ  

5. ζζυηδηα ηςκ θφθςκ ζηζξ ελςηενζηέξ δνάζεζξ· δ ζηναηδβζηή αζπμθείηαζ επίζδξ ιε ιζα 

δέζιδ ζδιακηζηχκ μνζγυκηζςκ εειάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ νυθμ ηςκ θφθςκ, ηδ 

κμιμεεζία, ηδ δζαηοαένκδζδ ηαζ ηα ενβαθεία βζα ηδκ ζζυηδηα ηςκ θφθςκ· 

 

ημ πθαίζζμ ηςκ εκ θυβς πνμηεναζμηήηςκ δ Δπζηνμπή εα δνμιμθμβήζεζ ιζα ζεζνά 

εκενβεζχκ ζε εονςπασηυ επίπεδμ, μζ μπμίεξ εα αημθμοεμφκ ηδ δζπθή πνμζέββζζδ ηδξ 

εκζςιάηςζδξ ηδξ δζάζηαζδξ ημο θφθμο. οβηεηνζιέκα δ Δπζηνμπή πνμηίεεηαζ κα: 

 

 οπμζηδνίλεζ ηδκ πνμαβςβή ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ θφθςκ ηαηά ηδκ εθανµμβή υθςκ ηςκ 

πηοπχκ ηαζ ηςκ εµαθδµαηζηχκ πνςημαμοθζχκ ηδξ ζηναηδβζηήξ Δονχπδ 2020, εζδζηά 

υζμκ αθμνά ημκ πνμζδζμνζζµυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ ηαηάθθδθςκ εεκζηχκ µέηνςκ, µέζς 

ηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ µέζς ηςκ δζανενςηζηχκ ηαµείςκ ηαζ άθθςκ 

ζδµακηζηχκ πνδµαημδμηζηχκ πνμβναµµάηςκ υπςξ ημ 7μ πνυβναµµα-πθαίζζμ βζα ηδκ 

ένεοκα. ημ πθαίζζμ ηςκ ηαηεοεοκηήνζςκ βναµµχκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ ηαζ ηδξ 

αλζμθυβδζδξ ηςκ εεκζηχκ πμθζηζηχκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ, εα παναημθμοεεί ζηεκά ηζξ 
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εεκζηέξ πμθζηζηέξ πμο εβηνίκμκηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξζζυηδηαξ ηςκ θφθςκ ζηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηςκ βοκαζηχκ. 

 πνμςεήζεζ ηδ βοκαζηεία επζπεζνδµαηζηυηδηα ηαζ αοημαπαζπυθδζδ·  

 αλζμθμβήζεζ ημ πάζµα πμο παναµέκεζ υζμκ αθμνά ζηα δζηαζχµαηα μζημβεκεζαηήξ άδεζαξ, 

εζδζηυηενα ηδκ άδεζα παηνυηδηαξ ηαζ ηδκ άδεζα βζα πανμπή θνμκηίδαξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ 

επζθμβέξ πμο οπάνπμοκ βζα ηδκ ακηζµεηχπζζδ ηςκ εκ θυβς εεµάηςκ. Θα βίκεζ 

δζααμφθεοζδ µε ημοξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ ςξ πνμξ πεναζηένς µέηνα, ζφµθςκα µε ημ 

άνενμ 154 ηδξ ΛΔΔ·  

 οπμαάθεζ έηεεζδ ςξ πνμξ ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ηναηχκ µεθχκ ακαθμνζηά µε εβηαηαζηάζεζξ 

παζδζηήξ θνμκηίδαξ· 

 πνμςεήζεζ ηδκ ζζυηδηα ηςκ θφθςκ ζε υθεξ ηζξ πνςημαμοθίεξ ζπεηζηά µε ηδ 

µεηακάζηεοζδ ηαζ ηδκ έκηαλδ ηςκ µεηακαζηχκ 

 δζενεοκήζεζ, µαγί µε ημοξ εονςπαίμοξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ ηαζ ζεαυµεκδ ηδκ 

αοημκμµία ημο ημζκςκζημφ δζαθυβμο, πζεακμφξ ηνυπμοξ αεθηίςζδξ ηδξ δζαθάκεζαξ ηδξ 

αµμζαήξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημκ ακηίηηοπμ ηδξ ίζδξ αµμζαήξ ζε νοεµίζεζξ υπςξ δ ενβαζία 

µε ηαεεζηχξ µενζηήξ απαζπυθδζδξ ηαζ μζ ζοµαάζεζξ μνζζµέκμο πνυκμο.  

 ζηδνίλεζ πνςημαμοθίεξ ίζδξ αµμζαήξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ υπςξ ζήµαηα ζζυηδηαξ, 

«Υάνηεξ» ηαζ ανααεία, ηαεχξ επίζδξ ηδκ ακάπηολδ ενβαθείςκ βζα ημοξ ενβμδυηεξ µε 

ζημπυ ηδ δζυνεςζδ αδζηαζμθυβδηςκ παζµάηςκ αµμζαχκ µεηαλφ ηςκ θφθςκ 

 εεζπίζεζ µζα Δονςπασηή Ηµένα Ίζδξ Αµμζαήξ, πμο εα πναβµαημπμζείηαζ ηάεε πνυκμ βζα 

ηδκ αφλδζδ ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ ημο πυζμ πενζζζυηενμ πνεζάγεηαζ κα ενβάγμκηαζ μζ 

βοκαίηεξ ζε ζπέζδ µε ημοξ άκηνεξ βζα κα ηενδίγμοκ ηδκ ίδζα αµμζαή·  

 επζδζχλεζ κα εκεαννφκεζ βοκαίηεξ κα εζζένπμκηαζ ζε µδ παναδμζζαηά επαββέθµαηα, π.π. 

ζε "πνάζζκμοξ" ηαζ ηαζκμηυµμοξ ημµείξ. 

 ελεηάζεζ ηδκ ακάθδρδ ζημπεοµέκςκ πνςημαμοθζχκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ζζμννμπίαξ ηςκ 

θφθςκ ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ·· 

 παναημθμοεεί ηδκ οθμπμίδζδ ημο ζηυπμο πθήνςζδξ ημο 25% ημκ ορδθμφ επζπέδμο 

εέζεςκ οπεοεφκςκ βζα θήρδ απμθάζεςκ ζηδκ ένεοκα απυ βοκαίηεξ. 

 παναημθμοεεί ηδκ πνυμδμ πνμξ ημκ ζηυπμ ημο 40% απυ µέθδ εκυξ θφθμο ζε επζηνμπέξ 

ηαζ μµάδεξ εµπεζνμβκςµυκςκ πμο δδµζμονβεί δ Δπζηνμπή  

 ζηδνίγεζ πνμζπάεεζεξ πνμαβςβήξ µεβαθφηενδξ ζοµµεημπήξ ηςκ βοκαζηχκ ζηζξ εηθμβέξ 

βζα ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ ηαζ ςξ οπμρδθίςκ. 

 εβηνίκεζ πακεκςζζαηή ζηναηδβζηή βζα ηδκ ηαηαπμθέµδζδ ηδξ αίαξ ηαηά ηςκ βοκαζηχκ 

πμο εα ζημπεφεζ, π.π., ζηδκ εηνίγςζδ ηδξ πναηηζηήξ αηνςηδνζαζµμφ ηςκ βοκαζηείςκ 

βεκκδηζηχκ μνβάκςκ πνδζζµμπμζχκηαξ υθα ηα εκδεδεζβµέκα µέζα, 

ζοµπενζθαµαακμµέκδξ ηδξ πμζκζηήξ κμµμεεζίαξ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηςκ ανµμδζμηήηςκ ηδξ 

ΔΔ, οπμζηδνζγυµεκδ απυ ηδκ πακεονςπασηή εηζηναηεία εοαζζεδημπμίδζδξ βζα ημ εέµα 

ηδξ αίαξ ηαηά ηςκ βοκαζηχκ. 

 δζαζθαθίζεζ υηζ δ πενί αζφθμο κμµμεεζία ηδξ ΔΔ θαµαάκεζ οπυρδ γδηήµαηα ζζυηδηαξ 

ηςκ θφθςκ, πνμαβάβεζ ηδκ πνμζανµμζµέκδ ζημ θφθμ ηαηάνηζζδ ηαζ ηζξ αέθηζζηεξ 
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πναηηζηέξ ζημ πθαίζζμ ηδξ Δονςπασηήξ Τπδνεζίαξ Τπμζηήνζλδξ βζα εέµαηα Αζφθμο 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ µέζς πνδµαημδυηδζδξ απυ ημ Δονςπασηυ Σαµείμ Πνμζθφβςκ.  

 εηπμκήζεζ µζα έηεεζδ βζα ηδκ οβεία ηςκ ακδνχκ, µεηά ηδκ έηεεζδ βζα ηδκ οβεία ηςκ 

βοκαζηχκ ημο 2010. 

 παναημθμοεεί ηαζ εα οπμζηδνίγεζ ηδκ πνμζπχνδζδ ζηα ηνζηήνζα ηδξ Κμπεβπάβδξ βζα 

έκηαλδ ζηδκ Δ.Δ. ημκ ημµέα ηδξ ζζυηζµδξ µεηαπείνζζδξ µεηαλφ βοκαζηχκ ηαζ ακδνχκ ηαζ 

εα ζοκδνάµεζ ηζξ πχνεξ ηςκ δοηζηχκ Βαθηακίςκ ηαζ ηδκ Σμονηία ζηδ µεηαθμνά ηαζ 

επζαμθή ηδξ κμµμεεζίαξ·  

 εθανµυζεζ ημ ζπέδζμ δνάζδξ ηδξ Δ.Δ. ζπεηζηά µε ηδκ ζζυηδηα ηςκ θφθςκ ηαζ ηδ 

πεζναθέηδζδ ηςκ βοκαζηχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ ακαπηολζαηήξ ζοκενβαζίαξ (2010-2015)·  

 ζοκεπίζεζ κα εκεαννφκεζ ηζξ πχνεξ εηαίνμοξ ηδξ ΔΠΓ (Δονςπασηήξ Πμθζηζηήξ Γεζημκίαξ) 

βζα ηδκ πνμαβςβή ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ θφθςκ µέζς ηαηηζημφ πμθζηζημφ δζαθυβμο, 

ακηαθθαβήξ εµπεζνζχκ ηαζ δζενεφκδζδξ ηςκ δοκαημηήηςκ βζα ζοκδνμµή ζημ πθαίζζμ ημο 

Δονςπασημφ Υνδµαημδμηζημφ Μέζμο Γεζηκίαζδξ ηαζ Δηαζνζηήξ πέζδξ.  

 εκζςµαηχζεζ πεναζηένς ηδ δζάζηαζδ ημο θφθμο ζηδκ ακενςπζζηζηή αμήεεζα ηδξ Δ.Δ.. 

 

 

 

2.1.5  Κνηλό ηξαηεγηθό Πιαίζην (ΚΠ) ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 

 

Η πμθζηζηή ζοκμπήξ απμηεθεί ζήιενα ημ ηφνζμ ενβαθείμ επεκδφζεςκ ηδξ Δ.Δ., ιε 

ηεκηνζηυ άλμκα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ηνίζδξ ηαζ ηδκ ηαεμδήβδζδ  ηδξ Δονχπδξ ηαζ ηςκ 

πενζθενεζχκ ηδξ ζημ δνυιμ ηδξ αζχζζιδξ ακάπηολδξ. 

 

Η πμθζηζηή ζοκμπήξ ηαζ ηα δζανενςηζηά ηδξ ηαιεία ζοβηαηαθέβμκηαζ ιεηαλφ ηςκ 

ζδιακηζηχκ ιδπακζζιχκ οθμπμίδζδξ βζα ηδκ επίηεολδ έλοπκδξ, δζαηδνήζζιδξ ηαζ πςνίξ 

απμηθεζζιμφξ ακάπηολδξ ζηα ηνάηδ ιέθδ ηαζ ζηζξ πενζθένεζεξ. ηα ζοιπενάζιαηά ημο ηδξ 17δξ 

Ιμοκίμο 2010, ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηυκζζε υηζ είκαζ ζηυπζιμ κα πνμαπεεί δ μζημκμιζηή, δ 

ημζκςκζηή ηαζ δ εδαθζηή ζοκμπή πνμηεζιέκμο κα ζοιαάθεζ ζηδκ επζηοπία ηδξ κέαξ ζηναηδβζηήξ 

Δονχπδ 2020. 

 

Η κέα δέζιδ κμιμεεηζηχκ ιέηνςκ πμο εκέηνζκε δ Δπζηνμπή βζα ηδκ πμθζηζηή ζοκμπήξ 

ηδξ πνμβναιιαηζηήξ πενζυδμο 2014-2020 έπεζ ζπεδζαζηεί χζηε κα εκζζπφζεζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ 

ηδκ απαζπυθδζδ ακά ηδκ Δονχπδ, ζημπμεεηχκηαξ ηζξ επεκδφζεζξ ηδξ ΔΔ, ηαεχξ ηαζ βζα κα 

ελαζθαθίζεζ υηζ μζ επεκδφζεζξ ηδξ ΔΔ ζημπεφμοκ ζηδκ αηγέκηα ηδξ Δονχπδξ βζα ακάπηολδ ηαζ 

απαζπυθδζδ («Δονχπδ 2020»).  

 

Η δέζιδ κμιμεεηζηχκ ιέηνςκ πενζθαιαάκεζ: 

 

- Έκακ βεκζηυ ηακμκζζιυ πμο ηαεμνίγεζ ημοξ ημζκμφξ ηακυκεξ πμο δζέπμοκ ημ Δονςπασηυ 

Σαιείμ Πενζθενεζαηήξ Ακάπηολδξ (ΔΣΠΑ), ημ Δονςπασηυ Κμζκςκζηυ Σαιείμ (ΔΚΣ), ημ 

Σαιείμ οκμπήξ, ημ Δονςπασηυ Γεςνβζηυ Σαιείμ βζα ηδκ Αβνμηζηή Ακάπηολδ (ΔΓΣΑΑ) 



ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΣΙΟΤ  ΑΙΓΑΙΟΤ  ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΑΠΑΧΟΛΗΗ ..  

-52- 
 

ηαζ ημ Δονςπασηυ Σαιείμ Θάθαζζαξ ηαζ Αθζείαξ (ΔΣΘΑ). Αοηυ εα επζηνέρεζ ημκ 

ηαθφηενμ ζοκδοαζιυ ηςκ ηαιείςκ βζα εκημκυηενμ ακηίηηοπμ ηδξ δνάζδξ ηδξ ΔΔ. 

- Σνεζξ εζδζημφξ ηακμκζζιμφξ βζα ημ ΔΣΠΑ, ημ ΔΚΣ ηαζ ημ Σαιείμ οκμπήξ. 

- Γφμ ηακμκζζιμφξ πμο αθμνμφκ ημκ ζηυπμ «Δονςπασηή εδαθζηή ζοκενβαζία» ηαζ ημκ 

«Δονςπασηυ υιζθμ εδαθζηήξ ζοκενβαζίαξ» (ΔΟΔ). 

 

Κάεε Σαιείμ ημο ΚΠ οπμζηδνίγεζ ημοξ αηυθμοεμοξ εειαηζημφξ ζηυπμοξ, ζφιθςκα ιε 

ηδκ απμζημθή ημο, χζηε κα ζοιαάθεζ ζηδ ζηναηδβζηή ηδξ Έκςζδξ βζα «έλοπκδ, δζαηδνήζζιδ ηαζ 

πςνίξ απμηθεζζιμφξ ακάπηολδ»: 

 

1. εκίζποζδ ηδξ ένεοκαξ, ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ 

2. αεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ, ηδξ πνήζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ ηςκ πθδνμθμνζχκ 

ηαζ ηςκ επζημζκςκζχκ 

3. αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ημο βεςνβζημφ ημιέα 

(βζα ημ ΔΓΣΑΑ) ηαζ ημο ημιέα ηδξ αθζείαξ ηαζ ηδξ οδαημηαθθζένβεζαξ (βζα ημ ΔΣΘΑ) 

4. οπμζηήνζλδ ηδξ ιεηάααζδξ πνμξ ιζα μζημκμιία παιδθχκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα 

ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ 

5. πνμχεδζδ ηδξ πνμζανιμβήξ ζηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή, ηδξ πνυθδρδξ ηαζ ηδξ δζαπείνζζδξ 

ηζκδφκςκ 

6. πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ πυνςκ 

7. πνμχεδζδ ηςκ αζχζζιςκ ιεηαθμνχκ ηαζ άνζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ζε ααζζηέξ 

οπμδμιέξ δζηηφςκ 

8. πνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ 

9. πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θηχπεζαξ 

10. επέκδοζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηδκ απυηηδζδ δελζμηήηςκ ηαζ ηδ δζά αίμο ιάεδζδ 

11. εκίζποζδ ηδξ εεζιζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηήξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. 

 

 

 

2.1.6   ηόρνη ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ (ΔΚΣ) γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 

 

Σμ Δονςπασηυ Κμζκςκζηυ Σαιείμ (EΚΣ) οπμζηδνίγεζ πμθζηζηέξ ηαζ πνμηεναζυηδηεξ πμο 

έπμοκ ζηυπμ ηδκ επίηεολδ πνμυδμο πνμξ ηδκ πθήνδ απαζπυθδζδ, ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ 

ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ζηδκ ενβαζία, ηδκ αφλδζδ ηδξ βεςβναθζηήξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ 

ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ακά ηδκ Έκςζδ, ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδκ πνμαβςβή ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ, ζοιαάθθμκηαξ ιέζς αοηχκ ζηδκ 

μζημκμιζηή, ημζκςκζηή ηαζ εδαθζηή ζοκμπή. 

 

Καεχξ ημ ΔΚΣ εα πνέπεζ κα εοεοβναιιζζηεί πθήνςξ ιε ηδ ζηναηδβζηή «Δονχπδ 2020» 

ηαζ ημοξ ηφνζμοξ ζηυπμοξ ηδξ, εα οπμζηδνίλεζ ηζξ πμθζηζηέξ πμο αημθμοεμφκηαζ απυ ηα ηνάηδ 

ιέθδ , ζφιθςκα ιε ηζξ μθμηθδνςιέκεξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ πμο εβηνίεδηακ αάζεζ ημο 

άνενμο 121 ηαζ ημο άνενμο 148 πανάβναθμξ 4 ηδξ οκεήηδξ ηαζ αάζεζ ηςκ ζοζηάζεςκ επί ηςκ 

Δεκζηχκ Μεηαννοειζζηζηχκ Πνμβναιιάηςκ. 

 

Ακαθμνζηά ιε ημ πεδίμ εθανιμβήξ, ημ ζπέδζμ ηακμκζζιμφ ΔΚΣ βζα ημ 2014-2020 πνμηείκεζ κα 

εζηζαζηεί ημ ΔΚΣ ζε ηέζζενζξ «εειαηζημφξ ζηυπμοξ» ζε υθδ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ:  
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1. πνμαβςβή ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

2. επέκδοζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηδκ απυηηδζδ δελζμηήηςκ ηαζ ηδ δζά αίμο ιάεδζδ 

3. πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θηχπεζαξ 

4. εκίζποζδ ηδξ εεζιζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηήξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ.  

 

Κάεε εειαηζηυξ ζηυπμξ ιεηαθνάγεηαζ ζε ηαηδβμνίεξ πανέιααζδξ ή «επεκδοηζηέξ 

πνμηεναζυηδηεξ», μζ μπμίεξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 3 ημο Κακμκζζιμφ είκαζ μζ ηάηςεζ: 

 

1. πνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ιέζς:  

 ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ απαζπυθδζδ βζα ακαγδημφκηεξ εέζδ ενβαζίαξ ηαζ μζημκμιζηά ιδ 

εκενβά άημια, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ημπζηχκ πνςημαμοθζχκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ 

ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

 αζχζζιδξ έκηαλδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηςκ κέςκ πμο ανίζημκηαζ εηηυξ ενβαζίαξ, 

εηπαίδεοζδξ ή ηαηάνηζζδξ 

 ηδξ αοημαπαζπυθδζδξ, ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ επζπεζνήζεςκ·  

 ηδξ ζζυηδηαξ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ηαζ ηδξ ζοιθζθίςζδξ επαββεθιαηζηήξ ηαζ 

ζδζςηζηήξ γςήξ 

 ηδξ πνμζανιμβήξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ επζπεζνδιαηζχκ ζηδκ 

αθθαβή 

 ηδξ εκενβμφ ηαζ οβζμφξ βήνακζδξ 

 ημο εηζοβπνμκζζιμφ ηαζ ηδξ εκίζποζδξ ηςκ εεζιχκ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εκενβεζχκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζαηναηζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ 

 

2. Δπέκδοζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ζηζξ δελζυηδηεξ ηαζ ζηδ δζά αίμο ιάεδζδ ιέζς:  

 ηδξ ιείςζδξ ηδξ πνυςνδξ εβηαηάθεζρδξ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ πνμαβςβήξ ηδξ ζζυηζιδξ 

πνυζααζδξ ζε ηαθήξ πμζυηδηαξ πνμζπμθζηή, πνςημαάειζα ηαζ δεοηενμαάειζα 

εηπαίδεοζδ 

 ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ, ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ ημο ακμζηημφ παναηηήνα ηδξ 

ηνζημαάειζαξ ηαζ ζζμδφκαιδξ ιε αοηήκ εηπαίδεοζδξ, ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηςκ 

επζπέδςκ ζοιιεημπήξ ηαζ μθμηθήνςζδξ 

 ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ πνυζααζδξ ζηδ δζά αίμο ιάεδζδ, ηδξ ακααάειζζδξ ηςκ δελζμηήηςκ 

ηαζ ζηακμηήηςκ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηαζ ηδξ εκίζποζδξ ηδξ ζοκάθεζαξ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ιε ηδκ αβμνά ενβαζίαξ 

 

3. Πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θηχπεζαξ ιέζς:  

 ηδξ εκενβμφξ έκηαλδξ  

 ηδξ εκζςιάηςζδξ ηςκ πενζεςνζμπμζδιέκςκ ημζκμηήηςκ, υπςξ μζ Ρμιά 

 ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηςκ δζαηνίζεςκ θυβς θφθμο, θοθεηζηήξ ή εεκζηήξ ηαηαβςβήξ, 

ενδζηείαξ ή πεπμζεήζεςκ, ακαπδνίαξ, δθζηίαξ ή βεκεηήζζμο πνμζακαημθζζιμφ 
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 ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ πνυζααζδξ ζε μζημκμιζηά πνμζζηέξ, αζχζζιεξ ηαζ ορδθήξ πμζυηδηαξ 

οπδνεζίεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ ηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ 

οπδνεζζχκ βεκζημφ ζοιθένμκημξ.  

 ηδξ πνμαβςβήξ ηδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ επζπεζνήζεςκ 

 ηςκ ζηναηδβζηχκ ημπζηήξ ακάπηολδξ πμο ηαεμδδβμφκηαζ απυ ηζξ ημζκυηδηεξ 

 

4.Βεθηίςζδ ηδξ εεζιζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ιέζς : 

 ηδξ επέκδοζδξ ζηδ εεζιζηή ζηακυηδηα ηαζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δδιυζζαξ 

δζμίηδζδξ ηαζ ηςκ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ ιε ζηυπμ ηζξ ιεηαννοειίζεζξ, ηδκ ηαθφηενδ 

ηακμκζζηζηή νφειζζδ ηαζ ηδ πνδζηή δζαηοαένκδζδ 

 ηδξ ακάπηολδξ ζηακμηήηςκ βζα θμνείξ πμο πανέπμοκ απαζπυθδζδ, εηπαίδεοζδ ηαζ 

ημζκςκζηέξ πμθζηζηέξ, ηαεχξ ηαζ βζα ημιεαηά ηαζ εδαθζηά ζφιθςκα βζα ηζκδημπμίδζδ 

οπέν ηςκ ιεηαννοειίζεςκ ζε εεκζηυ, πενζθενεζαηυ ηαζ ημπζηυ επίπεδμ. 

 

Σμοθάπζζημκ 20% ηςκ ζοκμθζηχκ πυνςκ ημο EΚΣ ζε ηάεε ηνάημξ ιέθμξ δζαηίεεκηαζ βζα ημκ 

εειαηζηυ ζηυπμ «Πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θηχπεζαξ». 

Πανάθθδθα, βζα ηζξ πενζζζυηενμ ακεπηοβιέκεξ πενζθένεζεξ, ζηζξ μπμίεξ ακήηεζ ηαζ δ Πενζθένεζα 

Νμηίμο Αζβαίμο, ηα ηνάηδ ιέθδ ζοβηεκηνχκμοκ ημ 80% ημο ημκδοθίμο ΔΚΣ ηάεε 

επζπεζνδζζαημφ πνμβνάιιαημξ ζε έςξ ηέζζενζξ απυ ηζξ παναπάκς επεκδοηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ. 

 

Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί ζημ ζδιείμ αοηυ πςξ βίκεηαζ ακαθμνά απμηθεζζηζηά ζημ ΔΚΣ απυ 

ηα δζανενςηζηά ηαιεία, ηαεχξ απμηεθεί ημ ηαη‘ελμπήκ Σαιείμ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ 

εειαηζηχκ ζηυπςκ 8,9, ηαζ 10 ηδξ Πμθζηζηήξ οκμπήξ. Πανυθα αοηά, υπςξ εα δμφιε ηαζ ζε 

επυιεκα εδάθζα ηαζ ηεθάθαζα ηαζ ηα άθθα ηαιεία ζοιαάθθμοκ ιε ηδ ζεζνά ημοξ, ζηδκ επίηεολδ 

ηςκ παναπάκς εειαηζηχκ ζηυπςκ, ιέζς δζαθμνεηζηχκ πανειαάζεςκ 

 

 

2.1.7   πκβάζεηο Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) 

 

ηζξ κμιμεεηζηέξ πνμηάζεζξ ηδξ Δπζηνμπήξ βζα ηδκ πμθζηζηή ζοκμπήξ ηδξ Δ.Δ. 2014-2020, μζ 

απαζηήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ εηαζνζηή ζπέζδ ηαζ ηδκ πμθοεπίπεδδ δζαηοαένκδζδ 

εκζζπφμκηαζ. Οζ Δ, πμο ακηζηαεζζημφκ ηα Δεκζηά ηναηδβζηά Πθαίζζα Ακαθμνάξ, είκαζ ηα 

ηείιεκα-πθαίζζα πμο εα δζέπμοκ ηζξ δνάζεζξ ηςκ Γζανενςηζηχκ Σαιείςκ βζα ηδκ επυιεκδ 

πνμβναιιαηζηή πενίμδμ.  
 
Οζ δζαηάλεζξ απαζημφκ υθα ηα Κνάηδ ιέθδ κα εεζπίζμοκ ιζα ζφιααζδ εηαζνζηήξ ζπέζδξ ιε 

ααζζημφξ θμνείξ υπςξ είκαζ, ιεηαλφ άθθςκ, μζ πενζθενεζαηέξ ηαζ ημπζηέξ δδιυζζεξ  ανπέξ, μζ 

μζημκμιζημί ηαζ ημζκςκζημί εηαίνμζ ηαζ μζ θμνείξ πμο εηπνμζςπμφκ ηδκ ημζκςκία ηςκ πμθζηχκ. 

 

ημ πθαίζζμ ημο ζπεδζαζιμφ ηςκ Δ, ηαεχξ ηαζ ηδξ 2
δξ

 Δβηοηθίμο ημο Τπμονβείμ 

Ακάπηολδξ, Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, Τπμδμιχκ, Μεηαθμνχκ & Γζηηφςκ βζα ημκ πεδζαζιυ ηαζ 

Καηάνηζζδ ημο Ακαπηολζαημφ Πνμβναιιαηζζιμφ ηδξ πενζυδμο 2014 – 2020, δ ΟΠ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο ηαηέεεζε ηείιεκμ πμο ακαθένεηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ 
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πενζθενεζαηχκ πμθζηζηχκ ακάπηολδξ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο βζα ηδκ πνμβναιιαηζηή 

πενίμδμ 2014 – 2020, ζημ πθαίζζμ ηςκ Θειαηζηχκ ηυπςκ ηςκ Δονςπασηχκ Γζανενςηζηχκ ηαζ 

Δπεκδοηζηχκ Σαιείςκ (ΔΓΔΣ) ηαζ ηςκ Δπεκδοηζηχκ Πνμηεναζμηήηςκ ακά Θειαηζηυ ηυπμ ηαζ 

ακά ΔΓΔΣ. 

 

ηυπμξ, αοημφ ημο ηεζιέκμο είκαζ δ ζοιαμθή ημο ζηδ δζαιυνθςζδ ημο οιθχκμο Δηαζνζηήξ 

πέζδξ (.Δ..) βζα ηδκ Δθθάδα, θαιαάκμκηαξ οπυρδ, αθ‘ εκυξ ηζξ πενζθενεζαηέξ πμθζηζηέξ 

ακάπηολδξ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο ηαζ αθ‘ εηένμο ηδκ άπμρή ηδξ ηαζ πνυηαζή ηδξ βζα 

ηζξ επεκδοηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ, μζ μπμίεξ εα πνέπεζ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζημ Πενζθενεζαηυ 

Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια Νμηίμο Αζβαίμο 2014 – 2020, ζημ πθαίζζμ ηδξ δοκαηυηδηαξ πμο 

δίκμοκ μζ κέμζ ηακμκζζιμί βζα πμθοηαιεζαηά Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα ηδκ πενίμδμ 2014 – 

2020. 

 

Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηναηδβζηχκ ζηυπςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο ακαθμνζηά ιε 

ηδκ εκίζποζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ πνμαβςβή 

ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ, ημ εκ θυβς ηείιεκμ επζθέβεζ ιζα ζεζνά απυ επεκδοηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ 

ηαζ πνμηείκεζ έκα ανζειυ εκδεζηηζηχκ δνάζεςκ, ιεηαλφ ηςκ εειαηζηχκ ζηυπςκ 8, 9 ηαζ 10 ημο 

άνενμο 9 ημο Κακμκζζιμφ Κμζκχκ Γζαηάλεςκ. 

 

οβηεηνζιέκα: 

Θεκαηηθόο ηόρνο 8: «Πνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ημο 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ» 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Ακάπηολδ επεκδφζεςκ βζα ηδκ αοημαπαζπυθδζδ, ηζξ ιζηνμιεζαίεξ 

επζπεζνήζεζξ ηαζ ηδ δδιζμονβία επζπεζνήζεςκ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΣΠΑ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ  Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 

 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Ακάζπεζδ ημο νοειμφ ιείςζδξ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ αφλδζδξ ηδξ ακενβίαξ. 

- Αφλδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ζδίςξ ηςκ κέςκ 

- Μείςζδ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ζδίςξ ηςκ κέςκ 

- Πνμχεδζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ζδίςξ ηςκ κέςκ 
 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Δκίζποζδ ηδξ θζθζηήξ πνμξ ηδκ απαζπυθδζδ ακάπηολδξ, ιέζς ηδξ 

ακάπηολδξ ημο ημπζημφ δοκαιζημφ, ςξ ιένμξ ηδξ πςνζηήξ ζηναηδβζηήξ ζοβηεηνζιέκςκ 

πενζμπχκ, ιεηαλφ άθθςκ αεθηζχκμκηαξ ηδκ πνυζααζδ πνμξ ηδκ ακάπηολδ ζοβηεηνζιέκςκ 

θοζζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΣΠΑ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ  Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 

 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Ακάπηολδ ηςκ θζβυηενμ ακεπηοβιέκςκ κδζζχκ ή πενζμπχκ ιεβάθςκ κδζζχκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ. 
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- Αλζμπμίδζδ ηςκ θοζζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ ηςκ θζβυηενμ ακεπηοβιέκςκ κδζζχκ ή 

πενζμπχκ ιεβάθςκ κδζζχκ ιε εκίζποζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ.  

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Δπεκδφζεζξ ζε οπμδμιέξ βζα δδιυζζεξ οπδνεζίεξ απαζπυθδζδξ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΣΠΑ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ Δεκζηυ Δπζπεζνδζζαηυ  Πνυβναιια 

 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Δκδοκάιςζδ / εκίζποζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ Γδιμζίςκ Τπδνεζζχκ Απαζπυθδζδξ (ΓΤΑ) βζα 

πανμπή οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ άκενβμοξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 

- Γζηηφςζδ ηςκ ΓΤΑ θυβς ηδξ κδζζςηζηυηδηαξ ηδξ Πενζθένεζαξ. 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Δκίζποζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ απαζπυθδζδ βζα ημοξ ακαγδημφκηεξ 

εέζδ ενβαζίαξ ηαζ βζα ηα μζημκμιζηά ιδ εκενβά άημια, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ημπζηχκ 

πνςημαμοθζχκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ  Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 
 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Ακάπηολδ ημο ημπζημφ δοκαιζημφ ηςκ θζβυηενμ ακεπηοβιέκςκ κδζζχκ ή / ηαζ πενζμπχκ 

ιεβάθςκ κδζζχκ ηδξ Πενζθένεζαξ βζα απμηεθεζιαηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ ημπζηχκ, θοζζηχκ ηαζ 

πμθζηζζηζηχκ πυνςκ. 

- Αφλδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ζηα θζβυηενμ ακεπηοβιέκα κδζζά ηδξ Πενζθένεζαξ. 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Δκίζποζδ ηδξ αζχζζιδξ έκηαλδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηςκ κέςκ, 

εζδζηυηενα βζα αοημφξ πμο ανίζημκηαζ εηηυξ ενβαζίαξ, εηπαίδεοζδξ ή ηαηάνηζζδξ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ Πενζθενεζαηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 
 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ κέςκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 

- Αφλδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηςκ κέςκ. 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Δκίζποζδ ηδξ αοημ-απαζπυθδζδξ, επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ 

δδιζμονβίαξ επζπεζνήζεςκ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 
 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Μείςζδ ηδξ ακενβίαξ. 

- Αφλδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ. 

- Ακάπηολδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ. 
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Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Γνάζεζξ βζα ηδκ ζζυηδηα ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ηαζ δνάζεζξ 

ζοιθζθίςζδξ επαββεθιαηζηήξ ηαζ μζημβεκεζαηήξ γςήξ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ Δεκζηυ Δπζπεζνδζζαηυ  ή ηαζ Πενζθενεζαηυ Δπζπεζνδζζαηυ  

Πνυβναιια 

 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- οιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ . 

- Βεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηςκ μζημβεκεζχκ. 

- Ιζυηζιδ ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ζηδ δδιυζζα γςή ηαζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ θήρδξ πμθζηζηχκ, 

ημζκςκζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ απμθάζεςκ 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Δκίζποζδ ηδξ πνμζανιμβήξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηςκ επζπεζνήζεςκ 

ηαζ ηςκ επζπεζνδιαηζχκ ζηδκ αθθαβή» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ  Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 
 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Ακάζπεζδ ηδξ ζοννίηκςζδξ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. 

- Γζαηήνδζδ ηςκ εέζεςκ απαζπυθδζδξ. 

- Δκδοκάιςζδ ηςκ ζηακμηήηςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ κα ακηζιεηςπίζμοκ 

ηδκ ηνίζδ. 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Δκίζποζδ ηδξ εκενβμφ ηαζ οβζμφξ βήνακζδξ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ Δεκζηυ Πνυβναιια 
 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Καηαπμθέιδζδ ηςκ δζαηνίζεςκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ θυβς δθζηίαξ ηαζ αφλδζδ ημο 

πμζμζημφ απαζπυθδζδξ ηςκ αηυιςκ δθζηίαξ 55-64 εηχκ. 

- Γζαζθάθζζδ εζζμδήιαημξ βζα ηάεε άκενβμ άκς ηςκ 50 εηχκ. 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Δκίζποζδ δνάζεςκ βζα ηδ δζα αίμο ιάεδζδ ηαζ επαββεθιαηζηή 

ηαηάνηζζδ ζηδ βεςνβία ηαζ δαζμπμκία» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΓΣΑΑ 

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 
 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Δκίζποζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ ανπδβχκ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ ενβαγμιέκςκ ζε 

εηιεηάθθεοζδ ηαζ ενβαγμιέκςκ ζε εηιεηαθθεφζεζξ. 

- Δοαζζεδημπμίδζδ, εκδιένςζδ ηαζ απυηηδζδ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ αβνμηζηήξ ηαζ 

ηηδκμηνμθζηήξ παναβςβήξ, ακενχπζκμο δοκαιζημφ εηηυξ βεςνβζημφ ημιέα. 
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Θεκαηηθόο ηόρνο 9: «Πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θηχπεζαξ» 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Δπέκδοζδ ζε οπμδμιέξ οβείαξ ηαζ ημζκςκζηέξ οπμδμιέξ, πμο 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ πενζθενεζαηή ηαζ ημπζηή ακάπηολδ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηαζ 

ηδκ άνζδ ηςκ ακζζμηήηςκ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΣΠΑ 

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 

 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Δπέηηαζδ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ οπμδμιχκ πνςημαάειζαξ οβείαξ ηαζ πνυκμζαξ. 

- Δλαζθάθζζδ ζοκεδηχκ πνυζααζδξ ζε οπδνεζίεξ οβείαξ ηαζ πνυκμζαξ. 

 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «ηήνζλδ βζα θοζζηή, μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ακαγςμβυκδζδ 

αζηζηχκ ηαζ αβνμηζηχκ ημζκμηήηςκ ηαζ πενζμπχκ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΣΠΑ 

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 

 

Ο εζδζηυξ ζηυπμξ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μ ελήξ:  

- Γδιζμονβία ζοκεδηχκ ακάπηολδξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ πμο οζηενμφκ ζε μζημκμιζηή 

ηαζ ημζκςκζηή ακάπηολδ έκακηζ άθθςκ πενζμπχκ ηδξ Πενζθένεζαξ. 

 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Τπμζηήνζλδ βζα ημζκςκζηέξ επζπεζνήζεζξ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΣΠΑ 

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ Δεκζηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 

 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Απαζπυθδζδ ημζκςκζηά εοπαεχκ μιάδςκ, ηυζμ ιε ηδκ έκανλδ επζπεζνδιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ, υζμ ηαζ ιε ηάθορδ εέζεςκ απαζπυθδζδξ. 

- Κάθορδ ακαβηχκ ημο ημζκςκζημφ ημιέα ηαζ άθθςκ δναζηδνζμηήηςκ ηζξ μπμίεξ δεκ 

ακαθαιαάκμοκ επζπεζνήζεζξ. 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Δκενβδηζηέξ Πμθζηζηέξ έκηαλδξ ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηςκ 

εοηαζνζχκ απαζπυθδζδξ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ 

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 

 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Έκηαλδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ αηυιςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα πνυζααζδξ ζηδκ 

απαζπυθδζδ ή/ηαζ ζηδκ ηαηάνηζζδ. 
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- Ακάπηολδ δελζμηήηςκ ζε ακένβμοξ ηαζ άημια πμο ακήημοκ ζε ημζκςκζηά εοπαεείξ μιάδεξ. 

- Πνμχεδζδ ζηδκ απαζπυθδζδ ακένβςκ κέςκ, βοκαζηχκ ιεβάθδξ δθζηίαξ ηαζ βεκζηυηενα 

αηυιςκ ημζκςκζηχκ εοπαεχκ μιάδςκ. 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Δκίζποζδ δνάζεςκ εκζςιάηςζδξ ηςκ πενζεςνζμπμζδιέκςκ 

ημζκμηήηςκ, υπςξ μζ ΡΟΜΑ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 
 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ: 

- Κμζκςκζηή έκηαλδ ηαζ εκζςιάηςζδ αηυιςκ ημζκςκζηά εοπαεχκ μιάδςκ. 

- Απαζπυθδζδ αηυιςκ ημζκςκζηά εοπαεχκ μιάδςκ. 

 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Καηαπμθέιδζδ ηςκ δζαηνίζεςκ θυβς θφθμο, θοθεηζηήξ ή εεκζηήξ 

ηαηαβςβήξ, ενδζηείαξ ή πεπμζεήζεςκ, ακαπδνίαξ, δθζηίαξ ή βεκεηήζζμο πνμζακαημθζζιμφ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ Δεκζηυ  Πνυβναιια 

 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Δκημπζζιυξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ άιεζςκ, έιιεζςκ ηαζ πμθθαπθχκ δζαηνίζεςκ ηαζ 

ειπμδίςκ θυβς θφθμο, θοθεηζηήξ ή εεκζηήξ ηαηαβςβήξ, ενδζηείαξ ή πεπμζεήζεςκ, 

ακαπδνίαξ, δθζηίαξ ή βεκεηήζζμο πνμζακαημθζζιμφ. 

- Δθανιμβή ηδξ ανπήξ ηδξ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ ηαζ δδιζμονβία ιζαξ αβμνάξ ακμζπηήξ βζα υθμοξ. 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Βεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ζε μζημκμιζηά πνμζζηέξ, αζχζζιεξ ηαζ 

ορδθήξ πμζυηδηαξ οπδνεζίεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ οπδνεζζχκ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ 

ηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ ημζκήξ ςθέθεζαξ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ Δπζπεζνδζζαηυ  Πνυβναιια 
 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Ακηζζηάειζζδ ημο παιδθμφ εζζμδήιαημξ εζδζηχκ πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ. 

- Γζαθφθαλδ ηδξ οβείαξ εζδζηχκ πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ. 

- Πανμπή ημζκςκζηήξ οπμζηήνζλδξ ζε εζδζηέξ πθδεοζιζαηέξ μιάδεξ. 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ» 
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ Δεκζηυ Δπζπεζνδζζαηυ  Πνυβναιια 
 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  
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- Απαζπυθδζδ ημζκςκζηά εοπαεχκ μιάδςκ, ηυζμ ιε ηδκ έκανλδ επζπεζνδιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ, υζμ ηαζ ιε ηάθορδ εέζεςκ απαζπυθδζδξ. 

- Κάθορδ ακαβηχκ ημο ημζκςκζημφ ημιέα ηαζ άθθςκ δναζηδνζμηήηςκ ηζξ μπμίεξ δεκ 

ακαθαιαάκμοκ ηενδμζημπζηέξ επζπεζνήζεζξ. 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Γζεοηυθοκζδ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ, ηδξ δδιζμονβίαξ κέςκ ιζηνχκ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ εέζεςκ ενβαζίαξ»  
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΓΣΑΑ 

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 
 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Αφλδζδ ηςκ εζζμδδιάηςκ ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ. 

- Πνμχεδζδ ηδξ πμθοδναζηδνζυηδηαξ. 

- Αφλδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ. 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Πνμχεδζδ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ»  
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΓΣΑΑ 

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ  Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 
 

Ο εζδζηυξ ζηυπμξ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μ ελήξ:  

- Γδιζμονβία ζοκεδηχκ ακάπηολδξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ πμο οζηενμφκ ζε μζημκμιζηή 

ηαζ ημζκςκζηή ακάπηολδ έκακηζ άθθςκ πενζμπχκ ηδξ Πενζθένεζαξ. 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Δκίζποζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ, ηδξ πνήζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ 

ΣΠΔ ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ»  
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΓΣΑΑ 

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ Δεκζηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 
 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Κάθορδ ηδξ οπαίενμο ηδξ Πενζθένεζαξ ιε εονογςκζηά δίηηοα ορδθχκ ηαποηήηςκ. 

- Κάθορδ ηςκ ακαβηχκ εονογςκζηήξ πνυζααζδξ ημο ζοκυθμο ηςκ ηαημίηςκ ηδξ οπαίενμο 

ζηδ Πενζθένεζα 

- Γοκαηυηδηα δθεηηνμκζηήξ πνυζααζδξ ηςκ ηαημίηςκ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ οπαίενμο ζε 

ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ. 

 

 

Θεκαηηθόο ηόρνο 10: «Δπέκδοζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ζηδκ απυηηδζδ δελζμηήηςκ ηαζ ζηδκ δζα 

αίμο ιάεδζδ» 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Δπέκδοζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηζξ δελζυηδηεξ ηαζ ζηδ δζα αίμο 

ιάεδζδ ιε ηδκ ακάπηολδ οπμδμιχκ ηαηάνηζζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ»  
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 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΣΠΑ  

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Πενζθενεζαηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 
 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Γδιζμονβία ζοκεδηχκ εθηοζηζηυηδηαξ ηςκ ζπμθζηχκ ηαζ πακεπζζηδιζαηχκ ιμκάδςκ 

Αφλδζδ ηδξ εθηοζηζηυηδηαξ ηδξ  ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδξ δζα αίμο ιάεδζδξ 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Πνυθδρδ ηαζ ιείςζδ ηδξ ζπμθζηήξ δζαννμήξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ 

ζζυηζιδξ πνυζααζδξ ζε ηαθήξ πμζυηδηαξ πνμζπμθζηή, πνςημαάειζα ηαζ δεοηενμαάειζα 

εηπαίδεοζδ»  
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ 

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ Δεκζηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 
 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Μείςζδ ηδξ ζπμθζηήξ δζαννμήξ. 

- Γδιζμονβία ίζςκ εοηαζνζχκ ζηδ πνυζααζδ ζηδκ ηοπζηή εηπαίδεοζδ. 

 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Βεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ, ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ ημο 

ακμζηημφ παναηηήνα ηδξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηςκ επζπέδςκ 

ζοιιεημπήξ ηαζ μθμηθήνςζδξ»  
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ 

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ ημ Δεκζηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 

 

Ο εζδζηυξ ζηυπμξ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μ ελήξ:  

- Οθμηθήνςζδ ηςκ ζπμοδχκ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. 

 

 

Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Βεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδ δζα αίμο ιάεδζδ, ακααάειζζδξ ηςκ 

δελζμηήηςκ ηαζ ζηακμηήηςκ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

ιαεδηεουιεκςκ ηαζ αφλδζδ ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ιε ηδκ 

αβμνά ενβαζίαξ»  
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΚΣ 

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ Δεκζηυ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 

 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Ακάπηολδ δελζμηήηςκ ζημοξ απμθμίημοξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ 

αβμνάξ ενβαζίαξ. 

- Άιεζδ πνυζααζδ ηςκ απμθμίηςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 
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Δπεκδοηζηή Πνμηεναζυηδηα «Πνμχεδζδ ηδξ δζα αίμο ιάεδζδξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ 

ζηδ βεςνβία ηαζ ζηδ δαζμημιία»  
 

 οβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΓΣΑΑ 

 Με πνδιαημδυηδζδ απυ Δεκζηυ Δπζπεζνδζζαηυ  Πνυβναιια 

 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ αοηήξ ηδξ επεκδοηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ:  

- Δκίζποζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ ανπδβχκ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ ενβαγμιέκςκ ζε 

εηιεηαθθεφζεζξ. 

- Δοαζζεδημπμίδζδ, εκδιένςζδ ηαζ απυηηδζδ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ αβνμηζηήξ ηαζ 

ηηδκμηνμθζηήξ παναβςβήξ, ακενχπζκμο δοκαιζημφ εηηυξ βεςνβζημφ ημιέα. 

 

 

 

2.2  Δζληθό Πιαίζην  
 

2.2.1  Δζληθά Πξνγξάκκαηα Μεηαξξπζκίζεσλ  

 

Σα εεκζηά πνμβνάιιαηα ιεηαννοειίζεςκ (ΔΠΜ), πμο απμηεθμφκ ημ ααζζηυ ενβαθείμ 

οθμπμίδζδξ ηδξ ζηναηδβζηήξ "Δονχπδ 2020" ζε εεκζηυ επίπεδμ, ηαηανηίγμκηαζ απυ ηζξ εεκζηέξ 

ηοαενκήζεζξ ημκ Απνίθζμ ηάεε έημοξ ηαοηυπνμκα ιε ηα πνμβνάιιαηα ζηαεενυηδηαξ ηαζ 

ζφβηθζζδξ. Σα ΔΠΜ πενζθαιαάκμοκ ημοξ εεκζημφξ ζηυπμοξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ααζζημφξ ζηυπμοξ 

ηδξ ΔΔ ηαζ ελδβμφκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα ηνάηδ ιέθδ πνμηίεεκηαζ κα επζηφπμοκ αοημφξ 

ημοξ ζηυπμοξ ηαζ κα λεπενάζμοκ ηα ειπυδζα ζηδκ ακάπηολδ. Καεμνίγμοκ επίζδξ πμζα ιέηνα εα 

θδθεμφκ, πυηε, απυ πμζμκ ηαζ ιε πμζεξ δδιμζζμκμιζηέξ επζπηχζεζξ. 

 

φιθςκα ιε ημ πνυζθαημ Δεκζηυ Πνυβναιια Μεηαννοειίζεςκ, πμο ηαηαηέεδηε απυ ημ 

Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ ζηζξ 15 Απνζθίμο ζηζξ Βνολέθθεξ, πανυθμ πμο έπεζ ζδιεζςεεί πνυμδμξ 

ακαθμνζηά ιε ηζξ απαζημφιεκεξ δζανενςηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ Δονχπδξ 2020, μζ ηίκδοκμζ 

εθανιμβήξ παναιέκμοκ ζε ορδθά επίπεδα.  

 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ αβμνά ενβαζίαξ, ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ πμθζηζηέξ: 

 

Η απαζπυθδζδ ιεζχεδηε ζε 55,3% ημ 2012 (απυ 59,9% ημ 2011). Η ζοκμθζηή ακενβία 

αολήεδηε ζε 24,3% ημ 2012 ηαζ ζε 55,3% βζα ηδκ δθζηζαηή μιάδα 15-24 εηχκ, ιε απμηέθεζια 

ημ πμζμζηυ ακενβίαξ ηςκ κέςκ κα παναιέκεζ ημ ορδθυηενμ ζηδκ Δ.Δ.. Οζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ 

δφμ θφθςκ υζμκ αθμνά ηδκ απαζπυθδζδ ηαζ ηδκ ακενβία είκαζ ζδζαίηενα ανκδηζηέξ βζα ηζξ 

βοκαίηεξ ηαζ ορδθυηενεξ απυ ημκ ιέζμ υνμ ηδξ ΔΔ. Οζ κέεξ βοκαίηεξ έπμοκ πθδβεί ζδζαίηενα 

έκημκα απυ ηδκ ακενβία, ιε πμζμζηυ πμο ακήθεε ζε 63,2% ημ 2012, έκακηζ 48,4% βζα ημοξ 

άκδνεξ. Δπζπθέμκ, δ ιαηνμπνυκζα ακενβία (ςξ πμζμζηυ ηδξ ζοκμθζηήξ ακενβίαξ) αολήεδηε απυ 

45% (2010) ζε 49,6% (2011) βζα κα ακέθεεζ ζε 59,3% (2012). 

 

Οζ επζδυζεζξ ηδξ Δθθάδαξ είκαζ εθαθνχξ ηαθφηενεξ απυ ημκ ιέζμ υνμ ηδξ ΔΔ υζμκ 

αθμνά ηδκ πνυςνδ εβηαηάθεζρδ ημο ζπμθείμο (11,4% ημ 2012 έκακηζ 15,5% ημ 2006) ζε 

ζφβηνζζδ ιε 12,8% βζα ημκ ιέζμ υνμ ηδξ ΔΔ ημ 2012. 
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Σμ πμζμζηυ θμίηδζδξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ αολήεδηε ζε 30,9% ημ 2012, αθθά 

ελαημθμοεεί κα είκαζ παιδθυηενμ απυ ημκ ιέζμ υνμ 35,8% ηδξ ΔΔ ημ 2012 ηαζ έπεζ αολδεεί ιε 

ζπεηζηά ανβμφξ νοειμφξ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία (25,4% ημ 2000). 

 

Σμ εθθδκζηυ ζφζηδια ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ δεκ έπεζ ηδ ζςζηή ζημπμεέηδζδ ηαζ δεκ 

ηαθφπηεζ επανηχξ ημοξ θηςπυηενμοξ. Σμ πενζμνζζιέκμ ζφζηδια ημζκςκζηχκ πανμπχκ ζηδκ 

Δθθάδα ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηα ζοζηήιαηα ζε άθθεξ πχνεξ ηδξ γχκδξ ημο εονχ ηαζ αδοκαηεί 

κα ιεζχζεζ ημ ορδθυ πμζμζηυ θηχπεζαξ. ζμκ αθμνά ηδ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ αηυιςκ πμο 

ηζκδοκεφμοκ απυ θηχπεζα ή ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ ζημ πθαίζζμ ηδξ ζηναηδβζηήξ «Δονχπδ 

2020», ημ 2008 (έημξ ακαθμνάξ) μ ανζειυξ ηςκ αηυιςκ πμο ηζκδφκεοακ απυ θηχπεζα ή 

ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ ακενπυηακ ζε 3.046.000. 

 

Ο παναηάης πίκαηαξ απεζημκίγεζ ζοκμπηζηά, υζμ ακαθένμκηαζ ζημ Δεκζηυ Πνυβναιια 

Μεηαννοειίζεςκ ημο 2013 ακαθμνζηά ιε ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ηναηδβζηήξ Δονχπδ 2020, ζημοξ 

ημιείξ ηδξ απαζπυθδζδξ, ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ θηχπεζαξ: 

 
 Σξέρνπζα 

θαηάζηαζε  
 

Δμέιημε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο  
 

ηόρνη ηεο 

ζηξαηεγηθήο 

«Δπξώπε 2020»  
 

Πμζμζηυ 

απαζπυθδζδξ (%)  

 

55,3 % 

(2012)  

 

Ο ζηυπμξ ηδξ επίηεολδξ ζοκμθζημφ 

πμζμζημφ απαζπυθδζδξ 70 % έςξ ημ 2020 

ήηακ δφζημθμ κα επζηεοπεεί αηυιδ ηαζ πνζκ 

απυ ηδκ ηνίζδ. Τπυ ημ ηνέπμκ πθαίζζμ, μζ 

πνμμπηζηέξ είκαζ αηυιδ πζμ δφζημθεξ.  

 

70 %  

 

(%) Πμζμζηυ 

πνυςνδξ 

εβηαηάθεζρδξ ηδξ 

ζπμθζηήξ 

εηπαίδεοζδξ  

 

11,4 % ημ 

2012  

 

Η Δθθάδα πανμοζζάγεζ εθαθνχξ ηαθφηενεξ 

απυ ημκ ιέζμ υνμ ηδξ ΔΔ επζδυζεζξ υζμκ 

αθμνά ηδκ πνυςνδ εβηαηάθεζρδ ημο 

ζπμθείμο (11,4 % ημ 2012, ήημζ ιείςζδ απυ 

πμζμζηυ 15,5 % ημ 2006), ζε ζφβηνζζδ ιε 

12,8 % πμο είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηδξ ΔΔ ημ 

2012. Χζηυζμ μ εεκζηυξ ιέζμξ υνμξ ηνφαεζ 

ζδιακηζηή δζαηφιακζδ ιεηαλφ ηςκ 

δζαθυνςκ βεςβναθζηχκ πενζμπχκ, ηφπςκ 

ζπμθείςκ ηαζ ημζκςκζηχκ μιάδςκ.  

 

Απυ ηα ηέθδ ημο 2009, δ ιεηαννφειζζδ 

«Νέμ ζπμθείμ» είκαζ δ ηονζυηενδ 

πνςημαμοθία πμο έπεζ ςξ ζηυπμ κα 

αεθηζχζεζ ηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ 

κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ παιδθέξ επζδυζεζξ ςξ 

πνμξ ηζξ ααζζηέξ δελζυηδηεξ. Γζανενχκεηαζ 

βφνς απυ 20 εονείξ ζηυπμοξ, δίκεζ έιθαζδ 

ζηζξ λέκεξ βθχζζεξ, πνμαθέπεζ ηδκ 

ακαεεχνδζδ ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ, 

ηδκ μθμήιενδ πανμπή ιαεδιάηςκ, ιζα 

ημοθημφνα αλζμθυβδζδξ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ 

Ο εεκζηυξ ζηυπμξ 

είκαζ  

9,7 %  
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ηςκ εηπαζδεοηζηχκ· πνμαθέπεζ ηδ 

ιεηαννφειζζδ ηςκ εζδζηχκ ακαβηχκ, έκα 

πζθμηζηυ πνυβναιια γςκχκ εηπαζδεοηζηήξ 

πνμηεναζυηδηαξ ηαζ έκα πζθμηζηυ ζφζηδια 

«ρδθζαημφ ζπμθείμο».  

 

Πμζμζηυ 

μθμηθήνςζδξ 

ηνζημαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ (%)  

 

30,9 % ημ 

2012  

 

Σμ πμζμζηυ ζοιπθήνςζδξ ηδξ ηνζημαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ αολήεδηε ημ 2012 ζε 30.9 %, 

αθθά ελαημθμοεεί κα είκαζ παιδθυηενμ απυ 

ημ ιέζμ υνμ ηδξ ΔΔ πμο ήηακ 35,8 % ημ 

2012 ηαζ αολακυηακ ιε αναδφ νοειυ ηαηά 

ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία (25,4 % ημ 2000).  

αθθαβή υζμκ αθμνά ημ 2011-2012: +2 

πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ.  

 

 

Ο εεκζηυξ ζηυπμξ 

είκαζ  

32 %  

Μείςζδ ημο 

ανζειμφ ηςκ 

αηυιςκ πμο 

ηζκδοκεφμοκ απυ 

θηχπεζα ή 

απμηθεζζιυ  

 

3 403 000 

(2011)  

 

+ 357,.000 (2008-2011)  

Σμ 2008 (έημξ ακαθμνάξ), μ ανζειυξ ηςκ 

αηυιςκ πμο ηζκδφκεοακ απυ θηχπεζα ή 

απμηθεζζιυ ακενπυηακ ζε 3 046 000. Βάζεζ 

ηςκ δζαεέζζιςκ ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ βζα 

ημ 2011 (ηα δεδμιέκα πμο ααζίγμκηαζ ζημ 

εζζυδδια ημο 2010), παναηδνμφκηαζ 

ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ. Μεηά απυ πμθθά έηδ 

ηαηά ηα μπμία ημ πμζμζηυ πανέιεζκε 

ζηαεενυ, ζδιεζχεδηε απυημιδ αφλδζδ 12 

% απυ ημ 2010 (3.031.000) έςξ ημ 2011.  

Μείςζδ ηαηά 450 

000 ημο ανζειμφ ηςκ 

αηυιςκ πμο 

ηζκδοκεφμοκ απυ 

θηχπεζα ή ημζκςκζηυ 

απμηθεζζιυ.  

 

 

 

Σμ Δεκζηυ Πνυβναιια Μεηαννοειίζεςκ πενζθαιαάκεζ ημ ζφκμθμ ηςκ ιεηαννοειίζεςκ πμο 

έβζκακ, ηαεχξ ηαζ εηείκεξ πμο έπμοκ ηαεοζηενήζεζ. Παναηάης παναεέημοιε εηείκεξ πμο 

αθμνμφκ ηδκ εηπαίδεοζδ, ηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ ημ επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ: 

 

Μεηαξξπζκίζεηο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο  

Τθμπμίδζδ ημο ζπεδίμο δνάζδξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ 

Σμ ζπέδζμ δνάζδξ είκαζ ζημ ζηάδζμ 

ηδξ οθμπμίδζδξ, ημ οπμονβείμ 

Παζδείαξ οπμαάθθεζ ηαηηζηέξ 

ακαθμνέξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνυμδμ 

ημο. 

Δκενβμπμίδζδ ηδξ Ανπήξ Γζαζθάθζζδξ Πμζυηδηαξ βζα ηδκ 

ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ 

 

Έβζκε 
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Η δζαδζηαζία βζα ηδκ εκμπμίδζδ / ζοβπχκεοζδ ηςκ 

ηιδιάηςκ ηςκ πακεπζζηδιίςκ ηαζ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ 

ζδνοιάηςκ (ζπέδζμ ΑΘΗΝΑ) ανπίγεζ κα εθανιυγεηαζ. 

Κμκηά ζηδκ μθμηθήνςζδ, μ κυιμξ 

ανίζηεηαζ ζηδ Βμοθή πνμξ ρήθζζδ. 

Μεηαξξπζκίζεηο αγνξάο εξγαζίαο  

Ακαεεχνδζδ ημο ηαηχηαημο ζοζηήιαημξ ηαεμνζζιμφ 

ηςκ ιζζεχκ. 

Δημζιάγεηαζ ιζα ιεθέηδ 

"παναημθμφεδζδξ" ηςκ πναηηζηχκ 

ηαεμνζζιμφ ημο ηαηχηαημο ιζζεμφ 

ζηδκ Δονχπδ πνμηεζιέκμο κα 

δζεοημθοκεεί δ δζαδζηαζία 

ζπεδζαζιμφ. 

 

Ακελάνηδηδ αλζμθυβδζδ ηδξ Δπζεεχνδζδξ Δνβαζίαξ 

(ΔΠΔ) ηαζ πνμεημζιαζία εκυξ θεπημιενμφξ ζπεδίμο 

δνάζδξ ιε ζηυπμ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ 

αδήθςηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ Δπζεεχνδζδξ Δνβαζίαξ. 

 

Η ακελάνηδηδ αλζμθυβδζδ ηδξ ΓΟΔ 

έπεζ μθμηθδνςεεί. Ο ΔΠΔ 

εημζιάγεζ επί ημο πανυκημξ ηδκ 

εθανιμβή ημο ζπεδίμο δνάζδξ. 

Πνμεημζιαζία ιζαξ έηεεζδξ ζπεηζηά ιε ηδ δζάνενςζδ ημο 

ενβαηζημφ ηχδζηα 

 

ε ελέθζλδ, εηπμκείηαζ απυ ηδκ 

Οιάδα Κμοηζάδδ. 

Πανμπή οπμζηήνζλδξ ζηδ δζαδζηαζίαξ ακηζζημίπζζδξ 

εέζεςκ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ ακένβςκ ιε 

ηδ δζεφνοκζδ ημο νυθμο ηδξ Γδιυζζαξ Τπδνεζίαξ 

Απαζπυθδζδξ ηαζ ιε ηδκ εζζαβςβή αναποπνυεεζιςκ 

πνμβναιιάηςκ δδιμζίςκ ενβαζίαξ υπμο αοηυ είκαζ 

εθζηηυ ηαζ ζηυπζιμ. 

ε ελέθζλδ 

Μεηαξξπζκίζεηο επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο  

Πεναζηένς αεθηίςζδ ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ ιδ 

ακηαπμδμηζηχκ ηεθχκ οπέν ηνίηςκ πμο πανμοζζάζηδηε 

ζηζξ οπδνεζίεξ ηδξ Δπζηνμπήξ ημκ Νμέιανζμ ημο 2011 

 

Οθμηθδνχεδηε, μ ζπεηζηυξ 

ηαηάθμβμξ έπεζ ζηαθεί ζημ ΓΝΣ / 

ΔΚΣ / ΔΚ 

Καηάνβδζδ ημο πνμηαηανηηζημφ εθέβπμο πμο 

πναβιαημπμζείημ απυ ημ One Stop Shop (OSS) βζα ηδκ 

Καηανβήεδηε, Omnibus Ν. 
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ελαζνεηζηή ημζκςκζηή αζθάθζζδ ηαζ ηζξ πθδνςιέξ βζα ηδκ 

οβεία απυ ζδνοηέξ, ιέθδ ηαζ δζεοεοκηέξ ηδξ κέαξ εηαζνείαξ, 

έηζζ χζηε κα ιδκ πνμηαθεί ιζα πζεακή πανειπυδζζδ ημο 

ζπδιαηζζιμφ ηδξ εηαζνείαξ. 

 

4093/2012 

Πνυαθερδ βζα έκα ζπέδζμ οπμδείβιαημξ ηαηαζηαηζημφ 

εηαζνείαξ πςνίξ ηδκ πνμδβμφιεκδ πνυηαζδ ηςκ 

επζιεθδηδνίςκ δζηδβυνςκ ηαζ ζοιαμθαζμβνάθςκ (πναθ., 

άνενμ 12.2 ημο Ν. 3853/2010.) 

 

Έκα ζπέδζμ οπμδείβιαημξ 

ηαηαζηαηζημφ Δηαζνείαξ έπεζ ζηαθεί 

ζημ ΓΝΣ / ΔΚΣ/ΔΚ 

Μείςζδ ηςκ εθάπζζηςκ ηεθαθαζαηχκ απαζηήζεςκ βζα ηζξ 

κέεξ επζπεζνήζεζξ ζε επίπεδα ζοβηνίζζια ιε ηα ηνάηδ 

ιέθδ ηςκ «αέθηζζηςκ πναηηζηχκ» ηαζ εκηυξ ηςκ μνίςκ 

ηδξ δεφηενδξ μδδβίαξ ημο εηαζνζημφ δζηαίμο. 

 

Έβζκε, Πνάλδ Τπμονβζημφ 

οιαμοθίμο ΦΔΚ 240/A/12-12-

2012 

Η εββναθή ηςκ εηαζνεζχκ ζηα ειπμνζηά επζιεθδηήνζα 

βίκεηαζ εεεθμκηζηή απυ ημκ Ιακμοάνζμ ημο 2015 

Έβζκε, Πνάλδ Τπμονβζημφ 

οιαμοθίμο ΦΔΚ 240/A/12-12-

2012 

Γζεοηυθοκζδ ηδξ ηαπείαξ δζαδζηαζίαξ αδεζμδυηδζδξ 

ηεπκζηχκ επαββεθιάηςκ, ιεηαπμζδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 

ηαζ επζπεζνδιαηζηχκ πάνηςκ 

 

ε ελέθζλδ, ιζα ζεζνά ΠΓ έπμοκ 

εηδμεεί ή είκαζ έημζια κα εηδμεμφκ. 

Σα Κέκηνα Δλοπδνέηδζδξ Πμθζηχκ (ΚΔΠ) εα 

ελμοζζμδμηδεμφκ βζα ηδ δζελαβςβή μθμηθδνςιέκδξ 

δθεηηνμκζηήξ αίηδζδξ ιεηαλφ ηςκ θμνέςκ αδεζμδυηδζδξ 

 

ε ελέθζλδ ημ ζπέδζμ ΠΓ ζε ζηάδζμ 

πνμεημζιαζίαξ 

Πζζημπμίδζδ ηδξ οπδνεζίαξ αδεζμδυηδζδξ ημο 

Δπζιεθδηδνίμο Μδπακζηχκ. 

Κμκηά ζηδκ μθμηθήνςζδ, ημ ζπέδζμ 

ΠΓ οπυ δζααμφθεοζδ ιε ημ ΓΝΣ / 

ΔΚΣ / ΔΚ 

Πεναζηένς πνμδζαβναθέξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαζ εζδζηά 

ηνζηήνζα βζα ηδκ πενζααθθμκηζηή αδεζμδυηδζδ 

Κμκηά ζηδκ μθμηθήνςζδ, ημ ζπέδζμ 

ΤΓ οπυ δζααμφθεοζδ ιε ημ ΓΝΣ / 

ΔΚΣ / 
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Ακαεεχνδζδ ηςκ πνμ-ηεθςκεζαηχκ ηαζ ηεθςκεζαηχκ 

δζαδζηαζζχκ βζα επζθεβιέκα πζθμηζηά πνμσυκηα (κςπά 

θαπακζηά, θνμφηα, θεοηυ ηονί) ζφιθςκα ιε ημοξ 

ηακμκζζιμφξ ηδξ ΔΔ ηαζ ηζξ αέθηζζηεξ πναηηζηέξ ηαζ 

πανμοζζάγεζ ιζα πνμζέββζζδ βζα ηδκ επέηηαζδ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ απθμφζηεοζδξ ζε έκα εονφηενμ ζφκμθμ 

ηαηηζηά ελαβυιεκςκ / εζζαβυιεκςκ πνμσυκηςκ. 

 

ε ελέθζλδ 

Δθανιμβή ημο Σοπμπμζδιέκμο Μμκηέθμο Κυζημοξ 

(ΣΜΚ) βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ δζμζηδηζημφ θυνημο βζα 

επζπεζνήζεζξ ζε 13 ααζζημφξ ημιείξ, ιε ζηυπμ ηδ ιείςζδ 

δζμζηδηζημφ θυνημο ηαηά ημοθάπζζημκ 20% 

ε δζαδζηαζία οθμπμίδζδξ 

Τζμεέηδζδ κμιμεεζίαξ βζα ηδκ απθμπμίδζδ ηαζ ηδ ιείςζδ 

ημο πνυκμο πμο απαζηείηαζ βζα ηζξ δζαδζηαζίεξ 

πμθεμδμιζημφ ζπεδζαζιμφ 

ε ελέθζλδ, ακαιέκεηαζ κα 

μθμηθδνςεεί ημκ Ιμφκζμ 

Δπζηάποκζδ ηδξ μθμηθήνςζδξ ημο ηηδιαημθμβίμο 

 

Έπεζ ηαεοζηενήζεζ 

Έθεβπμξ ηςκ πενζμνζζιχκ ζηζξ οπδνεζίεξ αενμπμνζηχκ 

ιεηαθμνχκ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αενμθζιεκζηχκ 

οπδνεζζχκ) ηαζ ηςκ οδάηζκςκ ιεηαθμνχκ 

(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ οπδνεζζχκ θζιέκα) ηαζ 

πνμεημζιαζία ιζαξ ζεζνάξ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ημο 

ακηαβςκζζιμφ ζημοξ ημιείξ αοημφξ ηαζ ηδ δζεοηυθοκζδ 

ηδξ εοεθζλίαξ ηςκ ηζιχκ. 

ε ελέθζλδ 

 

Δθανιμβή ημο Οδδβμφ Αλζμθυβδζδξ Ακηαβςκζζιμφ ζε 

ημιείξ υπςξ δ ιεηαπμίδζδ ηνμθίιςκ, ημ θζακζηυ ειπυνζμ, 

ηα μζημδμιζηά οθζηά ηαζ μ ημονζζιυξ βζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ πενζηηχκ πενζμνζζιχκ ζ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηδξ αβμνάξ ηαζ ακάπηολδ εκαθθαηηζηχκ, 

θζβυηενμ πενζμνζζηζηχκ ιέηνα πμο ελαημθμοεμφκ κα 

επζηοβπάκμοκ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ηοαενκδηζηήξ πμθζηζηήξ. 

ε ελέθζλδ, ζε ζοκενβαζία ιε ημκ 

ΟΟΑ. Ακαιέκεηαζ κα 

μθμηθδνςεεί ημκ επηέιανζμ. 
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2.2.2 Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο 

Η κέα ανπζηεηημκζηή ηδξ απμηεκηνςιέκδξ αοημδζμίηδζδξ ιέζα απυ ημ πνυβναιια 

«Καθθζηνάηδξ» δφκαηαζ κα παίλεζ εκενβυ νυθμ ηαζ ζημκ ημιέα ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ  

εκίζποζδξ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ιε μνζγυκηζεξ πμθζηζηέξ ηαζ ζημπεοιέκεξ δνάζεζξ ζε 

ζοκενβαζία ιε υθμοξ ημοξ ανιυδζμοξ ημπζημφξ θμνείξ. Σμ ζημίπδια βζα ηζξ κέεξ αζνεηέξ 

πενζθένεζεξ είκαζ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εκ θυβς ιεηαννφειζζδξ, μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ οθμπμίδζδ 

πμθζηζηχκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ βζα ημκ 

εκενβυ πθδεοζιυ. 

φιθςκα ιε ηδκ παν. 1 ημο Κεθαθαίμο ∆΄ ημο άνενμο 186 ημο κ. 3852/2010, ηαεχξ ηαζ 

ζφιθςκα ιε ημ κ. 4071 «νοειίζεζξ βζα ηδκ ημπζηή ακάπηολδ, ηδκ αοημδζμίηδζδ ηαζ ηδκ 

απμηεκηνςιέκδ δζμίηδζδ Δκζςιάηςζδ Οδδβίαξ 2009/50/ΔΚ» δ ζδιακηζηυηενδ ανιμδζυηδηα 

πμο έπμοκ μζ Πενζθένεζεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο εκ θυβς γδηήιαημξ είκαζ:  

«Η ζσµµεηοτή και η σλοποίηζη ζε προγράµµαηα δράζεων και πρωηοβοσλιών προώθηζης 

ηης απαζτόληζης και ηης κοινωνικής ενζωµάηωζης διαθόρων καηηγοριών ανέργων ζηο 

πλαίζιο ηων περιθερειακών, εθνικών και εσρωπαϊκών πολιηικών.» 

Χξ εη ημφημο βζα κα οπάνλεζ ακάπηολδ δνάζεςκ ηαζ πνςημαμοθζχκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ απυ 

ηζξ  Πενζθένεζεξ ιε ίδζμοξ πυνμοξ εα πνέπεζ κα οπάνλεζ εκανιυκζζδ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο πμο 

αθμνά ζηζξ πνμζθήρεζξ ηαεχξ  εοεθζλία ημο δδιυζζμο θμβζζηζημφ,  βζαηί θεζημονβμφκ 

ακαζηαθηζηά ζε ηάεε πνμζπάεεζα ακάπηολδξ δνάζεςκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ απυ ηζξ πενζθένεζεξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο
 

 

Η ακαζοβηνυηδζδ ηδξ πενζθενεζαηήξ μζημκμιίαξ, εκυρεζ ηδξ κέαξ πνμβναιιαηζηήξ πενζυδμο 

έπεζ ακάβηδ ηαεμνζζηζηχκ πανειαάζεςκ βζα ηδκ ηυκςζδ ηδξ απαζπυθδζδξ, βζα ηδ δδιζμονβία 

κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ, βζα ηδκ ακααάειζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, βζα ηδκ 

πνμζανιμζηζηυηδηα ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημ κέμ πενζαάθθμκ ηαζ ζηζξ κέεξ ακάβηεξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ. Δπζπθέμκ, θυβς ηδξ πανμφζαξ πνδιαημπζζηςηζηήξ ηνίζδξ εα απαζηδεμφκ ηαζ 

πανειαάζεζξ πμο εα ζημπεφμοκ ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ ηαζ ζηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ θηχπεζαξ. 

Η ακάπηολδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ζοκεπή ακααάειζζδ 

βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ ηαζ επεηηείκεηαζ ιε ηδκ δζα αίμο ιάεδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ απμηεθεί 

πανάβμκηα απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ μζημκμιία ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο, ηαεχξ 

ηαζ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ έλοπκδξ, αζχζζιδξ ηαζ πςνίξ απμηθεζζιμφξ ακάπηολδ.  

Η απαζπυθδζδ ηαζ δ ημζκςκζηή ζοκμπή απμηεθμφκ ηα δομ ηφνζα εειαηζηά πεδία ηδξ 

ζηναηδβζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ. Η ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ ακαθφεηαζ ζημοξ ηάηςεζ ζηναηδβζημφξ ζηυπμοξ: 

ηξαηεγηθόο ζηόρνο   1-  Γζεοηυθοκζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ βζα υθμοξ 

ηξαηεγηθόο ζηόρνο 2- Ακααάειζζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηςκ δελζμηήηςκ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ 

ηξαηεγηθόο ζηόρνο   3- Καηαπμθέιδζδ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ 

 

Οζ εκ θυβς ζηναηδβζημί ζηυπμζ, ελεζδζηεφμκηαζ, ιε ηδ ζεζνά ημοξ, ζε ιζα ζεζνά απυ εζδζημφξ 

ζηυπμοξ. 

Πνζκ πνμαμφιε ζηδκ ακάθοζδ ηςκ παναπάκς ζηναηδβζηχκ ζηυπςκ, εεςνείηαζ ζηυπζιμ, ζημ 

ζδιείμ αοηυ, κα βίκεζ ιζα εζδζηή ακαθμνά ζημοξ κέμοξ, ηαεχξ, υπςξ ιανηονμφκ ηα ζημζπεία ηαζ 

μζ ιεθέηεξ μζ κέμζ αζχκμοκ δοζακάθμβα ημ αάνμξ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ πανμφζδξ 

πνδιαημπζζηςηζηήξ ηνίζδξ. Θα πνέπεζ επμιέκςξ κα οπάνλεζ εζδζηή ιένζικα βζα ημοξ κέμοξ, 

πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπίζμοιε εβηαίνςξ ηα θαζκυιεκα απυβκςζδξ ηαζ ημζκςκζημφ 

απμηθεζζιμφ, ηαεχξ ηαζ κα απμθφβμοιε ημ ζφκδνμιμ ηςκ παιέκςκ βεκεχκ. 

 

 

3.1. Γξάζεηο θαη Μέηξα γηα ηνπο λένπο 
 

Η ηνίζδ έπεζ πθήλεζ έκημκα ημοξ κέμοξ. Δηαημιιφνζα κέμζ ζε υθδ ηδκ Δονχπδ αδοκαημφκ κα 

έπμοκ πνυζααζδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ, πθήηηεζ ηαζ ημοξ κέμοξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ ιαξ, πανυθμ πμο υπςξ είδαιε ζε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα, δ ακενβία ζημοξ 15-24 

ζημ Νυηζμ Αζβαίμ είκαζ παιδθυηενδ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ιέζμ υνμ ηδξ πχναξ. 

 

Δάκ δεκ ακηζζηναθμφκ βνήβμνα μζ παναηδνμφιεκεξ ηάζεζξ, ηα ορδθά επίπεδα ακενβίαξ ηςκ 

κέςκ πμο παναηδνμφκηαζ ζήιενα οπάνπεζ μ ηίκδοκμξ ζμαανχκ επζπηχζεςκ ζηδ ιεθθμκηζηή 

ακάπηολδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή. 
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φιθςκα ιε πνυζθαηεξ ιεθέηεξ, δ ακενβία ζε κεανή δθζηία επδνεάγεζ ανκδηζηά υπζ ιυκμ ηζξ 

πνμμπηζηέξ απαζπυθδζδξ ηαζ απμδμπχκ αθθά ηαζ ηδκ οβεία, ηαεχξ ηαζ ημ ααειυ ζηακμπμίδζδξ 

απυ ηδκ ενβαζία βζα ηζξ επυιεκεξ δφμ δεηαεηίεξ. Πανάθθδθα, αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ ιεθθμκηζηήξ 

ακενβίαξ ή παναηεηαιέκδξ πενζυδμο αζηαεμφξ απαζπυθδζδξ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ είκαζ 

επζηαηηζηή δ ακάβηδ θήρδξ ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο θαζκμιέκμο. 

 

πςξ είδαιε ζε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα, μζ ααζζηέξ αζηίεξ ηδξ ακενβίαξ ηςκ κέςκ ζηδκ πενζμπή 

ιαξ είκαζ μζ ηάηςεζ: 

 Πνυςνδ εβηαηάθεζρδ ημο ζπμθείμο πςνίξ απυηηδζδ πνμζυκηςκ.  

 Έθθεζρδ ηαηάθθδθςκ δελζμηήηςκ ηαζ ενβαζζαηήξ ειπεζνίαξ.  

 Δπζζθαθήξ απαζπυθδζδ ιε επαηυθμοεεξ πενζυδμοξ ακενβίαξ. 

 Πενζμνζζιέκεξ εοηαζνίεξ ηαηάνηζζδξ.  

 Ακεπανηή/αηαηάθθδθα εκενβδηζηά πνμβνάιιαηα βζα ηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 

 

Γζα ηδκ πναβιάηςζδ ηςκ παναπάκς ζηυπςκ απαζημφκηαζ μοζζαζηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ ζε 

υθα ηα επίπεδα δζαηοαένκδζδξ, ζοκημκζζιέκεξ δνάζεζξ, ηαεχξ ηαζ δ θήρδ ιέηνςκ ηαπείαξ 

δνάζδξ, ηα μπμία εα δχζμοκ ζημοξ κέμοξ ηδκ εθπίδα βζα έκα θαιπνυ ιέθθμκ. 

 

Κεκηνζηυξ ζηυπμξ είκαζ δ ακάδεζλδ ζημπεοιέκςκ πμθζηζηχκ ηαζ ιέηνςκ ακάπηολδξ ηδξ 

απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηςκ κέςκ, ηονίςξ ηδξ ηαηδβμνίαξ 15-24, ιε έιθαζδ 

ζημοξ κέμοξ ιε παιδθά ηοπζηά πνμζυκηα. 

 

Δπμιέκςξ, μ ζηυπμξ κα εζζέθεμοκ ηαζ κα παναιείκμοκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ κα 

απμηηήζμοκ ηαζ κα ακαπηφλμοκ ηζξ δελζυηδηεξ ηαζ ηζξ βκχζεζξ ημοξ, πμο εα ημοξ ακμίλμοκ ημοξ 

δνυιμοξ βζα ηδκ απαζπυθδζδ ζημ ιέθθμκ, απμηεθεί φρζζηδ πνμηεναζυηδηα βζα ηδκ Πενζθένεζα 

Νμηίμο Αζβαίμο.  

 

Πνςηανπζηυ ιέθδια ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο είκαζ δ ακάπηολδ εκυξ 

μθμηθδνςιέκμο ζοζηήιαημξ πμο εα ιενζικά βζα ηδκ ζηήνζλδ ηαζ ακααάειζζδ ηςκ δελζμηήηςκ 

ηςκ κέςκ, εα ημοξ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα πναηηζηή άζηδζδ ηαζ ιαεδηεία ηαζ εα ημοξ 

ελαζθαθίγεζ απαζπυθδζδ ακάθμβα ιε ηα πνμζυκηα ημοξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, 

δζαιμνθχκμκηαξ ηαη‘αοηυ ημκ ηνυπμ ηζξ ζοκεήηεξ ακάηαιρδξ ηδξ πενζθενεζαηήξ μζημκμιίαξ. 

 

ηδκ πνμζπάεεζα ηδξ κα ακηζιεηςπίζεζ ημ πνυαθδια απμηεθεζιαηζηυηενα ηαζ κα ιεηνζάζεζ 

ηζξ ανκδηζηέξ ημο επζπηχζεζξ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή, δ Πενζθένεζα Νμηίμο 

Αζβαίμο, πνμηίεεηαζ, ζηα πθαίζζα ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ, ηαζ ζεαυιεκδ ηζξ 

ανπέξ ηδξ πμθοεπίπεδδξ δζαηοαένκδζδξ κα θάαεζ ηα παναηάης ιέηνα: 

 

 Δκίζποζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ, χζηε κα δζεοημθοκεεί δ ιεηάααζδ απυ ημ 

ζπμθείμ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, κα ιεζςεεί δ ακακηζζημζπία δελζμηήηςκ ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ ηαζ ακαβηχκ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ ηαζ κα οπμζηδνζπεεί δ απυηηδζδ πνχηδξ 

ενβαζζαηήξ ειπεζνίαξ. 

 Δθανιμβή πμθζηζηχκ πμο εα ζημπεφμοκ ζηδκ απαζπυθδζδ ηςκ κέςκ πμο ανίζημκηαζ ζε 

ιεζμκεηηζηή εέζδ 
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 Δκίζποζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, πνμηεζιέκμο κα αμδεδεμφκ μζ κέμζ ιεθθμκηζημί 

επζπεζνδιαηίεξ, ιε εζηίαζδ ζε κέα, ηαζκμηυια πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ ηαζ ημιείξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ.  

 Δκίζποζδ ηδξ ζοιαμοθεοηζηήξ  

 

ημ πθαίζζμ ηςκ κέςκ πνμηφπςκ μνβάκςζδξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, ηςκ ηαπέςξ 

ιεηαααθθυιεκςκ δελζμηήηςκ πμο απαζημφκηαζ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ακακηζζημζπζχκ ηςκ δελζμηήηςκ 

πμο παναηδνμφκηαζ δ ζηήνζλδ ηαζ δ ακάπηολδ δελζμηήηςκ, ηονίςξ ζημοξ κέμοξ, εα πνέπεζ κα 

απμηεθεί ιυκζιμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ ζηαδζμδνμιίαξ ηςκ κέςκ. Οζ Πενζθένεζεξ 

πνέπεζ κα ελαζθαθίγμοκ υηζ ηα ζοζηήιαηα ηαηάνηζζδξ πμο δζαεέημοκ είκαζ ζηακά κα πανέπμοκ 

ζημοξ κέμοξ ηαηάθθδθεξ δελζυηδηεξ ιε απμδμηζηυ ηνυπμ  

 

Η απυηηδζδ δελζμηήηςκ εα πνέπεζ κα ζοιααδίγεζ ιε ζζπονή επζηέκηνςζδ ζηδκ 

απαζπυθδζδ βζα ηδκ ακάπηολδ ενβαζζαηήξ ειπεζνίαξ. Η ιαεδηεία, μζ ημπμεεηήζεζξ ζε 

επζπεζνήζεζξ ηαζ δ πναηηζηή άζηδζδ έπμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία επεζδή, εθυζμκ πθδνμφκ ηα 

ακαβηαία πνυηοπα πμζυηδηαξ, πνμζθένμοκ ζημοξ κέμοξ ηδκ εοηαζνία κα απμηηήζμοκ, 

ηαοηυπνμκα, ηζξ ζπεηζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ ηδκ ενβαζζαηή ειπεζνία. ηζξ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ, ηα 

πνμβνάιιαηα πναηηζηήξ άζηδζδξ απμηεθμφκ βζα ημοξ κέμοξ ιία απυ ηζξ ηφνζεξ ιμνθέξ εζζυδμο 

ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Σα πνμβνάιιαηα πναηηζηήξ άζηδζδξ ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ 

πνμζηζεέιεκδ αλία ιυκμκ υηακ μ ηαηανηζζιέκμξ, πθέμκ, αζημφιεκμξ ιεηαηνέπεηαζ ζε εκενβυ 

ζημζπείμ εκενβδηζημφ ιζαξ επζπείνδζδξ, εκυξ μνβακζζιμφ ή εκυξ δδιυζζμο θμνέα, μ μπμίμξ έπεζ 

πθέμκ ζοιθένμκ κα ζοκεπίζεζ κα ζοκενβάγεηαζ ιαγί ημο.  

 

Γζα κα ιπμνέζμοκ μζ κέμζ άκενςπμζ κα ανμοκ δμοθεζά, δεκ ανηεί κα ελαζθαθζζηεί υηζ 

απμηημφκ ηζξ ζςζηέξ δελζυηδηεξ. Απαναίηδημ ιέηνμ βζα ηδκ ακάπηολδ είκαζ δ δδιζμονβία κέςκ 

εέζεςκ ενβαζίαξ. Οζ πμθζηζηέξ ηαζ μζ πνςημαμοθίεξ βζα ηδ δδιζμονβία απαζπυθδζδξ πνέπεζ κα 

θαιαάκμοκ οπυρδ ηδ ζδιακηζηή ζοιαμθή ηςκ ΜΜΔ. Οζ ΜΜΔ, ηαζ ζδίςξ μζ πμθφ ιζηνέξ 

επζπεζνήζεζξ, απμηεθμφκ έκακ ελαζνεηζηά ζδιακηζηυ ιμπθυ δδιζμονβίαξ εέζεςκ ενβαζίαξ βζα 

ημοξ κέμοξ ηαζ, ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο, υπςξ εα δμφιε ζε 

παναηάης ηεθάθαζμ, εα ηαηααάθθεζ ηάεε δοκαηή πνμζπάεεζα χζηε κα δζεοημθοκεεί δ 

πνυζααζή ημοξ ζηδ πνδιαημδυηδζδ πμο πνεζάγμκηαζ πνμηεζιέκμο κα ακαπηοπεμφκ. 

 

Με αάζδ ηζξ ακςηένς δεζιεφζεζξ, μζ ηφνζεξ δνάζεζξ βζα κέμοξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ εα πενζθαιαάκμοκ: 

 

 Δπζηαβή εζζυδμο ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ βζα ακένβμοξ κέμοξ έςξ 29 εηχκ. Σμ πνυβναιια 

εα πενζθαιαάκεζ ιζα μθμηθδνςιέκδ δέζιδ πανειαάζεςκ ιέζς vouchers, ηα μπμία εα 

πανέπμοκ ζημοξ κέμοξ εεςνδηζηή ηαηάνηζζδ, πναηηζηή άζηδζδ ηαζ ενβαζζαηή ειπεζνία 

βζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ, ηαεχξ ηαζ επζπμνήβδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο εα 

ιεηαηνέρμοκ ηδκ πναηηζηή άζηδζδ ζε ζφιααζδ ενβαζίαξ, ιε ηάθορδ ηςκ ενβμδμηζηχκ 

εζζθμνχκ βζα έκα έημξ. ηυπμξ ημο εκ θυβς πνμβνάιιαημξ είκαζ δ έκηαλδ ηςκ κέςκ ζηδκ 

αβμνά ενβαζίαξ ιέζς ηδξ απυηηδζδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ βκχζεχκ ημοξ ιε πανάθθδθδ 

εεςνδηζηή ηαηάνηζζδ ηαζ πναηηζηή άζηδζδ ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ενβαζζαημφ 

πενζαάθθμκημξ ηαζ πνμζανιμβή ηςκ βκχζεςκ ζηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ηδξ 

παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ. 
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 οιαμοθεοηζηή ηαεμδήβδζδ κέςκ επζπεζνδιαηζχκ ηαζ πνμχεδζδ ηαζκμημιζηήξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ. ηυπμξ ημο εκ θυβς πνμβνάιιαημξ είκαζ δ πνμαβςβή ηδξ 

αοημαπαζπυθδζδξ ιέζς ηδξ πμνήβδζδξ πνδιαημδμηζηχκ εκζζπφζεςκ βζα ηδκ ζφζηαζδ 

επζπεζνήζεςκ, μζ μπμίεξ εα απμζημπμφκ ζηδκ πνμχεδζδ κέςκ ηαζ ηαζκμηυιςκ 

πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ. Δπζπθέμκ, ημ πνυβναιια εα πανέπεζ ζοιαμοθεοηζηή ζηήνζλδ 

ηαζ ηαεμδήβδζδ (mentoring) ζε οθζζηάιεκεξ επζπεζνήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδ θεζημονβία, 

ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ αζςζζιυηδηα ημοξ. 

 Μέηνα βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ κέςκ αβνμηχκ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ 

ζηδκ φπαζενμ. Πανμπή ζοιαμοθεοηζηήξ ζηήνζλδξ ηαζ ηζκήηνςκ βζα δζαθμνμπμίδζδ ηςκ 

βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ, βζα ηδκ πμζμηζηή ακααάειζζδ, ηοπμπμίδζδ ηαζ πζζημπμίδζδ 

ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, βζα ηδκ εκίζποζδ ηςκ ιεηαπμζδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ βζα 

ελαβχβζια αβνμηζηά πνμσυκηα, βζα δζαθμνμπμίδζδ ημο αβνμηζημφ εζζμδήιαημξ ιέζς ηδξ 

πνμχεδζδξ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ (βαζηνμκμιζηυξ, αβνμηζηυξ, ηηθ). 

 Υνήζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ημζκςθεθμφξ ενβαζίαξ. 

 Τπμζηήνζλδ κέςκ βζα ηδ δδιζμονβία Κμζκςκζηχκ οκεηαζνζζηζηχκ Δπζπεζνήζεςκ, βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ςξ ιέζμ 

ακάζπεζδξ ηδξ ακενβίαξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ.  

 Δπζπμνήβδζδ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ πνυζθδρδ άκενβςκ πηοπζμφπςκ ακςηάηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ πνμζςπζημφ ορδθήξ ελεζδίηεοζδξ. 

 

Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ εουδςζδ ημο πνμηεζκυιεκμο ζπεδίμο δνάζεςκ, είκαζ  δ 

αλζμπμίδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ εηαίνςκ, ηαζ δ εκενβμπμίδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ μνβακζζιχκ ηαζ ηςκ 

θμνέςκ ζπεδζαζιμφ ηαζ οθμπμίδζδξ πμθζηζηχκ ηαζ δνάζεςκ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ ηδκ 

επζπεζνδιαηζηυηδηα. 

 

3.2. Γξάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ Πξάζηλε Οηθνλνκία 

 

Πανά ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ, δ Δ.Δ. παναιέκεζ αιεηαηίκδηδ ζηδ δέζιεοζή ηδξ κα 

ηαηαπμθειήζεζ ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή ηαζ κα πνμαβάβεζ ηδ αζχζζιδ ακάπηολδ. Οζ ζηυπμζ βζα ημ 

ηθίια ηαζ ηδκ εκένβεζα ανίζημκηαζ ζημκ πονήκα ηδξ ηναηδβζηήξ «Δονχπδ 2020», ηυπμξ ηδξ 

Δ.Δ. είκαζ έςξ ημ 2020 κα ιεζςεμφκ μζ εηπμιπέξ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ηαηά ημοθάπζζημκ 

20% ζε ζφβηνζζδ ιε ηα επίπεδα ημο 1990, κα αολδεεί ημ ιενίδζμ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ 

εκένβεζαξ ζηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαηά 20% ηαζ κα ιεζςεεί δ πνήζδ εκένβεζαξ ζε ζπέζδ ιε 

ηα πνμαθεπυιεκα βζα ημ 2020 επίπεδα ηαηά 20%. Έηζζ ακηαπμηνίκεηαζ δ Δονχπδ ζηδκ 

εκηεζκυιεκδ ακδζοπία ζπεηζηά ιε ηδκ ακεπάνηεζα ηςκ εκενβεζαηχκ πυνςκ ηαζ ηδκ αζθάθεζα ημο 

εθμδζαζιμφ. 

ιςξ ζηδκ πμνεία πνμξ ιζα μζημκμιία πμο κα ζοκδοάγεζ ηζξ παιδθέξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο 

ημο άκεναηα ιε ηδκ ορδθή παναβςβζηυηδηα ηαζ απαζπυθδζδ, δ Δονχπδ ηαθείηαζ κα 

ακηζιεηςπίζεζ ηαζ πμθθά άθθα ιαηνμπνυεεζια γδηήιαηα. Ο ζηυπμξ βζα αζχζζιδ ακάπηολδ πμο 

εέηεζ δ ζηναηδβζηή «Δονχπδ 2020» απμζημπεί επίζδξ ζε αφλδζδ ημο πμζμζημφ απαζπυθδζδξ 

ηςκ αηυιςκ δθζηίαξ 20-64 ζημ 75% ημ 2020, απυ 68% πμο ήηακ ημ 2011. ηδκ ακαημίκςζδ ηδξ 

ιε ηίηθμ «ημπεφμκηαξ ζε ιζα ακάηαιρδ ιε άθεμκεξ εέζεζξ απαζπυθδζδξ» δ Δονςπασηή 
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Δπζηνμπή  εεςνεί υηζ δ ιεηάααζδ ζε ιζα πνάζζκδ μζημκμιία είκαζ μ ημιέαξ ιε ηζξ ηαθφηενεξ 

πζεακυηδηεξ δδιζμονβίαξ εέζεςκ ενβαζίαξ. 

οβηεηνζιέκα, υπςξ ακαθένεζ δ ακαημίκςζδ, ιυκμκ μζ ημιείξ ηδξ εκενβεζαηήξ 

απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ εα ιπμνμφζακ κα δδιζμονβήζμοκ 5 

εηαημιιφνζα εέζεζξ ενβαζίαξ έςξ ημ 2020. Η ελέθζλδ ηςκ αβμνχκ βζα ηα πνμσυκηα ηαζ ηζξ 

οπδνεζίεξ, μζ πμθζηζηέξ βζα ηδκ ένεοκα, ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ ηαζκμημιία, ηα κέα ηακμκζζηζηά 

πθαίζζα ηαζ μζ ιδπακζζιμί πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ αβμνά εα αθθάλμοκ ηζξ αζμιδπακζηέξ ηαζ 

μζημκμιζηέξ δμιέξ, έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί ιεβαθφηενδ απμδμηζηυηδηα ηςκ πυνςκ, πνάβια πμο 

εα μδδβήζεζ ζηδ ιεηαθθαβή πμθθχκ εέζεςκ απαζπυθδζδξ ζε υθμοξ ζπεδυκ ημοξ ημιείξ. Σδ 

ζηζβιή πμο μζ ημιείξ ορδθχκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα εα ηθδεμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ 

ηδκ πνυηθδζδ πμο απμηεθεί δ ιεηάααζδ ζηδκ μζημκμιία παιδθχκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα ηαζ απμδμηζηήξ πνήζδξ ηςκ πυνςκ, πμθθέξ εέζεζξ ενβαζίαξ ζημοξ ημιείξ αοημφξ εα 

ιεηαηναπμφκ ηαζ κέεξ εέζεζξ ενβαζίαξ ζε πνάζζκεξ δναζηδνζυηδηεξ ή ζε δναζηδνζυηδηεξ 

παιδθχκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα εα δδιζμονβδεμφκ. 

Δπζπθέμκ, δ κέα ιεθέηδ ημο Cedefop, (Δονςπασηυ Κέκηνμ βζα ηδκ Ακάπηολδξ ηδξ 

Δπαββεθιαηζηήξ Απαζπυθδζδξ) ιε ηίηθμ «Skills for a low-carbon Europe» (Γελζυηδηεξ βζα ιζα 

πνάζζκδ Δονχπδ), ηαηαθήβεζ υηζ δ επίηεολδ αζχζζιδξ ηαζ εκενβεζαηά απμδμηζηήξ μζημκμιίαξ 

ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε αφλδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ. 

ηυπμξ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο είκαζ κα ζοιπενζθάαεζ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημοξ 

θοζζημφξ πυνμοξ ζημ πονήκα ηάεε πμθζηζηήξ ημο ακαπηολζαημφ ζπεδζαζιμφ ηδξ. οβηεηνζιέκα, 

ζηυπμξ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο είκαζ κα ζοιαάθθεζ, ιέζς ηςκ δζαεέζζιςκ πυνςκ, ζηδκ 

οθμπμίδζδ δνάζεςκ πμο, ιεηαλφ άθθςκ, εα απμζημπμφκ: 

 ηδκ μνεμθμβζηή δζαπείνζζδ ηαζ ακαηφηθςζδ ηςκ απμννζιιάηςκ 

 ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηζκςκ πυνςκ 

 ηδκ θζπαζιαημπμίδζδ (ημιπμζημπμίδζδ) μνβακζηχκ απμννζιιάηςκ 

 ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ θοιάηςκ 

 ηδκ επέκδοζδ ζε ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ 

 ηδκ πνμζηαζία ηαζ ακάδεζλδ ημο πθμφζζμο θοζζημφ ηδξ ηεθαθαίμο 

 ηζξ ακαααειζζιέκεξ ιεηαθμνζηέξ οπδνεζίεξ 

 ηδκ ακάπηολδ ηδξ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ ηαζ ηηδκμηνμθίαξ 

θεξ μζ πνμακαθενεέκηεξ δνάζεζξ εα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ακενβίαξ ιε 

ηδκ δδιζμονβία κέςκ εέζεςκ απαζπυθδζδξ.  
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Η ιεηάααζδ ζε ιζα μζημκμιία παιδθχκ νφπςκ ηαζ θζθζηήξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ εα 

δδιζμονβήζεζ ακαιθζζαήηδηα ακάβηεξ βζα ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, ςθεθχκηαξ ηονίςξ ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ ορδθχκ δελζμηήηςκ, εκχ μζ ενβαγυιεκμζ ιε παιδθέξ δελζυηδηεξ ηαζ μζ 

ενβαγυιεκμζ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ εα πνέπεζ κα πνμζανιμζημφκ. 

Η Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο ακαβκςνίγμκηαξ ημ βεβμκυξ πςξ πςνίξ ηζξ ηαηάθθδθεξ 

δελζυηδηεξ, δεκ ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ πθήνςξ μζ πνάζζκεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ οπδνεζίεξ, μφηε 

κα εθανιμζημφκ ιε επζηοπία μζ πμθζηζηέξ αζχζζιδξ εκένβεζαξ, απμζημπεί ζηδκ ακάπηολδ 

δνάζεςκ ηαζ πνςημαμοθζχκ ζημκ ημιέα ηδξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ, μζ 

μπμίεξ κα πνμάβμοκ ιε δοκαιζζιυ ηδκ ακάπηολδ ηςκ απαζημφιεκςκ δελζμηήηςκ. 

οβηεηνζιέκα, δ Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο εα επζδζχλεζ: 

 Σμκ ημζκςκζηυ δζάθμβμ ιε ηζξ εεκζηέξ ανπέξ, ημοξ παναβςβζημφξ θμνείξ ηαζ ημοξ 

ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ακαβηχκ ζε δελζυηδηεξ ηαζ ημκ 

ζπεδζαζιυ πνμβναιιάηςκ ηαηάνηζζδξ. 

 Σδκ πανμπή ζοιαμοθχκ ηαζ ηζκήηνςκ ιε ζηυπμ ηδ ζοκεπή ακακέςζδ ηςκ 

επαββεθιαηζηχκ πνμζυκηςκ. 

 Σδκ πανμπή ηαηάνηζζδξ ζπεδζαζιέκδξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ακαβηχκ ζε 

δελζυηδηεξ 

 

3.3. Τπνζηεξηθηηθέο δνκέο  

 

Γζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ, ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ 

απαζηείηαζ δ δδιζμονβία δμιχκ, μζ μπμίεξ εα πανέπμοκ μθμηθδνςιέκεξ δνάζεζξ ιε ηδ ζοιιεημπή 

υθςκ ηςκ ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ.  

 

Γεκηνπξγία Πεξηθεξεηαθνύ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ γηα ηελ Απαζρόιεζε 

 

ημ υνβακμ αοηυ εα ιεηέπμοκ υθμζ μζ ανιυδζμζ θμνείξ ζε επίπεδμ πενζθένεζαξ (δήιμζ, 

επζιεθδηήνζα, παναβςβζημί θμνείξ, ημπζηυ πανάνηδια ΟΑΔΓ, ενβαηζηά ηέκηνα, ημζκςκζημί 

εηαίνμζ, Δηηθδζία η.θ.π) ηαζ μ νυθμξ ημο εα είκαζ ζοκημκζζηζηυξ  ςξ πνμξ ηζξ πενζθενεζαηέξ 

πμθζηζηέξ απαζπυθδζδξ.   

Μέζα ζε αοηυ ημ υνβακμ εα ακαθφμκηαζ μζ πμθζηζηέξ ηαζ μζ δνάζεζξ πμο εα πνέπεζ κα 

εθανιμζημφκ ζε ημπζηυ επίπεδμ, μζ πυνμζ πμο εα δζαηίεεκηαζ βζα ηδκ οθμπμίδζδ αοηχκ ηςκ 

πμθζηζηχκ  ηαεχξ ηαζ  μζ ιδπακζζιμί ηαζ ηα ενβαθεία ακάπηολδξ ημοξ.  

 

Γεκηνπξγία Μεραληζκνύ θαη Γνκώλ ππνζηήξημεο αλέξγσλ θαη πξνώζεζεο ζηελ 

Απαζρόιεζε θαη ην επηρεηξείλ  
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ηυπμξ ηδξ δνάζδξ είκαζ δ δδιζμονβία δμιχκ ηαζ ιδπακζζιμφ οπμζηήνζλδξ, πνμεημζιαζίαξ 

ηαζ πνμχεδζδξ ηςκ ακένβςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο είηε ζε αζχζζιεξ εέζεζξ ενβαζίαξ 

είηε ζημ επζπεζνείκ ιε ιία ζφβπνμκδ μπηζηή πμο εα ελοπδνεηεί υθμοξ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ αηυιδ ηαζ αοημφξ πμο δζααζμφκ ζε απμιαηνοζιέκεξ κδζζςηζηέξ πενζμπέξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ζημ πθαίζζμ ηδξ δνάζδξ πνμαθέπεηαζ κα  ζοζηαεμφκ δφμ δμιέξ, μζ μπμίεξ εα 

θεζημονβμφκ ςξ εκζαία ζδιεία επαθήξ (one stop shop), έκα ζε ηάεε πνςηεφμοζα ηςκ 2 κμιχκ 

ηδξ Πενζθένεζαξ απ‘ υπμο εα πανέπμκηαζ ιεηαλφ άθθςκ μζ ηάηςεζ οπδνεζίεξ:  

 

 οιαμοθεοηζηή, υπμο ςξ ζοιαμοθεοηζηή μνίγεηαζ ηάεε δέζιδ εκενβεζχκ  πμο ζοιαάθθεζ 

ζηδκ εκδοκάιςζδ ηαζ ειρφπςζδ ημο αηυιμο, ηαεχξ ηαζ ηδκ εκενβμπμίδζδ ηαζ 

εοαζζεδημπμίδζδ ημο, χζηε κα επζηεοπεεί δ ημζκςκζηή ηαζ ενβαζζαηή εκζςιάηςζή ημο 

 Γζάβκςζδ ακαβηχκ ςθεθμφιεκςκ,  

 Πναηηζηή αλζμθυβδζδξ ζηακμηήηςκ μιάδςκ ζηυπμο,  

 Διρφπςζδ ηαζ εκίζποζδ αοηεκένβεζαξ ιέζς αημιζηχκ ηαζ μιαδζηχκ ζοκεδνζχκ,  

 Δπαββεθιαηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ή επακαπνμζακαημθζζιυξ,  

 Σεπκζηέξ πνμχεδζδξ ζηδκ απαζπυθδζδ, ζφκηαλδ αζμβναθζημφ, πνμεημζιαζία βζα 

ζοκέκηεολδ επζθμβήξ πνμζςπζημφ, η.α.  

 φγεολδ ακένβςκ ιε δζαεέζζιεξ εέζεζξ ενβαζίαξ ζηδκ ημπζηή αβμνά ιέζς ηδξ 

θεζημονβίαξ εκυξ πενζθενεζαημφ ζοζηήιαημξ job matching 

 οιαμοθεοηζηή Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ (ακάπηολδ επζπεζνδιαηζημφ ζπεδίμο, πμζυηδηα 

πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ηαζ πνμσυκηςκ, ζπέδζμ πνμαμθήξ ηαζ πνμχεδζδξ ηςκ 

πνμσυκηςκ, ηθπ) 

 ηήνζλδ ηδξ επχαζδξ ημο ανπζηήξ επζπεζνδιαηζηήξ ζδέαξ πνμηεζιέκμο κα θεάζεζ ζηδκ 

ςνίιακζή ηδξ ςξ επζπεζνδιαηζηυ πθάκμ, Δπακαπνμζδζμνζζιυξ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ζδέαξ 

ιε ζηυπμοξ πναηηζημφξ ηαζ αζχζζιμοξ υπμο αοηυ απαζηείηαζ 

 Δκδιένςζδ βζα πδβέξ πνδιαημδυηδζδξ ημο επζπεζνείκ ηαζ πνδιαημδμηζηά ενβαθεία  

 Follow up ηαζ παναημθμφεδζδ ηςκ ςθεθμφιεκςκ  -  Παναημθμφεδζδ πμνείαξ 

κεμσδνοεείζαξ επζπείνδζδξ βζα δζάζηδια 6 ιδκχκ απυ ηδκ διένα έκανλδξ 

 Δκδιένςζδ βζα ηεπκζηέξ πνμαμθήξ- πνμχεδζδξ επζπείνδζδξ 

 ηήνζλδ ΜΜΔ ιέζς πθδνμθυνδζδξ βζα πνμβνάιιαηα ζηήνζλδξ, εηζοβπνμκζζιμφ ηαζ 

ακάπηολδξ οπάνπμοζαξ επζπείνδζδξ 

 Γδιζμονβία εζςηενζηχκ-ελςηενζηχκ δζηηφςκ ηαζ ιδπακζζιχκ ζοκενβαζίαξ, 

πθδνμθυνδζδξ ηςκ οπμρδθίςκ επζπεζνδιαηζχκ ηαζ εκζςιάηςζδξ ημοξ ζε αοηά 

 Γδιζμονβία δζηηφμο επζπεζνδιαηζχκ ή επζπεζνδιαηζηχκ ειροπςηχκ βζα ηδκ πανμπή 

Mentoring ζημοξ εκδζαθενυιεκμοξ εκ δοκάιεζ επζπεζνδιαηίεξ 

 Υανημβνάθδζδ ηάζεςκ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηα ζδζαίηενα μζημκμιζηά, πμθζηζζηζηά ηαζ βεςβναθζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηάεε κδζζμφ 

ηδξ ΠΝΑ 

 

Οζ δμιέξ αοηέξ υπςξ πνμακαθένεδηε εα έπμοκ έδνα ηδ Ρυδμ ηαζ ηδ φνμ ιε πανάθθδθδ 

πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ημοξ ζ‘ υθα ηα κδζζά ηδξ Πενζθένεζαξ ηυζμ ιε θοζζηή πανμοζία ηςκ 

οιαμφθςκ πμο εα ηζξ ζηεθεπχκμοκ ιέζς ηδξ θεζημονβίαξ ηζκδηήξ ιμκάδαξ ηςκ δμιχκ υζμ ηαζ 

ελ απμζηάζεςξ ηάκμκηαξ πνήζδ ηδξ ΣΠΔ βζα ηδ δζελαβςβή ηδθεζοιαμοθεοηζηήξ/ e-consulting. 

Πανάθθδθα ιε ηα παναπάκς, ηθεζδί ζηδκ επζηοπδιέκδ θεζημονβία ηςκ Γμιχκ είκαζ δ Γζηηφςζδ 
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ηςκ δμιχκ ιε υθμοξ ημοξ οπμζηδνζηηζημφξ ιδπακζζιμφξ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηυζμ ζε εεκζηυ επίπεδμ υζμ ηαζ ζε ημπζηυ επίπεδμ αθθά ηονίςξ ηαζ ιε ηα 

ΚΔΠ  ηα μπμία εα θεζημονβμφκ ςξ ημπζηά ζδιεία δζαζφκδεζδξ ηαζ ςξ δζαιεζμθααδηέξ ηςκ 

Γμιχκ ιε ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ πμθίηεξ ηαζ ημοξ εκ δοκάιεζ ςθεθμφιεκμοξ. Η ζοκενβαζία ιε 

ηα ΚΔΠ ηςκ κδζζχκ ηαζ ηςκ απμιαηνοζιέκςκ πενζμπχκ ζοιαάθεζ ζε ιία υζμ ημ δοκαηυκ 

εονφηενδ εθανιμβή ηδξ δζηηφςζδξ ηςκ ημπζηχκ ημζκςκζχκ ιε ηζξ Γμιέξ οπμζηήνζλδξ ακένβςκ, 

ηαεχξ είκαζ οπδνεζίεξ πμο θεζημονβμφκ ζε ηάεε δδιμηζηή ηαζ ημζκμηζηή εκυηδηα ηδξ ΠΝΑ ηαζ 

είκαζ μζ οπδνεζίεξ πμο είκαζ ηαηελμπήκ πθδζίμκ ημο πμθίηδ ηαζ επμιέκςξ ιπμνμφκ κα 

απμηεθέζμοκ ημ ζδιείμ δζαζφκδεζδξ βζα ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ζοιαμοθεοηζηήξ ηαζ 

οπμζηήνζλδξ.  

Σέθμξ, βζα ηδ θεζημονβία ημο πενζθενεζαημφ ζοζηήιαημξ ζφγεολδξ ηδξ γήηδζδξ ηαζ ηδξ 

πνμζθμνάξ ενβαζίαξ εα δδιζμονβδεεί ιία αάζδ δεδμιέκςκ ζηδκ μπμία εα ηαηαπςνμφκηαζ 

ηςδζημπμζδιέκα ζημζπεία πνδζηχκ, ηονίςξ ακένβςκ ηαζ επζπεζνδιαηζχκ ιε ζηυπμ ημ job-

matching ακάθμβα ιε ηδκ πνμζθμνά ακένβςκ ηαζ ηδ γήηδζδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Σα ζημζπεία 

πμο εα ειπενζέπμκηαζ ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ εα είκαζ επελενβάζζια χζηε ζε ηαηηά πνμκζηά 

δζαζηήιαηα κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ελαβςβήξ ζδιακηζηχκ αθθά ηαζ πνήζζιςκ ζηαηζζηζηχκ 

ζημζπείςκ.  

οιπθδνςιαηζηά ιε ηδκ παναπάκς πενζβναθή ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ δμιχκ οπμζηήνζλδξ εα 

πνέπεζ κα ακαθενεμφκ ηάπμζα ηαζκμημιζηά ζδιεία πμο εα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ 

πμζμηζηήξ πανμπήξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ ςθεθμφιεκμοξ:   

 

 ύζηεκα ηειε-εθπαίδεπζεο, ηειε-θαηάξηηζεο θαη ηειε-ζπκβνπιεπηηθήο ιε ηδ 

θεζημονβία «ηδθε- Γμιχκ» βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο βεςβναθζημφ ηαζ ημζκςκζημφ 

απμηθεζζιμφ ηςκ κδζζχκ ηδξ ΠΝΑ ημ μπμίμ εα πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα 

πμθοδζάζηερδξ, δίκμκηαξ έηζζ ηδ δοκαηυηδηα δζαζφκδεζδξ ζδιείμο πνμξ ζδιείμ ηαζ 

ζδιείμο πνμξ πμθθά ζδιεία επζημζκςκίαξ 

 Πηινηηθά εξγαιεία βζα ηδκ ελ‘ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδ (e-learning) ηαζ 

ζοιαμοθεοηζηή (e-consulting) ιε ηδ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ 

 Λεηηνπξγία Κηλεηήο Μνλάδαο πκβνύισλ  δζαζθαθίγμκηαξ έηζζ υηζ μ ηάεε 

εκδζαθενυιεκμξ κδζζχηδξ ή εκ δοκάιεζ ςθεθμφιεκμξ ιπμνεί κα βίκεζ απμδέηηδξ ηςκ 

οπδνεζζχκ ηςκ Γμιχκ οπμζηήνζλδξ   

  Δλεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ: Γζηηφςζδ ηαζ ζοκενβαζία ζε ημπζηυ, 

πενζθενεζαηυ ηαζ ηεκηνζηυ επίπεδμ, ζοκημκζζιυξ δνάζεςκ ηαζ εθανιμβή 

μθμηθδνςιέκςκ πανειαάζεςκ ζε ζοκενβαζία ιε θμνείξ, ζοκενβαζία ηαζ 

εκδοκάιςζδ υθςκ ηςκ θμνέςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδκ απαζπυθδζδ.  

 

ημ ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ δ πανμφζα πνυηαζδ απμηεθεί μοζζαζηζηά ηδκ 

ακααίςζδ ηαζ επακαθεζημονβία ημο Κέκηνμο Καθθζπάηεζνα ημο Γήιμο Ρμδίςκ ηαζ ημο Ηβειυκδ 

ημο Δκζαίμο ΚΔΚ Κοηθάδςκ ηα μπμία θεζημφνβδζακ ςξ Γμιέξ οπμζηήνζλδξ ακένβςκ 

ηαθφπημκηαξ ιε ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ βεςβναθζηά ηαη‘ ακηζζημζπία ημ Νμιυ Γςδεηακήζμο ηαζ ημ 

Νμιυ Κοηθάδςκ. Οζ δμιέξ αοηέξ έπαρακ κα θεζημονβμφκ ιεηά ηδ θήλδ θήρδξ πνδιαημδυηδζδξ 
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απυ Δονςπασηά ηαζ Δεκζηά πνμβνάιιαηα. Η ΠΝΑ ζηαεενά πνμζακαημθζζιέκδ ζηδκ 

οπμζηήνζλδ εοπαεχκ ημζκςκζηά μιάδςκ ηαζ έπμκηαξ κα ακηζιεηςπίζεζ ηα κέα 

ημζκςκζημμζημκμιζηά δεδμιέκα πνμηείκεζ ηδκ επακαθεζημονβία ακηίζημζπςκ δμιχκ ζ‘ έκα κέμ 

πθαίζζμ ιε ζφβπνμκμοξ υνμοξ ηαζ οπδνεζίεξ απυθοηα πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ μθμέκα 

ιεηαααθθυιεκεξ ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ.    

 

 

Πεξηθεξεηαθό Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Απαζρόιεζε 

 

Σμ παναηδνδηήνζμ εα ακαπηφζζεζ δνάζεζξ ζε δομ ημιείξ: 

 ημκ ημιέα ηδξ ένεοκαξ ηαζ ιεθέηδξ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ  

 ημκ ημιέα παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ εκενβδηζηχκ πμθζηζηχκ απαζπυθδζδξ. 

 

οβηεηνζιέκα, ημ παναηδνδηήνζμ εα εζηζάγεζ ζηδκ ηαηαβναθή ηςκ επαββεθιάηςκ πμο 

ανίζημκηαζ ζε ημνεζιυ, ηαζ αοηχκ ιε ορδθή γήηδζδ ηαεχξ ηαζ ζηδκ  πανμπή πθδνμθμνζχκ βζα 

ηζξ αναποπνυεεζιεξ ηάζεζξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ. Θα ηαθφπηεζ έκα εονφηαημ θάζια δνάζεςκ, 

ζημ μπμίμ πενζθαιαάκεηαζ ενεοκδηζηυ ηαζ ιεθεηδηζηυ ένβμ βζα ηδκ αβμνά ενβαζίαξ, 

παναημθμφεδζδ ηςκ εεκζηχκ, εονςπασηχκ ηαζ δζεεκχκ ελεθίλεςκ ηαζ πνμμπηζηχκ ζηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ ηαζ  ελέθζλδ ηςκ επαββεθιάηςκ ηαζ δζάβκςζδ ηςκ ακαβηχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ. 

 

Γεκηνπξγία Μεραληζκνύ κόριεπζεο πόξσλ γηα ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα  

Ο εκ θυβς ιδπακζζιυξ εα ζηδνίγεζ ηζξ δνάζεζξ Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ Γνάζδξ βζα 

ηδκ Απαζπυθδζδ ηδξ ΠΝΑ. Σμ Σαιείμ αοηυ εα θεζημονβεί ςξ ιδπακζζιυξ ιυπθεοζδξ πυνςκ ζηδ 

θμβζηή ηςκ ΚΠ JEREMIE ηαζ ημο πνμβνάιιαημξ ηδξ ΔηΠ  Progress – microfinance, υπμο ημ 

ανπζηυ ηεθάθαζμ εα ζοζζςνεοηεί απυ πυνμοξ ηδξ ΠΝΑ, άθθςκ θμνέςκ υπςξ είκαζ π.π. ηα 

Δπζιεθδηήνζα αθθά ηαζ ημζκμηζημφξ πυνμοξ.  

ημπυξ αοηήξ ηδξ δμιήξ εα είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ ιδπακζζιμφ πνυζααζδξ ζηζξ 

πνδιαημδμηήζεζξ βζα ηζξ ΜιΔ ηαεχξ ηαζ ημοξ αοημαπαζπμθμφιεκμοξ. Θα πανέπμκηαζ, 

πνδιαημπζζηςηζηά πνμσυκηα ιε παιδθά επζηυηζα βζα ηδκ εκίζποζδ δνάζεςκ ζημκ ημιέα ηςκ 

ΜιΔ υπζ  ιε ηδ ιμνθή επζδμηήζεςκ αθθά εα απμηεθμφκ δάκεζα ιε εοκμσημφξ υνμοξ πμο αθμφ 

μθμηθδνςεεί δ επέκδοζδ, εα επζζηνέθμκηαζ ζημ Σαιείμ.  

Με αοηή ηδ δζαδζηαζία εα οπάνπεζ έκα απμεειαηζηυ πμο εα αλζμπμζείηαζ  εη κέμο απυ  

ηαζκμφνβζμοξ οπμρήθζμοξ δζηαζμφπμοξ. Σμ απμηέθεζια εα είκαζ δ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ηςκ 

πνμαθεπυιεκςκ πυνςκ, δζαζθαθίγμκηαξ ιζα κέα βεκζά πνδιαημδμηζηχκ επζπμνδβήζεςκ βζα ηδκ 

ακάπηολδ ημπζηχκ πνςημαμοθζχκ πνμζακαημθζζιέκεξ ζηδκ πνάζζκδ ακάπηολδ ηαζ ζηδκ 

ακάπηολδ ηαζκμηυιςκ επζπεζνήζεςκ ζημκ ημιέα ηδξ ιεηαπμίδζδξ πμο εα θεζημονβμφκ ιε 

ζοβηεηνζιέκεξ πνμδζαβναθέξ.  
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Ήδδ βζα ημ ζημπυ αοηυ έπμοιε ιπεζ ζηδ δζαδζηαζία εηπυκδζδξ πνυηοπςκ ιεθεηχκ βζα ηδ 

δδιζμονβία παναδμζζαηχκ ιμκάδςκ ιεηαπμίδζδξ ζε ημιείξ γςηζημφξ ηςκ κδζζχκ ιαξ ηαεχξ 

ζοκδέμκηαζ άννδηηα ιε ηδκ μζημκμιζηή ημοξ δναζηδνζυηδηα. Σέημζεξ ιμκάδεξ είκαζ π.π. πνυηοπα 

ηονμημιεία, ζθαβεία, παναζηεοαζηήνζα ημπζηχκ πνμσυκηςκ ηθπ.   

Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί πςξ μ ιδπακζζιυξ αοηυξ εα δίκεζ πνμηεναζυηδηα ζηζξ 

μιάδεξ πμο δεκ έπμοκ εφημθδ πνυζααζδ ζηδ ζοιααηζηή πζζηςηζηή αβμνά, υπςξ είκαζ μζ 

βοκαίηεξ, μζ κέμζ επζπεζνδιαηίεξ, μζ επζπεζνδιαηίεξ πμο ακήημοκ ζε εοπαεείξ ηαηδβμνίεξ ημο 

πθδεοζιμφ, η.α.  

Σέθμξ, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί πςξ μζ κεμζοζηαεείζεξ επζπεζνήζεζξ, ή επζπεζνήζεζξ 

πμο εα εηζοβπνμκίγμκηαζ, εα δεζιεφμκηαζ ςξ πνμξ ηδκ πνυζθδρδ  ζοβηεηνζιέκμο ανζειμφ 

ενβαγμιέκςκ πμο εα πνμζθαιαάκμοκ ιέζα απυ ηα ημπζηά ιδηνχα ημο ΟΑΔΓ ηαζ υπςξ 

ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηα ημζκμηζηά πνμβνάιιαηα εα δζαηδνμφκ αοηέξ ηζξ εέζεζξ ενβαζίαξ βζα ιεβάθδ 

πνμκζηή πενίμδμ. Γζα αοηυ ηαζ ηάεε οπμρήθζμξ εα πνέπεζ κα ηαηαεέηεζ μζημκμιμηεπκζηή ιεθέηδ 

αζςζζιυηδηαξ ηδξ πνυηαζδξ ημο, υπμο εα πενζβνάθμκηαζ ηαζ μζ εέζεζξ ενβαζίαξ.   

 

3.4. Αλάιπζε ησλ ηξαηεγηθώλ ηόρσλ  

 

3.4.1. ηξαηεγηθόο ηόρνο 1 «Γηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα 

όινπο» 

 

Η ζηήνζλδ ηδξ δδιζμονβίαξ εέζεςκ ενβαζίαξ ηαζ δ ηαηακμιή ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ εα 

πνέπεζ κα απμζημπμφκ ζημοξ ακαπηοζζυιεκμοξ αζχζζιμοξ ημιείξ, δναζηδνζυηδηεξ ηαζ 

επζπεζνήζεζξ, ζδίςξ ιεηαλφ ηςκ ΜΜΔ. Η πμθζηζηή πνέπεζ κα ζημπεφεζ ζε πεναζηένς αεθηζχζεζξ 

υζμκ αθμνά ηυζμ ηδκ παναβςβζηυηδηα υζμ ηαζ ηδκ απαζπυθδζδ, ζοιαάθθμκηαξ ζε ιζα 

ηαηακμιή ηςκ ακενχπζκςκ πυνςκ πμο κα ακηζζημζπεί ζηζξ πενζθενεζαηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηαζ ζηζξ  

μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ακάβηεξ. Θα πνέπεζ επίζδξ κα αεθηζχζεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ πζμ 

εοάθςηςκ μιάδςκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, υπςξ είκαζ μζ κέμζ, μζ βοκαίηεξ, μζ ενβαγυιεκμζ ιε 

θζβυηενα πνμζυκηα, μζ ενβαγυιεκμζ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ, ηαεχξ ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ιζα ιεζμκυηδηα. 

 

φιθςκα ιε ηδκ ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί ζηδκ πενζμπή ιαξ, ηφνζα επζδίςλδ ηδξ 

Πενζθένεζαξ είκαζ δ οθμπμίδζδ ηςκ παναηάης εζδζηχκ ζηυπςκ: 

 

Δηδηθνί ηόρνη 

 Δκίζποζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηςκ κέςκ, ζδίςξ αοηχκ ιε  παιδθά ηοπζηά πνμζυκηα 

 Δκενβμπμίδζδ ηςκ ιαηνμπνυκζα ακένβςκ ηαζ ηςκ αηυιςκ απυ εζδζηέξ ημζκςκζηέξ 

μιάδεξ, πμο απεζθμφκηαζ πενζζζυηενμ απυ ημκ απμηθεζζιυ απυ ηδκ αβμνά ενβαζίαξ 

ιέζς ηδξ εθανιμβήξ εζδζηά ζημπεοιέκςκ δνάζεςκ. 

 Κζκδημπμίδζδ ηαζ ζοζηνάηεοζδ ηςκ ημπζηχκ παναβυκηςκ ζηδκ δζαδζηαζία εκίζποζδξ 

ηδξ απαζπυθδζδξ ιέζς ηδξ ακάπηολδξ ημπζηχκ ζοκενβαζζχκ 

 Δκίζποζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ορδθχκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ ηαζ πενζμνζζιυξ ηδξ θοβήξ 

εβηεθάθςκ (brain drain) 
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 Ακάπηολδ ηαζ εκδοκάιςζδ ηδξ ηαζκμημιζηήξ ηαζ  επζπεζνδιαηζηήξ ημοθημφναξ  

 Βεθηίςζδ ηςκ δνάζεςκ επζπεζνδιαηζηήξ ζοιαμοθεοηζηήξ 

 Αφλδζδ ηδξ αοημαπαζπυθδζδξ, εκεάννοκζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, δζεοηυθοκζδ ηδξ 

ίδνοζδξ επζπεζνήζεςκ, δδιζμονβία Δπζπεζνήζεςκ 

 

3.4.2 ηξαηεγηθόο ηόρνο 2 «Αλαβάζκηζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ» 

 

φιθςκα ιε ηδ ηναηδβζηή Γελζμηήηςκ πμο δδιμζίεοζε μ ΟΟΑ ζηζξ 21 Μαΐμο 2012, «μζ 

δελζυηδηεξ έπμοκ ακαδεζπεεί ζημ παβηυζιζμ κυιζζια ημο 21μο αζχκα». Η αλία «κμιίζιαημξ» 

ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ έηηαζδ ηδξ πνήζδξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ακάπηολήξ ημο. Υςνίξ ηζξ 

ηαηάθθδθεξ επεκδφζεζξ ζε δελζυηδηεξ, ημ άημιμ ηαθακίγεηαζ ζημ πενζεχνζμ ηδξ ημζκςκίαξ, δ 

ηεπκμθμβζηή πνυμδμξ δεκ ιεηαθνάγεηαζ ζε μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ μζ πχνεξ δεκ ιπμνμφκ 

πθέμκ κα θακμφκ ακηαβςκζζηζηέξ ζε ιζα παβηυζιζα ημζκυηδηα πμο ααζίγεηαζ μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενμ ζηδ βκχζδ.  

 

Γζα ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα, ηδκ ζηακυηδηα ηαζκμημιίαξ ηαζ ηδκ παναβςβζηυηδηα ηδξ 

Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο είκαζ ηαίνζαξ ζδιαζίαξ δ δζαεεζζιυηδηα ενβαγμιέκςκ ιε ορδθυ 

επίπεδμ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ. Γεδμιέκδξ ηδξ ιαηνμπνυκζαξ ηάζδξ πνμξ μθμέκα ηαζ 

ορδθυηενεξ απαζηήζεζξ ςξ πνμξ ηζξ δελζυηδηεξ, ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ πμο δεκ δζαεέηεζ ηζξ 

δελζυηδηεξ ηζξ μπμίεξ απαζηεί δ μζημκμιία εα δοζημθεφεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ κα ανεζ 

ενβαζία. Η ακηζιεηχπζζδ ηδξ ακενβίαξ, ςξ εη ημφημο, απαζηεί ηδκ ακάθδρδ δνάζδξ βζα κα 

ακηζιεηςπζζημφκ μζ εθθείρεζξ ηαζ μζ ακακηζζημζπίεξ δελζμηήηςκ. 

 

Γεδμιέκμο ημο εθθείιιαημξ ηαηάθθδθςκ δελζμηήηςκ πμο παναηδνείηαζ ζηδκ πενζμπή ιαξ 

βζα ηζξ ιεθθμκηζηέξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, ηδξ ακάβηδξ βζα ηαθφηενδ ακηζζημίπζζδ ηαζ 

δζαπείνζζδ ηςκ δελζμηήηςκ ηαζ ηδξ πείναξ ηςκ δζαηζκμφιεκςκ ενβαγμιέκςκ, ηαεχξ ηαζ  ηςκ 

εθθείρεςκ εζδζηεοιέκςκ επαββεθιαηζχκ ζε δζμζηδηζηέξ ηαζ ηεπκζηέξ δελζυηδηεξ, δ Πενζθένεζα 

Νμηίμο Αζβαίμο ζημπεφεζ ζηα ελήξ (Δηδηθνί ζηόρνη): 

 

 Δκίζποζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ ηςκ κέςκ κα ακαπνμζανιυγμοκ ημ επαββεθιαηζηυ ημοξ 

πνμθίθ ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ 

 Έκηαλδ ηςκ κέςκ ζε πμζμηζηέξ εέζεζξ απαζπυθδζδξ πμο κα ακηζζημζπίγμκηαζ ιε ηα ηοπζηά 

ημοξ πνμζυκηα 

 Αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ζε εκένβεζεξ ηαηάνηζζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ εκίζποζδ ηςκ 

δελζμηήηςκ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ 

 Πανμπή μθμηθδνςιέκςκ παηέηςκ ακάπηολδξ δελζμηήηςκ κέςκ, ηα μπμία εα 

πενζθαιαάκμοκ ηαηάνηζζδ ηαζ πνμχεδζδ ζε επζδμημφιεκεξ εέζεζξ ενβαζίαξ 

 Οθμηθδνςιέκεξ δνάζεζξ οπέν εζδζηχκ ιεζμκεηημοζχκ μιάδςκ ηαζ οπέν ηςκ ακένβςκ ζε 

πενζμπέξ ή ημιείξ ορδθήξ ακενβίαξ ιε εκένβεζεξ οπμζηήνζλδξ, ηαηάνηζζδξ, πνμέκηαλδξ 

ηαζ ηέθμξ έκηαλδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 
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3.4.3. ηξαηεγηθόο ηόρνο  3    «Καηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ» 

 

Ο ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ ειπενζέπεζ ηυζμ ηζξ παναδμζζαηέξ παναιέηνμοξ ηδξ 

πμζυηδηαξ γςήξ (ηαηάζηαζδ οβείαξ, επάνηεζα ζε οθζηά αβαεά, η.η.θ.) υζμ ηαζ ημοξ πανάβμκηεξ 

ζημοξ μπμίμοξ απμδίδεηαζ δ ηαηάζηαζδ απμηθεζζιμφ (ακζηακυηδηα εφνεζδξ ενβαζίαξ, αδοκαιία 

δζεηδίηδζδξ δζηαζςιάηςκ, η.η.θ.). 

 

Δηδηθνί ηόρνη 

 Καηαπμθέιδζδ ηςκ άιεζςκ, έιιεζςκ ηαζ πμθθαπθχκ δζαηνίζεςκ ηαζ ειπμδίςκ θυβς 

θφθμο, θοθεηζηήξ ή εεκζηήξ ηαηαβςβήξ, ενδζηείαξ ή πεπμζεήζεςκ, ακαπδνίαξ, δθζηίαξ ή 

βεκεηήζζμο πνμζακαημθζζιμφ 

 Αφλδζδ απαζπυθδζδξ ηςκ μιάδςκ ορδθμφ ηζκδφκμο θηχπζαξ 

 Δκενβδηζηή έκηαλδ μιάδςκ (ππ άζηεβμζ, Ρμιά) πμο ακηζιεηςπίγμοκ ημκ ηίκδοκμ 

ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ 

 Καηαπμθέιδζδ δζαηνίζεςκ ηαζ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ ηςκ ιεηακαζηχκ 

 Αλζμπμίδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ βζα ηδκ έκηαλδ ηςκ ΔΚΟ ζηδκ αβμνά 

ενβαζία 

 Καηαπμθέιδζδ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ ηαζ ηςκ δζαηνίζεςκ ζημκ ημζκςκζηυ ηαζ ενβαζζαηυ 

πεδίμ 

 Βεθηίςζδ ηδξ πνυκμζαξ βζα υζμοξ πνήγμοκ αμήεεζαξ 

 Βεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηςκ μζημβεκεζχκ  
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3.5. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο 

ηξαηεγηθόο ηόρνο 1 

 

 Τπμζηήνζλδ  επζπεζνδιαηζχκ βζα έκανλδ ηαζ ακάπηολδ επζπεζνήζεςκ 

 Mentoring / Τπμζηήνζλδ βζα έκανλδ ηαζ ακάπηολδ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. 

 Δκίζποζδ ηδξ δδιζμονβίαξ κέςκ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ.   

 Δκίζποζδ ακένβςκ βζα ηδ δδιζμονβία αημιζηήξ επζπείνδζδξ. 

 Ακάπηολδ ημπζηχκ δζηηφςκ πνμχεδζδξ πνμσυκηςκ, δζηηφςζδ ηαζ ζοκενβαζία 

επζπεζνήζεςκ. 

 Γνάζεζξ πνμχεδζδξ ακένβςκ κέςκ ζηδκ απαζπυθδζδ ζε επζπεζνήζεζξ. 

 Καζκμηυιμζ ηνυπμζ μνβάκςζδξ ηδξ ενβαζίαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ ηδθεενβαζίαξ 

ηαζ εοέθζηηςκ νοειίζεςκ ενβαζίαξ πμο επζηνέπμοκ ζε βοκαίηεξ κα ζοκδοάγμοκ άηοπεξ 

οπμπνεχζεζξ θνμκηίδαξ ιε ηδκ ενβαζία. 

 Δκίζποζδ ηδξ πανμπήξ ζοιαμοθεοηζηχκ οπδνεζζχκ βζα ίδνοζδ ημζκςκζηχκ 

επζπεζνήζεςκ. 

 Δοαζζεδημπμίδζδ, εκδιένςζδ ηαζ ηαηάνηζζδ ζε εέιαηα ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ 

 φκδεζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ιε ηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 

 Ακάπηολδ δθεηηνμκζηχκ οπδνεζζχκ επαββεθιαηζηήξ ηαζ επζπεζνδιαηζηήξ 

ζοιαμοθεοηζηήξ  (e-counselling, e-mentoring, e-coaching, ηθπ.) ηυζμ ζε πνμβνάιιαηα 

πνμχεδζδξ ηδξ αοημαπαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ 

 Πνμβνάιιαηα ελαημιζηεοιέκδξ επαββεθιαηζηήξ ζοιαμοθεοηζηήξ ηαζ 

ακάπηολδξ δελζμηήηςκ  ιαηνμπνυκζα ακένβςκ , ακένβςκ ιε παιδθά απαλζςιέκα 

ηοπζηά πνμζυκηα, ακένβςκ πμο δζααζμφκ ζε κμζημηονζά πςνίξ μφηε έκακ ενβαγυιεκμ. 

 Οθμηθδνςιέκδ οπμζηήνζλδ βζα ηδκ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία Κμζκςκζηχκ 

οκεηαζνζζηζηχκ Δπζπεζνήζεςκ απυ κέμοξ  (ηαηάνηζζδ, ελεζδζηεοιέκδ 

επζπεζνδιαηζηή ζοιαμοθεοηζηή, coaching, mentoring, πνδιαημδμηζηή εκίζποζδ βζα ηδκ 

εηηίκδζδ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, επζπμνήβδζδ ηεθαθαίμο ζηδ αάζδ 

δδιζμονβμφιεκςκ εέζεςκ απαζπυθδζδξ, ηθπ) 

 Δκίζποζδ ηςκ  επζπεζνδιαηζχκ  πμο επζεοιμφκ κα δναζηδνζμπμζδεμφκ ζημκ 

αβνμημδζαηνμθζηυ ημιέα, ζημκ ημιέα ημο Πμθζηζζιμφ/Σμονζζιμφ/Θειαηζημφ Σμονζζιμφ/ 

Δκαθθαηηζημφ Σμονζζιμφ/ Τπμδμιχκ ημονζζιμφ/, ζηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ, ζηδκ εκένβεζα, 

ζηδκ καοηζθία, ηαζ ζηζξ οπδνεζίεξ οβείαξ ηαζ ημζκςκζηήξ θνμκηίδαξ. 

 Καζκμηυιμζ ηνυπμζ μνβάκςζδξ ηδξ ενβαζίαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ ηδθενβαζίαξ 

ηαζ εοέθζηηςκ νοειίζεςκ ενβαζίαξ πμο επζηνέπμοκ ζε άημια κα ζοκδοάγμοκ άηοπεξ 

οπμπνεχζεζξ θνμκηίδαξ ιε ηδκ ενβαζία. 
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 Βεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ ΜΜΔ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα 

 

 Πξσηνβνπιία γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηάδσλ 
 

Με ημκ υνμ «οζηάδεξ» ακαθενυιαζηε ζε μιάδεξ ακηαβςκζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ, μζ 

μπμίεξ αθθδθεπζδνμφκ ιε ζηυπμ ηδκ επίηεολδ μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ, ηδκ πνυζααζδ ζε 

πυνμοξ, ηδκ άιεζδ ηαζ έβηαζνδ πθδνμθυνδζδ ηαζ βεκζηυηενα ηδκ ακάθδρδ 

πνςημαμοθζχκ βζα ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ, ηδ αεθηίςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ 

ηδκ αφλδζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ - εηαίνςκ. Οζ ζοζηάδεξ ζε 

πενζθενεζαηυ επίπεδμ ιπμνμφκ κα ζημπεφμοκ  ζηδκ ακάδεζλδ πενζθενεζαηχκ 

ζοβηνζηζηχκ   πθεμκεηηδιάηςκ, υπςξ ηα ημπζηά πνμσυκηα, μζ ημονζζηζηέξ ηαζ 

πμθζηζζηζηέξ δζαδνμιέξ.  

ηζξ ζοζηάδεξ, εηηυξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ – εηαίνμοξ (πμο μκμιάγμκηαζ ηαζ 

«επζπεζνήζεζξ ημνιμφ»),  ζοιιεηέπμοκ οπμζηδνζηηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ θμνείξ,  

υπςξ  εκχζεζξ αζμιδπακζχκ ηαζ επαββεθιαηζηά επζιεθδηήνζα, ηεπκμθμβζηά ζδνφιαηα, 

ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα ηαζ πακεπζζηήιζα, ηοαενκδηζημί μνβακζζιμί, πνδιαημδμηζημί 

θμνείξ, δζηηομιεζίηεξ   η.ά., μζ μπμίμζ πανέπμοκ  οπδνεζίεξ μνζγυκηζμο παναηηήνα πνμξ 

ημοξ εηαίνμοξ ηδξ ζοζηάδαξ. 

Μεηαλφ ηςκ μθεθχκ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε clusters είκαζ: 

1. Η άιεζδ ηαζ έβηαζνδ πθδνμθυνδζδ 

2. Η εοημθυηενδ πνυζααζδ ζε κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ αβμνέξ 

3. Η πνυζααζδ ζε ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ 

4. Η πνυζααζδ ζηζξ αβμνέξ ηεθαθαίμο 

5. Η ακάπηολδ ηαζκμημιίαξ 

6. Η αεθηίςζδ δζαπναβιαηεοηζηήξ ζηακυηδηαξ 

7. Η επίηεολδ μνβακςηζηχκ αεθηζχζεςκ  

 

ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο μζ ζοζηάδεξ ακαπηφζζμκηαζ ζε απμηεκηνςιέκεξ βεςβναθζηά 

πενζμπέξ ηα μθέθδ  βζα ηδκ εηάζημηε πενζθένεζα  ηαζ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ είκαζ 

πμθθαπθάζζα. Η ακάπηολδ ιίαξ ηέημζαξ ζοζηάδαξ επζπεζνήζεςκ  αολάκεζ ηδ ζοιιεημπή 

ηςκ ημπζηχκ παναβυκηςκ  είηε πνυηεζηαζ βζα επζπεζνήζεζξ, ζκζηζημφηα είηε βζα 

πακεπζζηδιζαηά ηαζ ηεπκμθμβζηά ζδνφιαηα, ιε απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία εέζεςκ 

ενβαζίαξ βζα ημοξ κέμοξ. Δπζπθέμκ, εκδοκαιχκεηαζ δ ημπζηή ημζκςκία ηαζ δ ημζκςκζηή 

ζοκμπή.  

θα ηα παναπάκς  επζδνμφκ  ζηδκ αφλδζδ  ηδξ πμζυηδηαξ, ζηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ  

ηαζ ζηδκ αφλδζδ  ηδξ ειπμνεοζζιυηδηαξ ημο παναβυιεκμο  πνμσυκημξ, δδθαδή ζηδκ  

αφλδζδ  ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ. 

Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα κα θεζημονβήζεζ ιζα ζοζηάδα, απαζημφιεκδ 

πνμτπυεεζδ είκαζ κα οπάνπεζ επανηήξ πνδιαημδυηδζδ, δ ςνζιυηδηα  ηςκ εηαίνςκ ηαεχξ 

ηαζ δ πνμΰπανλδ  δμηζιαζιέκδξ  ζοκενβαζίαξ ή δζααμφθεοζδξ ηςκ εκ δοκάιεζ εηαίνςκ 

ηδξ ζοζηάδαξ. Κονίςξ υιςξ πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ εκυξ  «ειπκεοζηή» μ μπμίμξ ιε ηδκ 

ηαηάθθδθδ  εκδιένςζδ  ηαζ ηα ηαηάθθδθα πνδιαημδμηζηά «ενβαθεία» εα ζοιαάθεζ ζηδκ 

ελάθεζρδ ηςκ παναβυκηςκ πμο δνμοκ ακαζηαθηζηά. Σνλ ξόιν απηό κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ. 
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Γεδμιέκδξ ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ ημο ημονζζιμφ ζηδκ μζημκμιία, ζηδκ απαζπυθδζδ ηαζ 

ζηδκ ακάπηολδ ηςκ κδζζχκ ηδξ Πενζθένεζαξ ιαξ, εεςνμφιε πςξ ημ πνχημ cluster 

επζπεζνήζεςκ, πμο εεςνείηαζ «χνζιμ», εα πνέπεζ κα επζηεκηνςεεί βφνς απυ ημκ 

ημονζζιυ. 

Η ζοζηάδα αοηή ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ εα ζημπεφεζ ζηδ δδιζμονβία ηαζ 

πανμπή ορδθήξ πμζυηδηαξ οπμδμιχκ ηαζ οπδνεζζχκ, ηαζ ζηαδζαηά εα ακαδεζηκφεζ ημ 

ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ηδξ Πενζθένεζαξ ιαξ. Μέζς ημο πνμηεζκυιεκμο cluster ηαζ 

ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ ζοκενβαζίαξ ηςκ ιεθχκ – επζπεζνήζεςκ εα ζοιιεηέπμοκ ζε αοηυ, 

εα επζηεοπεεί δ αφλδζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ δ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο 

ημονζζηζημφ πνμσυκημξ. Δπζπθέμκ, δ εκ θυβς ζοζηάδα εα ζοιαάθθεζ ζηδκ μθμηθήνςζδ 

ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ πμο πνμζθένεζ δ Πενζθένεζα ιαξ. Με ηδκ ζοιιεημπή, βζα 

πανάδεζβια, επζπεζνήζεςκ πμο πνμζθένμοκ οπδνεζίεξ ή πνμσυκηα υπςξ, δζαιμκή, ζίηζζδ, 

δναζηδνζυηδηεξ, παναβςβή παναδμζζαηχκ πνμσυκηςκ η.α. ηίεεκηαζ ηα εειέθζα βζα ηδκ 

μθμηθήνςζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ, βεβμκυξ πμο εα αολήζεζ ηδκ 

ακηαβςκζζηζηυηδηα μθυηθδνμο ημο πνμμνζζιμφ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηδξ ηάεε επζπείνδζδξ 

πςνζζηά 

 

 

 Πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο 
 

Ακαθμνζηά ιε ηα Πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινύο εξγαζίαο ηα μπμία απμζημπμφκ ζηδκ 

πνυζθδρδ πνμζςπζημφ πνμηαεμνζζιέκδξ δζάνηεζαξ πνυκμο, δ Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο 

ιε αάζδ ηζξ ακάβηεξ ηδξ έπεζ πνμηείκεζ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ παναηάης πνμβναιιάηςκ, ηα 

μπμία πενζθαιαάκμοκ ζημζπεία βζα ημοξ δζηαζμφπμοξ, ηζξ δνάζεζξ, ημ πνυκμ οθμπμίδζδξ ηαζ 

ημκ πνμτπμθμβζζιυ. Η ηάηςεζ πνυηαζδ έπεζ ηαηαηεεεί ζημ οπμονβείμ απαζπυθδζδξ (ΑΠ: 

60449/ 1061/20.6.2013) ηαζ πενζιέκμοιε ηα απμηεθέζιαηα.  

 

Πξόγξακκα θνηλσθεινύο εξγαζίαο 1.  ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Σμ θοζζηυ πενζαάθθμκ απμηεθεί ημ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια ηςκ κδζζχκ ημο Νμηίμο 

Αζβαίμο. Μεβάθμ ηιήια ηδξ έηηαζδξ ηςκ δφμ κμιχκ έπεζ ακαβκςνζζεεί απυ ηδκ επζζηδιμκζηή 

ημζκυηδηα ςξ μζημθμβζηά ζδιακηζηυ. Πνυηεζηαζ βζα έκα ζφκμθμ 31 πενζμπχκ πμο έπμοκ πνμηαεεί 

βζα έκηαλδ ζημ δίηηομ ΝΑΣURA 2000,  ηαζ 39 ζοκμθζηά Βζυημπςκ. ημπυξ ημο πνμβνάιιαημξ 

είκαζ δ δζαθφθαλδ ηαζ δ ακάδεζλδ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ. Δπζπνυζεεηα, ζηυπμξ είκαζ δ 

δζεκένβεζα ιέηνςκ ηαζ δνάζεςκ πμο εα ζοκδνάιμοκ ζηδκ πνμζηαζία ηςκ δαζχκ ηαζ εζδζηυηενα 

ζηδκ ακηζπονζηή πνμζηαζία, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακηζδζαανςηζηή ηαζ ακηζπθδιιονζηή πνμζηαζία 

ηςκ ηαιέκςκ δαζζηχκ εηηάζεςκ. 

Σμ εκ θυβς πνυβναιια εα απμηεθέζεζ έκα ζδιακηζηυ ενβαθείμ βζα ηδ Γζεφεοκζδ Γαζχκ, βζα 

ημ Γναθείμ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ, ηαεχξ ηαζ βζα ημοξ οπυθμζπμοξ θμνείξ πμο ειπθέημκηαζ 

ζηδκ πνμζηαζία ηςκ δαζχκ ημο κδζζμφ ηδξ Ρυδμο (Πονμζαεζηζηή, Μδ Κοαενκδηζηέξ ηαζ 

εεεθμκηζηέξ Ονβακχζεζξ, φθθμβμζ Πνμζηαζίαξ Πενζαάθθμκημξ, η.α.). 
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ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ 

 

 Καεανζζιυξ πανυδζαξ δαζζηήξ γχκδξ 

 Καεανζζιυξ πμθοζφπκαζηςκ πχνςκ ζε δαζζηέξ εηηάζεζξ, υπςξ εηδνμιζημφξ ηαζ 

ηαηαζηδκςηζημφξ πχνμοξ 

 Γεκδνμθοηέοζεζξ ηαζ ακαδαζχζεζξ 

 οκηήνδζδ ακηζπονζηχκ θςνίδςκ 

 Πενζπμθίεξ απμηνμπήξ ηαζ ακίπκεοζδξ πονηαβζχκ 

 Καηαζηεοή, ζοκηήνδζδ ακηζπθδιιονζηχκ –ακηζδζαανςηζηχκ ένβςκ 

 Υνήζδ ζοζηδιάηςκ επζημζκςκίαξ – αζφνιαημζ 

 

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ 

 Άκενβμζ  

 Δοπαεείξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ (απμθοθαηζζεέκηεξ, πνχδκ πνήζηεξ κανηςηζηχκ μοζζχκ) 

 Άημια πμο γμοκ ηάης απυ ημ υνζμ ηδξ θηχπεζαξ 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ 

 Πνμζςπζηυ δαζμπνμθφθαλδξ 

 Οδδβμφξ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ ηαζ ηνμπμθυνςκ/ιδπακμηίκδηςκ μπδιάηςκ 

 Υεζνζζηέξ ιδπακδιάηςκ 

Γζα ηζξ παναπάκς εζδζηυηδηεξ απαζημφκηαζ άημια εζδζηυηδηαξ ΤΔ. 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 

206 άημια βζα 6ιδκδ απαζπυθδζδ.  

 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Σμ πνυβναιια εα θεζημονβήζεζ έκα ιήκα πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ακηζπονζηήξ πενζυδμο, 

ήημζ απυ 1 Απνζθίμο ηαζ εα δζανηέζεζξ έςξ ηζξ 30 επηειανίμο 

 

ΥΧΡΟΘΔΣΗΗ 

Σμ ζφκμθμ ηδξ Πενζθένεζαξ  Νμηίμο Αζβαίμο, ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ημο κδζζμφ. ημ Νυηζμ 

Αζβαίμ έπμοιε ηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ κδζζχκ (ηαημζηδιέκςκ), ακάθμβα ιε ηδκ έηηαζδ ημοξ: 

 

1. Έηηαζδ 5-20 η.πθι (Μεβίζηδ, Αβαεμκήζζ, Λεζρμί, Κμοθμκήζζα, πμζκμφζα, Θδναζζά, 

Γμκμφζα, Ηναηθεζά) 

2. Έηηαζδ 21-50 η.πθι (Υάθηδ, Πάηιμξ, Νίζονμξ, Φμθέβακδνμξ, Ακηίπανμξ, Κίιςθμξ, 

Ακάθδ, ίηζκμξ) 

3. Έηηαζδ 51-100 η.πθι (Λένμξ, φιδ, Σήθμξ, Κάζμξ, Αζηοπάθαζα, ένζθμξ, Θήνα, 

ίθκμξ, φνμξ, Μφημκμξ, Κφεκμξ) 

4. Έηηαζδ 101-300 η.πθι (Κάθοικμξ, Κςξ, Ίμξ, Αιμνβυξ, Κέα, Μήθμξ, Σήκμξ, Πάνμξ) 
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5. Έηηαζδ 301-500 η.πθι (Κάνπαεμξ, Άκδνμξ, Νάλμξ) 

6. Έηηαζδ 501 ηαζ άκς η.πθι (Ρυδμξ) 

 

Έηηαζδ κδζζμφ Ανζειυξ κδζζχκ Ανζειυξ ςθεθμοιέκςκ ακά κδζί  φκμθμ 

5-20 η.πθι 8 3 24 

21-50 η.πθι 8 3 24 

51-100 η. πθι 11 5 55 

101-300 η.πθι 8 6 48 

301-500 η.πθι 3 10 30 

Άκς ηςκ 500 η. πθι 1 25 25 

ΤΝΟΛΟ 38  206 

 

Ο παναηάης πίκαηαξ απεζημκίγεζ ακαθοηζηά ημ ιέβεεμξ ηςκ 38 ιεβαθφηενςκ κδζζχκ ζημ Νυηζμ 

Αζβαίμ: 

 

ΓΧΓΔΚΑΝΖΑ ΚΤΚΛΑΓΔ 

A/A Νδζί Έηηαζδ 

(η. πθι) 

Α/Α Νδζί Έηηαζδ 

(η.πθι) 

1 Ρυδμξ 1398 1 Νάλμξ 442 

2 Κάνπαεμξ 301 2 Άκδνμξ 380 

3 Κςξ 290 3 Πάνμξ 195 

4 Κάθοικμξ 110 4 Σήκμξ 194 

5 Αζηοπάθαζα 96 5 Μήθμξ 151 

6 Κάζμξ 65 6 Κέα 131 

7 Σήθμξ 62 7 Αιμνβυξ 121 

8 φιδ 58 8 Ίμξ 108 

9 Λένμξ 52 9 Κφεκμξ 99 

10 Νίζονμξ 41 10 Μφημκμξ 85 

11 Πάηιμξ 34 11 φνμξ 82 

12 Υάθηδ 28 12 ίθκμξ 74 

13 Λεζρμί 15 13 Θήνα 73 

14 Αβαεμκήζζ 13 14 ένζθμξ 73 

15 Μεβίζηδ 9 15 ίηζκμξ 41 

 16 Ακάθδ 38 

17 Κίιςθμξ 36 

18 Ακηίπανμξ 35 

19 Φμθέβακδνμξ 23 

20 Ηναηθεζά 19 

21 Γμκμφζα 14 

22 Θδναζζά 11 

23 πμζκμφζα 9 

24 Κμοθμκήζζα 5 

 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

206 άημια X 6 ιήκεξ Υ 800 εονχ = 988.000,00 εονχ 
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Πξόγξακκα θνηλσθεινύο εξγαζίαο 2. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΟΦΔΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ 

ΚΣΗΡΙΧΝ  ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  / ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

 

Ακηζηείιεκμ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ δ πνδιαημδυηδζδ επειαάζεςκ αζηζηήξ ακάπθαζδξ ηαζ 

εζδζηυηενα απμηαηάζηαζδξ υρεςκ δδιμζίςκ ηηδνίςκ ζδζμηηδζίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ  Νμηίμο 

Αζβαίμο.  Μέζς ημο πνμβνάιιαημξ αοημφ επζδζχηεηαζ  δ ακάδεζλδ ηςκ  ζδιακηζηχκ δδιμζίςκ  

ηηδνίςκ  ηςκ  κδζζχκ ηδξ Πενζθένεζαξ, ηα μπμία έπμοκ απμηηήζεζ ειαθδιαηζηυ παναηηήνα θυβμ 

ηδξ ζζημνίαξ, ηδξ ζδζαίηενδξ ανπζηεηημκζηήξ  αθθά ηαζ ηδξ  πνήζδξ ημοξ.  ημ πνυβναιια αοηυ 

ιπμνμφκ κα πενζθδθεμφκ ηυζμ ηα ηηήνζα ηα μπμία θεζημονβμφκ ηαζ ζηεβάγμοκ οπδνεζίεξ 

δδιμζίμο παναηηήνα ( ή ιδ )  ηαζ  ηα μπμία πανμοζζάγμοκ θεμνέξ θυβς παθαζυηδηαξ ηαζ πνήζδξ 

αθθά ηαζ ηα δζαηδνδηέα ηηήνζα ηα μπμία  έπμοκ κα επζδείλμοκ ζδιακηζηή ζζημνζηή δζαδνμιή 

αθθά δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ πθέμκ ηαζ  ηα μπμία πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηή θεμνά θυβς 

εβηαηάθεζρδξ.  

Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ηηζνίςκ δ απμηαηάζηαζδ ηςκ υρεςκ ηνίκεηαζ επζαεαθδιέκδ ηαεχξ 

πνυηεζηαζ βζα ηηήνζα ιε ιέζδ δθζηία άκς ηςκ 25 εηχκ ηα μπμία ζοκηδνμφκηαζ πθδιιεθχξ ή ηαζ 

ηαευθμο ιε απμηέθεζια αθεκυξ κα οπμααειίγεηαζ ημ αζηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ  αθ‘ εηένμο κα 

ιεζχκεηαζ δ ακημπή ηαζ δ δζάνηεζα γςήξ ηςκ ίδζςκ ηςκ ηηδνίςκ ιε δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζηδκ 

αζθάθεζα ηςκ πνδζηχκ ή ηςκ πενζμίηςκ.  

Ιδζαίηενδ ιένζικα πνυηεζηαζ κα θδθεεί βζα ηηήνζα ικδιεζαημφ παναηηήνα υπςξ ηα ηηήνζα 

ηδξ πενζυδμο ηδξ Ιηαθζηήξ ηαημπήξ ζηα Γςδεηάκδζα αθθά ηαζ ηα ηηήνζα ηδξ πενζυδμο ηδξ  

Δκεηζηήξ – Βεκεηζηήξ ηαημπήξ ζηζξ Κοηθάδεξ. 

Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ ηηδνίςκ πμο πνμαθέπεηαζ κα πενζθδθεμφκ ζημ πνυβναιια 

πνμηφπηεζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημκ ανζειυ ηςκ  κδζζχκ  άκς ηςκ 50 ηαημίηςκ,  ήημζ 40 επί  ημκ 

ζοκηεθεζηή 1,5  εηηζιχκηαξ υηζ ηαηά ιέζμ υνμ ακαθμβμφκ 1,5 ηηήνζα ακά  κδζί. διεζχκεηαζ υηζ 

ηα πενζζζυηενα κδζζά είκαζ πμθφ ιζηνμφ ιεβέεμοξ  ηαζ δεκ δζαεέημοκ ηηήνζα πμο κα πθδνμφκ  

ηζξ παναπάκς πνμτπμεέζεζξ.  

  

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ  ΓΡΑΔΙ / ΔΡΓΑΙΔ 
 

 

οκμπηζηά μζ πνμηεζκυιεκεξ δνάζεζξ ακά ηηήνζμ είκαζ: 
 

 Καηαβναθή  παεμθμβίαξ υρεςκ -  Δπζιεηνήζεζξ -  Μεθέηεξ  - Έηδμζδ Άδεζαξ ενβαζζχκ 

ιζηνήξ ηθίιαηαξ (υπμο απαζηείηαζ) 

 Απμηαηάζηαζδ θεμνάξ υρεςκ (απμηαηαζηάζεζξ νδβιαηχζεςκ / ημπζηέξ επζζηεοέξ  –  

ανιμθμβήζεζξ  πέηνζκςκ υρεςκ )  

 Απμηαηάζηαζδ ζδζαίηενςκ ανπζηεηημκζηχκ ηαζ ειαθδιάηςκ ζημζπείςκ    

 οκηήνδζδ  /  επζζηεοή   ελςηενζηχκ ημοθςιάηςκ  (λφθζκςκ) 

 Υνςιαηζζιυξ υρεςκ   

 Καεανζζιυξ / Γζαιυνθςζδ Πενζαάθθμκημξ πχνμο 

 Απμηαηάζηαζδ αθααχκ ελςηενζημφ θςηζζιμφ ηηζνίςκ (ηαζ πενζαάθθμκημξ πχνμο) 
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ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ 
 

Άιεζα  Χθεθμφιεκμζ θυβς ημο πνμβνάιιαημξ απαζπυθδζδξ 

 Άκενβμζ     

 Δοπαεείξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ (απμθοθαηζζεέκηεξ, πνχδκ πνήζηεξ κανηςηζηχκ μοζζχκ) 

 Άημια πμο γμοκ ηάης απυ ημ υνζμ ηδξ θηχπεζαξ 

 

 Διέζα  Χθεθμφιεκμζ θυβς ημο αζζεδηζημφ ηαζ θεζημονβζημφ απμηεθέζιαημξ 

o Άημια πμο ενβάγμκηαζ εκηυξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ηηζνίςκ 

      (σπάλληλοι σπηρεζιών , καθαριζηές , θύλακες, κηλ)  

o Άημια πμο επζζηέπημκηαζ ηα ηηήνζα βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ημοξ   

     (εθόζον ζε  ασηά ζηεγάζονηαι και λειηοσργούν  σπηρεζίες δημοζίοσ ζσμθέρονηος)  

o Οζ ηάημζημζ ηαζ μζ επζζηέπηεξ  ηςκ κδζζχκ ζημ ζφκμθμ ημοξ  ηαεχξ ιέζα απυ ηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ πανειαάζεζξ ακαδεζηκφεηαζ  δ ανπζηεηημκζηή  ηςκ κδζζχκ ηαζ 

ακαααειίγεηαζ ημ αζηζηυ πενζαάθθμκ.  

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ  
 

ημκ παναηάης πίκαηα ηαηακέιμκηαζ μζ εζδζηυηδηεξ ηαεχξ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ 

απαζπμθμφιεκςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ     Γνάζεςκ / 

Δνβαζζχκ  ζε έκα ιέζμο ιεβέεμοξ ηηήνζμ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ελάιδκδ απαζπυθδζδ. 

 

 

 

 

ΔΡΓΑΗΔ 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ  ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

 

ΤΝΟΛΟ  

 ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΝΑ  ΔΡΓΑΗΑ 
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 α/α Αν. Αν. Αν. Αν. Αν. Αν. Αν. 

1 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ / ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΗ 

/ ΜΔΛΔΣΔ / ΑΓΔΗΔ / 

ΔΠΗΒΛΔΦΖ 

1      1 

2 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ    ΦΘΟΡΑ  

ΟΦΔΧΝ 
  

2 

   

2 
3 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ  ΗΓΗΑΗΣΔΡΧΝ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΧΝ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

     

4 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ 

(μύιηλσλ) 

 

   2   2 

5 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ  ΒΑΦΗΜΟ 

ΟΗΚΟΓΟΜΖ 
 2     2 
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6 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ / ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ 
    1  1 

7 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΧΝ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟ 

ΚΣΗΡΗΟΤ/ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΥΧΡΟΤ 

     1 1 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΝΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

1 2 2 2 1 1 9 

 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΑΥΟΛΗΘΟΤΝ 
 

πςξ έπεζ ακαθενεεί μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ ηηδνίςκ πμο πνμαθέπεηαζ κα πενζθδθεμφκ 

ζημ πνυβναιια πνμηφπηεζ οπμθμβίγμκηαξ  ηαηά ιέζμ υνμ 1,5 ηηήνζα ακά  κδζί ηδξ πενζθένεζαξ 

Νμηίμο Αζβαίμο (40).  

Η εηηίιδζδ αοηή θαιαάκεζ οπυρδ ηδκ πμθοδζάζπαζδ ημο κδζζςηζημφ πχνμο ηαζ ημ βεβμκυξ 

υηζ πμθθά κδζζά (11) ακήημοκ ζε πθδεοζιζαηή ηάλδ ηάης ηςκ 500 ηαημίηςκ  ιε ακηίζημζπα  

πενζμνζζιέκμ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ. 

Έηζζ ιε αάζδ ημκ ζοκμθζηυ ανζειυ ηηδνίςκ (60) μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ απαζπμθμοιέκςκ βζα 

ημ ζφκμθμ ηδξ Πενζθένεζαξ  Νμηίμο Αζβαίμο ακέπεηαζ  60 * 9 = 540 ηαζ ηαηακέιεηαζ ςξ πνμξ ηζξ 

εζδζηυηδηεξ ςξ ελήξ: 
 

Πίνακας ζσνολικών απαζτολοσμένων  
 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΠΔ ή ΣΔ 

 

ΜΠΟΓΗΑΣΕΖ ΟΗΚΟΓΟΜΟ ΜΑΡΑΓΚΟ ΚΖΠΟΤΡΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΤΝΟΛΟ 

60 120 120 120 60 60 540 

 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
 

Δπεζδή πνυηεζηαζ βζα μζημδμιζηέξ ενβαζίεξ μζ μπμίεξ εηηεθμφκηαζ ζε ελςηενζηυ πχνμ, βζα 

ηδκ απμδμηζηυηενδ ηαζ ειπνυεεζιδ εηηέθεζδ ημοξ απαζημφκηαζ ζοκεήηεξ ηαθμηαζνίαξ. 

Δζδζηυηενα μζ ενβαζίεξ πνςιαηζζιμφ ζδακζηά  ημπμεεημφκηαζ πνμκζηά πνμξ ημ ηέθμξ ημο 

ηαθμηαζνζμφ. οκεπχξ ημ ζδακζηυ πνμκζηυ δζάζηδια βζα ηδκ επζηοπή  οθμπμίδζδξ ημο 

πνμβνάιιαημξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ 1
δ
  Απνζθίμο έςξ ηαζ ηδκ 30 επηειανίμο.   

 

ΥΧΡΟΘΔΣΗΗ 
 

Σμ πνυβναιια Απμηαηάζηαζδξ ρεςκ Γδιμζίςκ Κηδνίςκ ζδζμηηδζίαξ ηδξ πενζθένεζαξ 

Νμηίμο Αζβαίμο πςνμεεηείηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ ηαημζηδιέκςκ  κδζζχκ ηδξ Πενζθένεζαξ. 

 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

540 άημια X 6 ιήκεξ Υ 800 εονχ =2.592.000,00 εονχ 
 

διεζχκεηαζ υηζ ζημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο πνμβνάιιαημξ δεκ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηυζημξ  βζα ηα 

μζημδμιζηά οθζηά μφηε ημ ηυζημξ πνήζδξ (εκμζηίαζδ , αβμνά) δμιζηχκ ιδπακδιάηςκ. Οζ 

παναπάκς δαπάκεξ πνμηείκεηαζ κα ηαθοθεμφκ ιε ίδζμοξ πυνμοξ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο 

Αζβαίμο. 
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Πξόγξακκα θνηλσθεινύο εξγαζίαο 3. ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΔΘΝΙΚΟΤ  

ΚΑΙ  ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ  ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ηυπμξ ημο εκ θυβς πνμβνάιιαημξ είκαζ δ δζεκένβεζα δνάζεςκ πμο απμζημπμφκ ζημκ 

ηαεανζζιυ, απμηαηάζηαζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ημο Δεκζημφ ηαζ Δπανπζαημφ μδζημφ δζηηφμο ζημ επί 

ημο μπμίμο δ Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο έπεζ  ηδκ εοεφκδ ηδξ ηαηαζηεοήξ, επζζηεοήξ & 

ζοκηήνδζδξ ζηα δζμζηδηζηά υνζα ημο Νμηίμο Αζβαίμο. 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ 

 

 Καεανζζιυξ, απμρίθςζδ ηδξ πανυδζαξ αθάζηδζδξ   

 Κθάδεια ηςκ πανυδζςκ δέκηνςκ ηαζ δεκηνμζημζπζχκ  

 Κθάδεια ηαζ θνμκηίδα ημο πναζίκμο εκηυξ ηςκ δζαπςνζζηζηχκ   κδζίδςκ 

(‗Jersey‘) 

 Απμηαηάζηαζδ θεμνχκ  ηςκ  δζαπςνζζηζηχκ κδζίδςκ 

 Απμηαηάζηαζδ θεμνχκ ηςκ παναηείιεκςκ πεγμδνμιίςκ (υπμο οπάνπμοκ)   

 Απμηαηάζηαζδ ημπζηχκ θεμνχκ ηαζ αθααχκ ημο μδμζηνχιαημξ  (νςβιαηχζεζξ , 

ενποζιμί , μπέξ , εηθοθζζιμί άηνςκ ηθπ)  

 οκηήνδζδ , απμηαηάζηαζδ ηδξ ηάεεηδξ ηαζ μνζγυκηζαξ μδζηήξ ζήιακζδξ  

 οκηήνδζδ , απμηαηάζηαζδ ηςκ ιεηαθθζηχκ ηαζ ηςκ εη ζηονμδέιαημξ ζηδεαίςκ 

αζθαθείαξ  

 οκηήνδζδ, απμηαηάζηαζδ, ηαεανζζιυξ ηςκ ιζηνχκ ηεπκζηχκ ημο μδζημφ 

δζηηφμο (πθεονζημί πάκδαηεξ , βέθονεξ, ημζπεία ακηζζηήνζλδξ ηθπ ) 

 Λμζπέξ ιζηνμενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ ημο μδζημφ δζηηφμο.   
 

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ 

 

 Άκενβμζ  

 Δοπαεείξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ (απμθοθαηζζεέκηεξ, πνχδκ πνήζηεξ κανηςηζηχκ μοζζχκ) 

 Άημια πμο γμοκ ηάης απυ ημ υνζμ ηδξ θηχπεζαξ 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ 

 

 Δνβάηεξ βζα ηζξ ααζζηέξ ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ 

 Γεςπυκμζ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ πνμβνάιιαημξ ενβαζζχκ ακαθμνζηά ιε ηδκ θνμκηίδα ημο 

πναζίκμο. 

 Δνβμδδβμί – Δπζαθέπμκηεξ βζα ημκ ζοκημκζζιυ ηςκ ενβαζζχκ. 

 Υεζνζζηέξ ιδπακδιάηςκ 
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 

 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ ζφκμθμ ημ επανπζαημφ μδζημφ δζηηφμο ζε Κοηθάδεξ ηαζ 

Γςδεηάκδζα αθθά ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ εα πνέπεζ κα οπάνπμοκ δζαθμνεηζηά ζοκενβεία ζηα κδζζά 

εηηζιάηαζ υηζ εα απαζηδεμφκ ζοκμθζηά 150 Δνβάηεξ, 15 Γεςπυκμζ ηαζ 18 Δνβμδδβμί/ 

Δπζαθέπμκηεξ  ζφιθςκα ιε  ηδκ ακάθοζδ πμο θαίκεηαζ ζημοξ παναηάης πίκαηεξ.   

 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 

Η ζοκηήνδζδ ηςκ δνυιςκ εα πνέπεζ κα λεηζκήζεζ πνζκ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ ηαζ ηδκ 

πνμζέθεοζδ ημονζζηχκ. Πανάθθδθα μζ πεζιενζκμί ιήκεξ ιε ηζξ άζπδιεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ δεκ 

εκδείηκοκηαζ βζα αοηέξ ηζξ ενβαζίεξ, ηαηυπζκ ημφημο δ ζδακζηή πενίμδμξ οθμπμίδζδξ είκαζ ημ 

ελάιδκμ 1 Μανηίμο – 31 Αοβμφζημο. 

 

ΥΧΡΟΘΔΣΗΗ 

 

Σμ εεκζηυ ηαζ επανπζαηυ δίηηομ ηςκ Νδζζχκ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο υπμο 

απαζηείηαζ ζοκηήνδζδ. 

 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

183 άημια X 6 ιήκεξ Υ 800 εονχ = 878.400, 00 εονχ 
 

Πίκαηαξ απαζπμθμοιέκςκ βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ημο μδζημφ δζηηφμο Γςδεηακήζμο 

 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ  

ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

 

ΔΡΓΑΣΔ 

 

ΓΔΧΠΟΝΟΗ 

ΔΡΓΟΓΖΓΟΗ 

/ 

ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ

 

(ΣΔ ή ΠΔ) 

ΝΖΗΑ Αν. Αν. Αν. Αν. 

 

ΡΟΓΟ 15 1 1 17 

ΚΧ 5 1 1 7 

ΚΑΛΤΜΝΟ 4  1 1 6 

ΛΔΡΟ 4  1 1 6 

ΚΑΡΠΑΘΟ 4  1 1 6 

ΠΑΣΜΟ 4  1 1 6 

ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ 4  1 1 6 
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ΝΗΤΡΟ 4  - - 4 

ΣΖΛΟ 4  - - 4 

ΚΑΟ 4  - - 4 

ΤΜΖ 4  - - 4 

ΥΑΛΚΖ 4  - - 4 

 

ΤΝΟΛΟ  
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

 

 

60 7 7 74 

 

 
 

 

 
Πίκαηαξ απαζπμθμοιέκςκ βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ημο μδζημφ δζηηφμο Κοηθάδςκ 

 

 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 
ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΧΠΟΝΟΗ ΔΡΓΟΓΖΓΟΗ 

/ 

ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ 

(ΣΔ ή ΠΔ) 

ΝΖΗΑ Αν. Αν. Αν. Αν. 

 

1 ΝΑΞΟ 9 1 1 11 

2 ΑΝΓΡΟ 8 1 1 10 

3 ΣΖΝΟ 7 1 1 9 

4 ΠΑΡΟ 5 1 1 7 

5 ΚΔΑ 5 

 

1 1 7 

6 ΤΡΟ 4  1 1 6 

7 ΑΜΟΡΓΟ 4  - 1 5 

8 ΦΖΡΑ 4  - 1 5 

9 ΜΖΛΟ 4  - 1 5 

10 ΚΤΘΝΟ 4  - 1 5 

11 ΜΤΚΟΝΟ 4  1 1 5 

12 ΗΦΝΟ 4  - - 4 

13 ΔΡΗΦΟ 4  - - 4 
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14 ΚΗΜΧΛΟ 4  - - 4 

15 ΗΚΗΝΟ 4  - - 4 

16 ΦΟΛΔΓΑ-

ΝΓΡΟ 

4  - - 4 

17 ΑΝΑΦΖ 4  - - 4 

18 ΗΟ 4  - - 4 

19 ΘΖΡΑΗΑ 4  - - 4 

 

ΤΝΟΛΟ  
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

 

 

90 8 11 109 

 

 
 

 

Πξόγξακκα θνηλσθεινύο εξγαζίαο 4.  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΦΤΣΧΡΙΟ  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΧΝ ΓΡΑΔΧΝ 

 

1. Παναβςβή ηναημζίςκ πζθζάδςκ (300.000) ιεθζζζμημιζηχκ, ηηδκμηνμθζηχκ, δαζζηχκ 

ηαζ ηαθθςπζζηζηχκ δεκδνοθθίςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ηδξ 

ηηδκμηνμθίαξ ηαζ ηδξ ιεθζζζμημιίαξ ζημ Νυηζμ Αζβαίμ υπςξ επίζδξ  ημκ ειπθμοηζζιυ 

ηαζ ηδκ ακαδδιζμονβία ηδξ πθςνίδαξ ζηα δάζδ ιαξ ηαζ ζημοξ Γήιμοξ ηςκ κδζζχκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ ημο Νυηζμο Αζβαίμο. 

 

2. Γεκδνμθοηεφζεζξ  ηαθθςπζζηζηχκ , ιεθζζζμημιζηχκ ,ηαζ ηηδκμηνμθζηχκ θοηχκ απυ 

ημοξ Γήιμοξ ηδξ Πενζθένεζαξ ιαξ ηαζ απυ δζάθμνμοξ θμνείξ ,ζοθθυβμοξ, ημζκςκζηέξ 

μιάδεξ ηθπ ιε ζημπυ ηδκ αζζεδηζηή ακααάειζζδ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηδκ ημονζζηζηή 

ακάπηολδ. 

 

3. Ακαδαζχζεζξ μνβακςιέκεξ απυ ηδκ Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο ζε ζοκενβαζία ιε 

θμνείξ ηδξ Πενζθένεζαξ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ πονυπθδηηςκ πενζμπχκ απυ ηζξ 

πνυζθαηεξ πονηαβζέξ ζημ κδζί ιαξ αθθά ηαζ ζε υθδ ηδκ Πενζθένεζα. 

 

4. Καεανζζιυξ ,ζοκηήνδζδ, ηαζ ακάπθαζδ δδιυζζςκ πάνηςκ, ηήπςκ , κδζίδςκ (jersey) 

ηθπ βζα ημκ ηαθθςπζζιυ ηαζ ηδκ αζζεδηζηή ακααάειζζδ ηδξ πενζμπήξ ιαξ. 

 

5. Γςδεηακδζζαηυξ Βμηακζηυξ ηήπμξ – ακάπθαζδ ημο πχνμο , Γδιζμονβία πενζπαηδηζηήξ 

δζαδνμιήξ πενζααθθμκηζηήξ ενιδκείαξ ιε μκμιαζία ημ Μμκυπαηζ ηδξ Βζμπμζηζθυηδηαξ, 

πεδζαζιυξ κέςκ εκμηήηςκ πανμοζίαζδξ θοηχκ  ηαζ Ακάπηολδ ααζζηχκ οπμδμιχκ βζα 

πνμβνάιιαηα πζθμηζηήξ ηαθθζένβεζαξ ζε ιζηνή ηθίιαηα πζζημπμζδιέκμο θοηζημφ οθζημφ 

ανςιαηζηχκ/θανιαηεοηζηχκ θοηζηχκ εζδχκ .ηυπμξ υθςκ αοηχκ είκαζ: 
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Σα  ένβα ηαζ δνάζεζξ πμο άπημκηαζ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ πνμζηαζίαξ, δζαηήνδζδξ, 

ακάδεζλδξ ηαζ αεζθμνζηήξ αλζμπμίδζδξ ηδξ αοημθομφξ πθςνίδαξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ 

εζδζηυηενα ζηδκ Πενζθένεζα ημο Νυηζμο Αζβαίμο. 

6. Πενζααθθμκηζηέξ εηπαζδεφζεζξ ζημκ πχνμ ημο θοηςνίμο ηαζ ημο αμηακζημφ ηήπμο ζε 

ζπμθεία πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ  εηπαίδεοζδξ ηαζ ζε ημζκςκζηέξ μιάδεξ ιε 

ζημπυ ηδκ πενζααθθμκηζηή εοαζζεδημπμίδζδ. 

 

7. Ονβάκςζδ πμθζηζζηζηχκ εηδδθχζεςκ ζημ πχνμ ημο Πενζθενεζαημφ θοηςνίμο ηαζ ημο 

Βμηακζημφ ηήπμο (θεζηζαάθ , διενίδεξ ηθπ) βζα ηδκ ροπαβςβία ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηδκ 

ακάδεζλδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ιαξ ηθδνμκμιζάξ. 

 

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ 

Σμ ζφκμθμ ημο Πθδεοζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ ημο Νυηζμο Αζβαίμο. 

Δίδμξ Γνάζδξ 
Δηπαζδεοηζηυ 

επίπεδμ  
Δζδζηυηδηεξ ηαζ ανζειυξ 

Παναβςβή ηναημζίςκ πζθζάδςκ 

(300.000) ιεθζζζμημιζηχκ, 

ηηδκμηνμθζηχκ, δαζζηχκ ηαζ 

ηαθθςπζζηζηχκ δεκδνοθθίςκ 

ΠΔ ,ΣΔ, ΓΔ, 

ΤΔ 

Γεςπυκμζ ΠΔ,ΣΔ, (2) 

Γεκδνμηδπμονμί ΓΔ (1) 

Δνβάηεξ ΤΔ (10) 

Γεκδνμθοηεφζεζξ  ηαθθςπζζηζηχκ , 

ιεθζζζμημιζηχκ ,ηαζ ηηδκμηνμθζηχκ 

θοηχκ 

ΠΔ ,ΣΔ,  ΤΔ 
Γεςπυκμζ ΠΔ,ΣΔ (1) Δνβάηεξ 

ΤΔ (10) 

        

      Ακαδαζχζεζξ  
ΠΔ ,ΣΔ,  ΤΔ 

ΤΔ 

Γαζμθυβμζ ΠΔ ΣΔ (1) 

Υεζνζζηέξ ιδπακδιάηςκ(2) 

Δνβάηεξ ΤΔ (10) 

Καεανζζιυξ ,ζοκηήνδζδ, ηαζ ακάπθαζδ 

δδιυζζςκ πάνηςκ, ηήπςκ , κδζίδςκ 

(Jersey ηθπ) 

ΠΔ ,ΣΔ,  ΤΔ 

ΤΔ 

Γεςπυκμζ ΠΔ,ΣΔ (1) Δνβάηεξ 

ΤΔ (10) 

Γςδεηακδζζαηυξ Βμηακζηυξ ηήπμξ 

Ακάπθαζδ ημο πχνμο , Γδιζμονβία 

πενζπαηδηζηήξ δζαδνμιήξ 

πενζααθθμκηζηήξ ενιδκείαξ ηαζ 

πεδζαζιυξ κέςκ εκμηήηςκ πανμοζίαζδξ 

ΠΔ ,ΣΔ, ΓΔ, 

ΤΔ ΤΔ 

Γεςπυκμζ ΠΔ, ΣΔ 

(Ανπζηέηημκεξ ημπίμο, Φοηζηήξ 

Παναβςβήξ )(3) 

οζηδιαηζηυξ αμηακζηυξ (1) 
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θοηχκ Τδναοθζημί (2) 

Δνβμδδβμί (2) 

Δνβάηεξ (15) 

Πενζααθθμκηζηέξ εηπαζδεφζεζξ ζημκ 

πχνμ ημο θοηςνίμο ηαζ ημο αμηακζημφ 

ηήπμο 

ΠΔ ,ΣΔ 
Γεςπυκμζ ΠΔ,ΣΔ (1) 

Δηπαζδεοηζημί (2) 

Ονβάκςζδ πμθζηζζηζηχκ εηδδθχζεςκ 

ζημ πχνμ ημο Πενζθενεζαημφ θοηςνίμο 

ηαζ ημο Βμηακζημφ ηήπμο (θεζηζαάθ , 

διενίδεξ ηθπ) 

ΠΔ ,ΣΔ, ΓΔ 

Γδιμζζχκ ζπέζεςκ 

Μάνηεηζκβη ΠΔ,ΣΔ(1) 

Γζμζηδηζημφ ΓΔ (1) 

 

Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ ςθεθμοιέκςκ ακένπεηαζ ζηα 76 άημια. 

 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

76 άημια X 6 ιήκεξ Υ 800 εονχ = 364.800,00 εονχ 

 

 

Πξόγξακκα θνηλσθεινύο εξγαζίαο 5.   ΦΗΦΙΑΚΟ   ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ημπυξ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ δ πνδιαημδυηδζδ δνάζεςκ πμο εα επζηαπφκμοκ ηδκ 

ελμζηείςζδ ημο πθδεοζιμφ ιε  ημκ κέμ δθεηηνμκζηυ, πθέμκ, ηνυπμ πανμπήξ ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Ν. Αζβαίμο ηαηαπμθειχκηαξ ηδκ έθθεζρδ ρδθζαημφ βναιιαηζζιμφ ηαζ δελζμηήηςκ. 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ 

 

 Δηπαίδεοζδ πμθζηχκ ηαζ θμνέςκ βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο εα πανέπμκηαζ απυ ημ ένβμ 

«Ηθεηηνμκζηή Πενζθένεζα Ν. Αζβαίμο». 

 Καη‘ μίημκ αμήεεζα εοπαεχκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ (π.π. δθζηζςιέκμζ) βζα ηδκ 

δζεηπεναίςζδ ηςκ οπμεέζεςκ ημοξ ιε ηδκ Πενζθένεζα Ν. Αζβαίμο ιέζς ηςκ 

δθεηηνμκζηχκ ζοζηδιάηςκ πμο εα οθμπμζδεμφκ. Καη‘ επέηηαζδ δ αμήεεζα ιπμνεί κα 

πανέπεηαζ ανβυηενα βζα υθεξ ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ μζ μπμίεξ εα πνδζζιμπμζμφκ 

δζαδναζηζηέξ δθεηηνμκζηέξ πθαηθυνιεξ επζημζκςκίαξ. 

 Καη‘ μίημκ αμήεεζα ΑΜΔΑ βζα ηδκ δζεηπεναίςζδ ηςκ οπμεέζεςκ ημοξ ιε ηδκ 

Πενζθένεζα Ν. Αζβαίμο, ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ιε υθεξ ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ. 
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 Γνάζεζξ εκίζποζδξ ημο ρδθζαημφ αθθααζηζζιμφ ηαζ δελζμηήηςκ. 

 

ΟΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ 

 Σμ ζφκμθμ ημο πθδεοζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ Ν. Αζβαίμο 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ 

 Απυθμζημζ ζπμθχκ ΣΠΔ (ΑΔΙ, ΣΔΙ, ζδζςηζηχκ ζπμθχκ ή ακηίζημζπςκ ζπμθχκ 

ελςηενζημφ) 

 Πζζημπμζδιέκμ επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ (ΠΔ ή ΣΔ) ζε εέιαηα δθεηηνμκζηχκ 

οπμθμβζζηχκ ηαζ δζαδζηηφμο  

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ πθδεοζιζαηή ηαηακμιή ηδξ Πενζθένεζαξ Ν. Αζβαίμο, ηαζ ηδ 

βεςβναθζηή έηηαζδ ημο ηάεε κδζζμφ, ημ πνμζςπζηυ πμο εα πνεζαζηεί πανμοζζάγεηαζ 

παναηάης: 

 

1
δ
 Καηδβμνία ( Ρυδμξ): 25 άημια 

 

2
δ
 Καηδβμνία Νδζζά ιε πθδεοζιυ άκς ηςκ 10.000 ηαημίηςκ (φνμξ, Νάλμξ, Κςξ, 

Κάθοικμξ, ακημνίκδ, Άκδνμξ, Πάνμξ,) : 6 άημια ακά κδζί 36 ζημ ζφκμθμ. 

 

3
δ
. Καηδβμνία  Νδζζά ιε πθδεοζιυ ιεηαλφ 2.000 ηαζ 10.000 ηαημίηςκ (Κάνπαεμξ, Λένμξ, 

Πάηιμξ, φιδ, Αιμνβυξ, Κέα, Μφημκμξ, Σήκμξ, Μήθμξ, ίθκμξ): 4 άημια ακά κδζί, 40 ζημ 

ζφκμθμ. 

 

4
δ
 Καηδβμνία- Νδζζά ιε πθδεοζιυ ιεηαλφ 1000 ηαζ 2000 ηαημίηςκ (Αζηοπάθαζα, Αιμνβυξ, 

Ακηίπανμξ, Ιυξ, Κφεκμξ, ένζθμξ,). Απυ 2 άημια ακά κδζί, 12 ζημ ζφκμθμ. 

 

5
δ
  Καηδβμνία- Νδζζά ιε πθδεοζιυ ιζηνυηενμ ηςκ 1.000 ηαημίηςκ 1 άημιμ ακά κδζί, 15 

άημια ζημ ζφκμθμ.  

 

Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ αηυιςκ πμο οπμθμβίγεηαζ κα πνμζθδθεμφκ είκαζ 128 άημια.  

 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

128 άημια X 6 ιήκεξ Υ 800 εονχ =  614.400,00 εονχ 
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Πξόγξακκα θνηλσθεινύο εξγαζίαο 6.   INFO KIOSKS 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Η Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο πνμηείκεζ ηδκ θεζημονβία info kiosks (ηέκηνςκ 

πθδνμθυνδζδξ) ζε ηεκηνζηά ζδιεία ηςκ ιζηνχκ κδζζχκ ηαζ ζηζξ πφθεξ εζζυδμο (θζιάκζα ηαζ 

αενμδνυιζα) ζηα ιεβάθα κδζζά - ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ ηδξ Πενζθένεζαξ. Σμ  info kiosk 

είκαζ έκαξ κέμξ ηνυπμξ πνμχεδζδξ ηδξ πθδνμθυνδζδξ ζπεηζηά ιε ηζξ επζθμβέξ εκαθθαηηζημφ 

ημονζζιμφ, εζηίαζδξ ηαζ θζθμλεκίαξ ζηδκ πενζμπή ιε ηδκ πνήζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ μεμκχκ 

αθήξ πμο εα πανέπμοκ ζηδκ επζζηέπηδ ιζα δζαδναζηζηή ειπεζνία ηαζ εα ημκ εκδιενχκμοκ βζα 

ημκ ηυπμ πμο έπεζ επζζηεθεεί . 

Σμ info kiosk εα πανέπεζ βεκζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ κδζί ζημκ επζζηέπηδ, εα βίκεηαζ 

δζακμιή εβηεηνζιέκμο εκδιενςηζημφ οθζημφ ημονζζηζηήξ πνμαμθήξ. Πανέπμκηαζ πνήζζιεξ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ζδιεία εκδζαθένμκημξ ημο κδζζμφ, αλζμεέαηα πμο εα ιπμνμφζε κα 

επζζηεθηεί. Σμπμεεζίεξ βζα θαβδηυ, πμηυ, δζαζηέδαζδ. 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ 

 

 Γζακμιή εβηεηνζιέκμο εκδιενςηζημφ οθζημφ 

 Πανμπή βεκζηχκ πθδνμθμνζχκ βζα ημ κδζί  

 Δκδιένςζδ βζα δνάζεζξ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ 

 Πθδνμθμνίεξ βζα πχνμοξ θζθμλεκίαξ, εζηίαζδξ, δζαζηέδαζδξ 

 

ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ 

 Άκενβμζ  

 Δοπαεείξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ (απμθοθαηζζεέκηεξ, πνχδκ πνήζηεξ κανηςηζηχκ μοζζχκ) 

 Άημια πμο γμοκ ηάης απυ ημ υνζμ ηδξ θηχπεζαξ 

 ΑΜΔΑ 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ 

 ΓΔ ιε άνζζηδ βκχζδ Αββθζηήξ βθχζζαξ ηαζ ηαθή βκχζδ ιζαξ δεφηενδξ λέκδξ βθχζζαξ 

θυβς ηδξ θφζδξ  ηδξ ενβαζίαξ πμο απαζηεί επζημζκςκία ιε αθθμδαπμφξ επζζηέπηεξ. 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 

 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ βζα ημοξ ιεβάθμοξ ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ (Ρυδμξ, Κχξ, 

Κάθοικμξ, Πάηιμξ απυ Γςδεηάκδζα ηαζ Μφημκμξ, Πάνμξ, Νάλμξ, ακημνίκδ βζα ηζξ Κοηθάδεξ) 

είκαζ δ απαναίηδηδ δ θεζημονβία δφμ info kiosks ζηζξ πφθεξ εζζυδμο (Λζιάκζα, Αενμδνυιζα) ηαζ 

πνμαθέπμκηαξ θεζημονβία εκυξ info kiosk ζε ηεκηνζηά ζδιεία ζηα οπυθμζπα ιζηνά κδζζά εα 

απαζηδεμφκ 80 άηνκα βζα ηδκ ζηεθέπςζή ημοξ. 
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ΓΧΓΔΚΑΝΖΑ: 

 

 

 

 

 

ΡΟΓΟ 4 2 

ΚΧ 4 2 

ΚΑΛΤΜΝΟ 4 2 

ΛΔΡΟ 2 1 

ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ 2 1 

ΠΑΣΜΟ 4 2 

ΝΙΤΡΟ 2 1 

ΣΗΛΟ 2 1 

ΚΑΟ 2 1 

ΥΑΛΚΗ 2 1 

ΚΑΡΠΑΘΟ 2 1 

ΑΓΑΘΟΝΗΙ 2 1 

ΤΜΗ 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΖΗΑ 

ΓΔ κε άξηζηε 

γλώζε 

αγγιηθώλ θαη 

θαιή γλώζε 

δεύηεξεο 

γιώζζαο 

 

ΗNFO KIOSKS 
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ΚΤΚΛΑΓΔ: 

 

 

 

 

ΑΜΟΡΓΟ 2 1 

ΑΝΑΦΗ 2 1 

ΑΝΓΡΟ 2 1 

ΦΗΡΑ 4 2 

ΘΗΡΑΙΑ 2 1 

ΙΟ 2 1 

ΚΔΑ 2 

 

1 

ΚΙΜΧΛΟ 2 1 

ΚΤΘΝΟ 2 1 

ΜΗΛΟ 2 1 

ΜΤΚΟΝΟ 4 2 

ΝΑΞΟ 4 2 

ΠΑΡΟ 4 2 

ΔΡΙΦΟ 2 1 

ΙΚΙΝΟ 2 1 

ΙΦΝΟ 2 1 

ΤΡΟ 2 1 

ΣΗΝΟ 2 1 

ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ 2 1 

 

 

ΝΖΗΑ 

ΓΔ κε άξηζηε 

γλώζε 

αγγιηθώλ θαη 

θαιή γλώζε 

δεύηεξεο 

γιώζζαο 

 

ΗNFO KIOSKS 
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ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 

Σα info kiosks εα θεζημονβμφκ ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ 

επζζηεπηχκ, ςξ εη ημφημο εα απαζηδεεί πνυζθδρδ αηυιςκ ιε ελάιδκεξ ζοιαάζεζξ βζα ηδκ 

πενίμδμ 1 Μαΐμο – 31 Οηηςανίμο 

 
ΥΧΡΟΘΔΣΗΗ 

 

Σα info kiosks εα ανίζημκηαζ ζηζξ πφθεξ εζζυδμο (Λζιάκζα ηαζ Αενμδνυιζα) ηςκ 

ιεβάθςκ κδζζχκ ηαζ  ζε ηεκηνζηά ζδιεία ηςκ ιζηνχκ κδζζχκ . Σα βναθεία πμο εα ζηεβαζημφκ 

εα είκαζ ζδζμηηδζίαξ ηςκ ακηίζημζπςκ δήιςκ. 

 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

80 άημια X 6 ιήκεξ Υ 800 εονχ = 384.000,00 εονχ  

 

 

Πξόγξακκα θνηλσθεινύο εξγαζίαο 7.  ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ, ΑΝΑΓΔΙΞΗ  ΚΑΙ  ΗΜΑΝΗ 

ΜΟΝΟΠΑΣΙΧΝ ΣΑ ΝΗΙΑ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα μζ ημπζημί θμνείξ ιε πνδιαημδυηδζδ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ 

ιέζς ζοβπνδιαημδμημφιεκςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ιε οπμζηήνζλδ απυ ημκ ΔΟΣ ηαζ ηδκ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  πναβιαημπμίδζακ ηδκ ακαηαηαζηεοή, ζοκηήνδζδ, ακάδεζλδ, ζήιακζδ  ηαζ 

ηαηαβναθή πακέιμνθςκ  πεγμπυνςκ δζαδνμιχκ – ιμκμπαηζχκ.  

 

Πανά ηζξ δνάζεζξ ηςκ πνμβναιιάηςκ οπάνπμοκ αηυια πμθθά  ιμκμπάηζα  ζε υθα ηα 

κδζζά πμο πνήγμοκ ακάδεζλδ ,  ηαεανζζιυ , ζοκηήνδζδ  ηαζ  ζήιακζδ ηαζ πανάθθδθα  βζα κα 

αλζμπμζδεμφκ ημονζζηζηά . ημ ημιιάηζ αοηυ πζζηεφμοιε υηζ πνέπεζ κα ακαθάαεζ δνάζδ δ 

Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο αμδεχκηαξ ηυζμ ζηδκ ζοκηήνδζδ ημοξ υζμ ηαζ ζηδκ  ακάδεζλδ ηαζ 

πνμχεδζή ημοξ. 

 
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ 

 

 Καεανζζιυξ - ζοκηήνδζδ ηςκ ηαηαβεβναιιέκςκ ιμκμπαηζχκ 

 Δπανηήξ ζήιακζδ ηςκ δζαδνμιχκ. 

 Έηδμζδ – επακέηδμζδ έκηοπμο οθζημφ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ πενζπαηδηζηχκ δζαδνμιχκ 

– ιμκμπαηζχκ ακά κδζί 

 Δπμπζαηή πνυζθδρδ ζοκμδχκ ηαζ δζελαβςβή πνμβναιιαηζζιέκςκ εηδνμιχκ 

λεκαβήζεςκ ζηζξ δζαδνμιέξ ηςκ κδζζχκ 
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ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ 

 Νέμζ Άκενβμζ 

 Μαηνμπνυκζα Άκενβμζ 

 Άημια πμο γμοκ ηάης απυ ημ υνζμ ηδξ θηχπεζαξ 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ 

 Πνυζθδρδ αηυιςκ βζα ημκ ηαεανζζιυ – ζοκηήνδζδ ηαζ ζήιακζδ ηςκ ιμκμπαηζχκ - ΓΔ 

 Πνυζθδρδ ζοκμδχκ – λεκαβχκ βζα λεκάβδζδ ζηζξ δζαδνμιέξ ηςκ κδζζχκ – Απυθμζημζ 

ζπμθήξ λεκαβχκ 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Γζα ηδκ οθμπμίδζδ πνμηείκεηαζ δ πνυζθδρδ πνμζςπζημφ ιε ελάιδκεξ ζοιαάζεζξ ηαηά ημ 

δζάζηδια Μάζμξ – Οηηχανζμξ.  

 

 

 

Πξόγξακκα θνηλσθεινύο εξγαζίαο 8. ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ  ΜΟΝΟΠΑΣΙΧΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΧΝ ΠΔΓΙΧΝ ΣΑ ΝΗΙΑ 

  
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Πένα απυ ηζξ παναδμζζαηέξ ιμνθέξ ημονζζιμφ οπάνπεζ δ πνυεεζδ απυ ηδκ Πενζθένεζα 

Νμηίμο Αζβαίμο ακάδεζλδξ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ πμο ιπμνμφκ κα δζαθμνμπμζήζμοκ 

ηαζ ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ακά κδζί. Μία ηέημζα ιμνθή ημονζζιμφ είκαζ μ πενζπαηδηζηυξ ηαζ 

μ  ακαννζπδηζηυξ ημονζζιυξ ζηα κδζζά ιαξ. Γζα αοηυ ηαζ πνμηείκμκηαζ δνάζεζξ πενεηαίνς 

ακάδεζλήξ ημο ζε κδζζά πμο ήδδ θεζημονβμφκ αθθά ηαζ αλζμπμίδζδ αοηήξ ηδξ ιμνθήξ ημονζζιμφ 

ζε άθθα κδζζά πμο δ ιμνθμθμβία ημοξ επζηνέπεζ ακηίζημζπεξ δνάζεζξ.   

Η ακάπηολδ ημο πενζπαηδηζημφ ηαζ ημο  ακαννζπδηζημφ ημονζζιμφ δίκεζ πνμζηζεέιεκδ αλία 

ζημ ημονζζηζηυ πνμσυκ ηςκ κδζζχκ ιαξ ηαζ δεδμιέκμο υηζ παναηδνείηαζ ηζξ πενζυδμοξ ηδξ 

άκμζλδξ ηαζ ημο θεζκμπχνμο, υηακ έπεζ πθέμκ ζηαιαηήζεζ δ  ημονζζηζηή ζαζγυκ, ζοιαάθθεζ ζηδκ 

επζιήηοκζδ ηδξ ημονζζηζηήξ πενζυδμο 
 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ 
 

 Δηπυκδζδ ηαζ πνμχεδζδ εκδιενςηζημφ οθζημφ βζα ηδκ πενεηαίνς πνμχεδζδ ημο 

πενζπαηδηζημφ ηαζ ακαννζπδηζημφ ημονζζιμφ 

 Δπζηαζνμπμίδζδ ηαζ έηδμζδ ζε πενζζζυηενεξ βθχζζεξ ημο είδδ οθζζηάιεκμο 

πνμςεδηζημφ οθζημφ 

 Πνυζθδρδ εηπαζδεοιέκςκ ζοκμδχκ  πενζπάημο ηαζ ακαννίπδζδξ  

 Γζενεφκδζδ δοκαημηήηςκ αλζμπμίδζδξ πενζπαηδηζημφ ηαζ ακαννζπδηζημφ ημονζζιμφ ηαζ 

ζε άθθα κδζζά ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο 
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ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ 

 Νέμζ Άκενβμζ 

 Μαηνμπνυκζα Άκενβμζ 

 Άημια πμο γμοκ ηάης απυ ημ υνζμ ηδξ θηχπεζαξ 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ 

 Δηπαζδεοιέκμζ ζοκμδμί   

 

 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Πνμηείκεηαζ δ είηε δ πνυζθδρδ ημο ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ επμπζαηά ηαηά ηζξ 

εκδεζηκουιεκεξ πενζυδμοξ  είηε δ δδιζμονβία Κμζ.ΝΔΠ ζε ηάεε κδζί ιε ακένβμοξ κέμοξ πμο εα 

εηπαζδεοημφκ βζα κα δζαπεζνζζημφκ αοηυ ημ πνμσυκ. 

 

 

 

Πξόγξακκα θνηλσθεινύο εξγαζίαο 9.   ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ  ΥΔΓΙΟ  ΓΡΑΔΧΝ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΠΤΡΟΠΛΗΚΣΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΣΗ ΡΟΓΟΤ  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Οζ δαζζηέξ πονηαβζέξ πμο ζδιεζχεδηακ ημκ Ιμφθζμ 2013 ζηδκ Ρυδμ έπμοκ ηαηαζηνμθζηέξ 

ζοκέπεζεξ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ζηζξ δαζζηέξ εηηάζεζξ ημο κδζζμφ, επζθένμκηαξ ηενάζηζα 

μζημθμβζηή ηαηαζηνμθή ζε πμθφηζια δαζζηά μζημζοζηήιαηα.  Μεηαλφ ηςκ άιεζςκ ανκδηζηχκ 

ζοκεπεζχκ ηςκ ηαηαζηνμθχκ ζοβηαηαθέβμκηαζ δ δζάανςζδ,  δ απενήιςζδ,  δ απχθεζα ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ ηςκ εκδζαζηδιάηςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ οπμαάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο 

κενμφ.  

Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ακηζιεηχπζζδ ηαζ απμηνμπή  ηςκ παναπάκς θαζκμιέκςκ 

οπάνπεζ επζηαηηζηή ακάβηδ άιεζδξ απμηαηάζηαζδξ ημο δαζμημιζημφ δοκαιζημφ ηαζ ηδκ 

εζζαβςβή ηςκ ηαηάθθδθςκ δνάζεςκ πνυθδρδξ. 

 

Πνμηεζιέκμο κα οθμπμζδεμφκ μζ παναηάης δνάζεζξ είκαζ ακάβηδ κα πνμδβδεεί δ ζφκηαλδ 

ιεθέηδξ απμηφπςζδξ ηδξ πνμτπάνπμοζαξ ηαζ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ. οβηεηνζιέκα, δ 

ιεθέηδ εα πενζθαιαάκεζ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζημζπεία πμο αθμνμφκ: 

 ημ ιέβεεμξ ηδξ ηαηαζηνμθήξ, πςνζζιέκμ ζε ημιείξ, υπςξ ημ πενζαάθθμκ, ημ 

παναβςβζηυ ζφζηδια πνςημβεκμφξ παναβςβήξ, δεκδνχδεζξ ηαθθζένβεζεξ, αιπεθμονβία, 

εθαζμηαθθζένβεζα, οπμδμιέξ, ηηθ). 

 Κμζημθμβδιέκεξ δνάζεζξ απμηαηάζηαζδξ ηςκ γδιζχκ (ακηζδζαανςηζηά, ακηζπθδιιονζηά, 

ηαεανζζιυξ, ηηθ) 

 Απμηαηάζηαζδ ηαζ εκίζποζδ ηδξ θοζζηήξ αθάζηδζδξ ιε ζπμνά ηαηαθθήθςκ ιεζβιάηςκ 

θοηχκ πμο εα ελαζθαθίγμοκ ηδκ απαζημφιεκδ αζμπμζηζθυηδηα ηδξ πενζμπήξ 

 Πνμηεζκυιεκα ένβα πνυθδρδξ πονηαβζχκ 
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ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ 

 

1. Ακηζδζαανςηζηά Ένβα ηαζ Πνμζηαζία Τδάηζκςκ πυνςκ 

Σμ ιεβάθμ πνυαθδια ιεηά απυ ιζα δαζζηή πονηαβζά ηαζ πμο πνεζάγεηαζ άιεζδ ακηζιεηχπζζδ 

είκαζ μ ηίκδοκμξ δζάανςζδξ ηςκ εδαθχκ ηα μπμία έπμοκ πάζεζ ημ πνμζηαηεοηζηυ ημοξ ηάθοιια 

ηαζ μζ πθδιιφνεξ πμο αημθμοεμφκ. Αοηυ εα έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηςκ πθδιιονζηχκ 

θαζκμιέκςκ επδνεάγμκηαξ ηζξ ανδεουιεκεξ ηαζ ηαθθζενβμφιεκεξ εηηάζεζξ. 

Οζ πνμηάζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ηζκδφκμο δζάανςζδξ ηαζ οπμαάειζζδξ ηςκ εδαθχκ 

ακαθένμκηαζ: 

 ζε επειαάζεζξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηδξ πθςνίδαξ ζηζξ βεςνβζηέξ ηαζ δαζζηέξ 

εηηάζεζξ, αθθά ηαζ ζημοξ αμζημηυπμοξ,  

 ζηδκ ηαηαζηεοή ακηζδζαανςηζηχκ ένβςκ   

 ζε ιέηνα εθέβπμο ηδξ δζάανςζδξ, ηαεχξ ηαζ  

 ζηδ δδιζμονβία ακηζπθδιιονζηχκ ένβςκ.  

 

2. Απμηαηάζηαζδ ηαζ Πνμζηαζία Γαζχκ 

 Καεανζζιυξ δαζχκ ηαζ πονυπθδηηςκ πενζμπχκ (οθμημιία ηαζ ιεηαθμνά ηαιέκςκ 

δέκηνςκ). 

 Ονζμεέηδζδ ηςκ ηαιέκςκ θοζζηχκ εηηάζεςκ, πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεμφκ μζ 

ηαηαπαηήζεζξ  

 Πνμζηαζία ηδξ θοζζηήξ ακαβέκκδζδξ απυ ηδ αυζηδζδ, ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ δαζζηήξ 

αθάζηδζδξ ηαζ ηςκ γχςκ πμο αυζημοκ. ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ηαιέκςκ αμζημηυπςκ ηςκ 

πονυπθδηηςκ πενζμπχκ ζδζαίηενδ ιένζικα πνέπεζ κα ηαηααθδεεί ζπεηζηά ιε ηδ θήρδ 

ιέηνςκ βζα απαβυνεοζδ ηδξ αυζηδζδξ βζα υζμ πνμκζηυ δζάζηδια ηνζεεί ακαβηαίμ. 

 Ακαδαζχζεζξ, 

 Καεμνζζιυξ ηαζ δζάκμζλδ κέςκ ακηζπονζηχκ γςκχκ 

 Καηαζηεοή ζδιείςκ οδνμδυηδζδξ (οδαημδελαιεκέξ, ηθπ) 

 

 
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ 

 Νέμζ Άκενβμζ 

 Μαηνμπνυκζα Άκενβμζ 

 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ 

 

 (2) ΠΔ Γαζμθυβμζ, (5) ΠΔ Σμπμβνάθμζ Μδπακζημί, (5) ΠΔ Πμθζηζημί Μδπακζημί, (2) ΠΔ 

Πενζααθθμκημθυβμζ, (2) ΣΔ Γαζμπυκμζ 

 
 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Γζα ηδκ οθμπμίδζδ πνμηείκεηαζ δ πνυζθδρδ πνμζςπζημφ ιε ελάιδκεξ ζοιαάζεζξ (2 ελάιδκα) 

ηαηά ημ δζάζηδια απυ Οηηχανζμ 2013 έςξ  Οηηχανζμ  2014. 
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ηξαηεγηθόο ηόρνο 2 

 

 Βεθηίςζδ δελζμηήηςκ ηαζ πνδιαημδμηζηή εκίζποζδ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ 

βοκαζηχκ ζε εζδζηυηδηεξ ορδθήξ γήηδζδξ. 

 ημπεοιέκα πνμβνάιιαηα επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ηαζ δζα αίμο ιάεδζδξ βζα ηαηά 

ηφνζμ επάββεθια αβνυηεξ ζε εέιαηα αεθηίςζδξ ηδξ παναβςβήξ ηαζ δζάεεζδξ αβνμηζηχκ 

πνμσυκηςκ. 

 οιαμοθεοηζηή οπμζηήνζλδ βζα δζαθμνμπμίδζδ ηςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ. 

 ημπεοιέκα πνμβνάιιαηα επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ηαζ δζα αίμο ιάεδζδξ βζα ηαηά 

ηφνζμ επάββεθια αβνυηεξ ζε εέιαηα αεθηίςζδξ ηδξ παναβςβήξ ηαζ δζάεεζδξ αβνμηζηχκ 

πνμσυκηςκ. 

 Ακααάειζζδ ηςκ επαββεθιαηζηχκ πνμζυκηςκ ηςκ κέςκ επζζηδιυκςκ  ιέζς 

ελεζδζηεοιέκςκ πνμβναιιάηςκ ηαηάνηζζδξ ζε εειαηζηά ακηζηείιεκα ηαζ ημιείξ ορδθήξ 

γήηδζδξ,  ιέζς πνδιαημδυηδζδξ ημο ηυζημοξ απυηηδζδξ ιεηαπηοπζαημφ ηίηθμο 

ζπμοδχκ ηθπ 

 Ακααάειζζδ ηςκ επαββεθιαηζηχκ πνμζυκηςκ ηςκ κέςκ ιε παιδθά ηοπζηά 

πνμζυκηα  ιέζς ελεζδζηεοιέκςκ πνμβναιιάηςκ ηαηάνηζζδξ ζε εειαηζηά ακηζηείιεκα 

ηαζ ημιείξ ορδθήξ γήηδζδξ. 

 πεδζαζιυ ηαζ οθμπμίδζδ εκυξ μθμηθδνςιέκμο πνμβνάιιαημξ, ημ μπμίμ εα πανέπεζ 

δοκαηυηδηεξ εηπαίδεοζδξ, ηαηάνηζζδξ ηαζ απυηηδζδξ επαββεθιαηζηήξ πείναξ ζε κέμοξ 

πμο εβηαηέθεζρακ πνυςνα ημ ζπμθείμ ηαζ δεκ δζαεέημοκ επαββεθιαηζημφξ ηίηθμοξ ή 

επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ.  

 

 Γεκηνπξγία ζπζηεκαηηθνύ κεραληζκνύ εληνπηζκνύ, θαηαγξαθήο θαη αμηνιόγεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ 

 

Γζα ηζξ ακάβηεξ ημο ζπεδζαζιμφ ηςκ πνμβναιιάηςκ ηαηάνηζζδξ ηάεε έημοξ 

ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ ηαηά ηυπμοξ ηαζ ηαηά επαββεθιαηζηυ ηθάδμ ηαηαβναθή ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ακαβηχκ ηςκ ςθεθμφιεκςκ απυ ηζξ δνάζεζξ ηαηάνηζζδξ μφηςξ χζηε δ 

πανεπυιεκδ ηαηάνηζζδ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ζημ 

μπμίμ απεοεφκεηαζ. Γζα ηδκ επίηεολδ ημο παναπάκς ζηυπμο εα ζοζηαεεί έκαξ 

ιδπακζζιυξ ηαηαβναθήξ ηςκ ηαηά ηυπμοξ ηαζ ηαηά ηθάδμ εηπαζδεοηζηχκ ακαβηχκ μ 

μπμίμξ εα πνμηφρεζ ιέζς ηδξ θεζημονβίαξ εκυξ δζηηφμο ιε ηδ ζοιιεημπή ημπζηχκ ηαζ 

εεκζηχκ θμνέςκ απαζπυθδζδξ, επζιεθδηδνίςκ, εηπαζδεοηζηχκ θμνέςκ ηαζ 

πακεπζζηδιίςκ, επαββεθιαηζηχκ ημζκςκζηχκ θμνέςκ, δήιςκ, ηα. Πανάθθδθα ιέζς 

ζπεηζηήξ ζζημζεθίδαξ ηδξ Πενζθένεζαξ εα οπάνπεζ έκα ακμζπηυ ενςηδιαημθυβζμ υπμο εα 

ιπμνμφκ μζ εκδζαθενυιεκμζ-ςθεθμφιεκμζ κα ηαηαεέζμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ ηαζ ηζξ  

πνμηεναζυηδηεξ ημοξ ςξ πνμξ ηζξ εειαηζηέξ ζηζξ μπμίεξ εέθμοκ κα εηπαζδεοημφκ. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ ημ δίηηομ εα θεζημονβήζεζ ςξ ζοζηδιαηζηυξ ιδπακζζιυξ εκημπζζιμφ, 

ηαηαβναθήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ εηπαζδεοηζηχκ ακαβηχκ μφηςξ χζηε κα ιπμνεί κα πανέπεζ 
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πθδνμθυνδζδ ςξ πνμξ ηδκ εηπαζδεοηζηή γήηδζδ ηαζ ηζξ εηάζημηε ηαζ ηαηά ηυπμοξ 

ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ. 

 

 Παξνρή νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ θαηάξηηζεο-πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε γηα 

αλέξγνπο. 

Λαιαάκμκηαξ οπ‘ υρζκ ηδκ μθμέκα αολακυιεκδ ακενβία οπυ ημ ηαεεζηχξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηδκ ακάβηδ οπμζηήνζλδξ ηςκ ακένβςκ, 

πνμηείκεηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ οθμπμίδζδ απυ ηδκ Πενζθένεζα Ν. Αζβαίμο κέςκ 

μθμηθδνςιέκςκ δνάζεςκ πμο εα πενζθαιαάκμοκ Δκένβεζεξ Καηάνηζζδξ, Πναηηζηήξ 

Άζηδζδξ, Πνμχεδζδ ζε επζδμημφιεκεξ εέζεζξ ενβαζίαξ πανάθθδθα ιε εκένβεζεξ  

οιαμοθεοηζηήξ.  

Η μθμηθδνςιέκδ πνμζέββζζδ εα δζαζθαθίζεζ  ηδκ οθμπμίδζδ tailor made εκενβεζχκ  

μζ μπμίεξ εα πνμζεββίγμοκ ηζξ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ ηαζ μζημκμιζηά παναηηδνζζηζηά ημο 

ηάεε κδζζμφ ηαζ εα ζημπεφμοκ ζηδκ απυηηδζδ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ 

επαββεθιαηζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ ςθεθμφιεκςκ ηονίςξ κέςκ ιέζς ηδξ εεςνδηζηήξ 

ηαηάνηζζδξ, ζηδκ απυηηδζδ επαββεθιαηζηήξ ειπεζνίαξ ιε ηδκ πναηηζηή ημοξ άζηδζδ ζε 

πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ, ηδκ πνμχεδζή ημοξ ζε επζδμημφιεκεξ 

εέζεζξ ενβαζίαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε εκένβεζεξ  εηπαζδεοηζημφ ηαζ επαββεθιαηζημφ 

mentoring ηαζ ζοιαμοθεοηζηήξ.    

  

 Δλίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

απηναπαζρνινύκελσλ ζε πξνγξάκκαηα αλαβάζκηζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο 

 

Με δεδμιέκδ ηδκ ακαβηαζυηδηα αεθηίςζδξ ηαζ πνμζανιμβήξ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ 

ενβαγυιεκςκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ υθςκ ηςκ ιεβεεχκ ηαζ ηθάδςκ ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ 

παναβςβζηήξ ηαζ δζμζηδηζηήξ θεζημονβίαξ ηαζ ζηδκ εκζςιάηςζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ 

ηαζκμημιζχκ, πνμαθέπμκηαζ  ακάθμβεξ δνάζεζξ ηαηάνηζζδξ ζε ακηίζημζπα ακηζηείιεκα, ηα 

μπμία δεκ εα ακαθένμκηαζ απμηθεζζηζηά ζηζξ ελεζδζηεοιέκεξ ακάβηεξ ηάεε επζπείνδζδξ, 

αθθά ζε εέιαηα ηα μπμία πνμζζδζάγμοκ ζηζξ ακάβηεξ εκυξ εονφηενμο θάζιαημξ 

επζπεζνήζεςκ, ζοκζζηχκηαξ ηαηάνηζζδ βεκζηήξ ιμνθήξ. 

Η ακάπηολδ κέςκ δελζμηήηςκ ηςκ αοημαπαζπμθμοιέκςκ, ηυζμ εηείκςκ ιε 

πνμζςπζηυ, υζμ ηαζ εηείκςκ πςνίξ πνμζςπζηυ, ζφιθςκα ιε ηζξ εηάζημηε ακάβηεξ ηδξ 

αβμνάξ ενβαζίαξ, απμηεθεί ααζζηυ πανάβμκηα δζαηήνδζδξ ή ηαζ αφλδζδξ ηςκ εέζεςκ 

απαζπυθδζδξ. 
ζμκ αθμνά ζημοξ αοημαπαζπμθμφιεκμοξ ζε υθμοξ ημοξ παναβςβζημφξ ημιείξ, ηα 

πνμβνάιιαηα ηαηάνηζζδξ εα εζηζαζεμφκ ηονίςξ ζε ακηζηείιεκα πμο ηαημπονχκμοκ ηδκ 

επαββεθιαηζηή ζδζυηδηα ημοξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ πνμάβμοκ ηζξ δελζυηδηέξ ημοξ βζα 

ηδκ εθανιμβή κέςκ ηεπκμθμβζχκ, ηδκ αζθάθεζα ηαζ οβζεζκή ζηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ 

δναζηδνζυηδηα ηαζ ζηδκ παναβςβζηή ημοξ δζαδζηαζία, ηδκ ακάπηολδ πςθήζεςκ ηαζ 

marketing, μζημκμιζηή δζαπείνζζδ η.α. 
Η ειπεζνία ηδξ δζελαβςβήξ ηςκ ζειζκανίςκ ιζηνήξ δζάνηεζαξ απυ ιία έςξ επηά 

διένεξ έδεζλε υηζ αοηυ ημ ιμκηέθμ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ακηαπμηνίκεηαζ 
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πθήνςξ ζηζξ επαββεθιαηζηέξ απαζηήζεζξ αθθά ηαζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ηςκ 

επαββεθιαηζχκ. οκεπχξ πνμηείκεηαζ ζε εηήζζα αάζδ δ οθμπμίδζδ ζημπεοιέκςκ ηαζ 

ελεζδζηεοιέκςκ πνμβναιιάηςκ ηαηάνηζζδξ ζε επαββεθιαηίεξ ζε ζοκενβαζία ιε 

Δπζιεθδηήνζα, επαββεθιαηζημφξ θμνείξ ηαζ ζοθθυβμοξ, πάκηα ζφιθςκα ιε ηζξ 

ηαηαβεβναιιέκεξ ακάβηεξ απυ ημ ιδπακζζιυ ηαηαβναθήξ.  

 

 Αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γεκόζην Σνκέα 

 

Πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζεεί δ επζηοπία ηςκ επζδζςηυιεκςκ εεζιζηχκ ηαζ 

μνβακςηζηχκ αθθαβχκ, είκαζ ακαβηαία δ πνμζανιμβή ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηδξ 

δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ηαζ δ αλζμπμίδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο ιέζα απυ ηαηάθθδθδ 

ηαηάνηζζδ. 

Η απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο δδιυζζμο ημιέα επδνεάγεζ άιεζα ηαζ ημκ ζδζςηζηυ ημιέα 

ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδκ μζημκμιία ζημ ζφκμθυ ηδξ. Η αθθδθελάνηδζδ ημο δδιμζίμο ηαζ 

ημο ζδζςηζημφ ημιέα ζηζξ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ ηςκ δζανηχξ 

αολακμιέκςκ απαζηήζεςκ ηςκ πμθζηχκ ακαβκςνίγεηαζ ζήιενα εονέςξ. Γζ αοηυ δ 

πνμζανιμβή ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημ δδιυζζμ ημιέα, χζηε κα 

ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ακάβηεξ πμο πνμηθήεδηακ απυ ηζξ δζανενςηζηέξ αθθαβέξ, είκαζ 

απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ιίαξ ζφβπνμκδξ μζημκμιίαξ.  

Η ακαβηαία, ιε αάζδ ηα παναπάκς, ηαηάνηζζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηδξ 

δδιυζζαξ δζμίηδζδξ εα πναβιαημπμζδεεί ιε πνμβνάιιαηα ηαηάνηζζδξ ζε ζηεθέπδ ημο 

δδιυζζμο ημιέα ηαζ ηςκ μνβακζζιχκ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ, ιε ζηυπμ αοηά κα 

εκζζπφζμοκ ηζξ δοκαηυηδηέξ ημοξ ζε εέιαηα δζμίηδζδξ ένβςκ, Δονςπασηχκ 

πνμβναιιάηςκ, ζε ακηζηείιεκα πθδνμθμνζηήξ βζα απυηηδζδ ααζζηχκ δελζμηήηςκ (Basic 

Skills), ζε εέιαηα management ηαζ δζμίηδζδξ ακενχπζκςκ πυνςκ, εθέβπςκ ηαζ 

επζεεχνδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ αθθά ηαζ ζε θμζπά επί ιένμοξ εέιαηα 

πμο έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ / εέια ή ημιέα ημ μπμίμ δζαπεζνίγμκηαζ ή 

οπδνεημφκ. 

 

 Οινθιεξσκέλεο Παξεκβάζεηο Καηάξηηζεο ππέξ εηδηθώλ κεηνλεθηνπζώλ νκάδσλ 

θαη ππέξ ησλ αλέξγσλ ζε πεξηνρέο ή ηνκείο πςειήο αλεξγίαο 

 

Οζ δνάζεζξ ημο ένβμο απεοεφκμκηαζ ζε άημια μνζζιέκςκ εοπαεχκ ημζκςκζηά 

μιάδςκ, πμο δεκ ιπμνμφκ ή δεκ επζεοιμφκ κα ελοπδνεηδεμφκ απυ οπδνεζίεξ πμο 

απεοεφκμκηαζ ζημκ βεκζηυ πθδεοζιυ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα, δεκ είκαζ ζε εέζδ κα 

εκζςιαηςεμφκ εφημθα ιε ημ βεκζηυ πθδεοζιυ ακένβςκ, αθθά απαζημφκ εζδζηή 

ακηζιεηχπζζδ, ζοκδοαζιέκδ ηαζ ζπεηζηά ιαηνυπνμκδ πανέιααζδ, πνμηεζιέκμο κα 

απμηηήζμοκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ έκηαλήξ ημοξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Οζ εκ θυβς 

πανειαάζεζξ εα απεοεφκμκηαζ ζε άημια: ιε κμδηζηή οζηένδζδ, ιε πνμαθήιαηα 

αζζεδηδνίςκ μνβάκςκ, ε ροπζηέξ αζεέκεζεξ πμο δζααζμφκ εηηυξ ζδνοιάηςκ, 

θοθαηζζιέκμζ, ιε πμθζηζζιζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ (Σζζββάκμζ, Έθθδκεξ Μμοζμοθιάκμζ), 

πνχδκ πνήζηεξ μοζζχκ ή άημια πμο ανίζημκηαζ ζε δζαδζηαζία απελάνηδζδξ , 

μνμεεηζημί, ιαηνμπνυκζα άκενβμζ άκς ηςκ 45 εηχκ, θμζπέξ ηαηδβμνίεξ ακένβςκ ζε 

πενζμπέξ ή ηθάδμοξ ορδθήξ ακενβίαξ. 
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Οζ μθμηθδνςιέκεξ πανειαάζεζξ πενζθαιαάκμοκ εκένβεζεξ Πνμηαηάνηζζδξ δζάνηεζαξ 

έςξ 80 ςνχκ, Καηάνηζζδξ δζάνηεζαξ 80-200 ςνχκ, εκένβεζεξ Πνμχεδζδξ ζηδκ 

Απαζπυθδζδ ηαζ πανμπήξ .Τ.Τ.  

Ο ζηυπμξ ηςκ μθμηθδνςιέκςκ πανειαάζεςκ αθμνά ζηδκ ελαζθάθζζδ ίζςκ 

εοηαζνζχκ πνυζααζδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ ζηδκ ηαηά ημ δοκαηυ εκζςιάηςζδ, 

εκηυξ ημο ημζκςκζημφ ζζημφ, ηςκ αηυιςκ αοηχκ ηςκ μιάδςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ 

δζαθμνεηζηά ηαζ πμθοδζάζηαηα πνμαθήιαηα έκηαλδξ ηαζ παναιμκήξ ημοξ ζε αοηυκ. 

Δπίζδξ, ιέζς ηςκ μθμηθδνςιέκςκ πανειαάζεςκ ηαζ ζδζαίηενα εηείκςκ πμο αθμνμφκ 

άημια ιεζμκεηημοζχκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ πμο ηζκδοκεφμοκ ιε ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ, 

επζηοβπάκμκηαζ πμθθαπθαζζαζηζηά απμηεθέζιαηα, δζυηζ αθεκυξ αιαθφκμκηαζ ηα αίηζα 

ημο απμηθεζζιμφ απυ ηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ πνμςεείηαζ μ ζηυπμξ ηςκ ίζςκ εοηαζνζχκ 

βζα ηα ημζκςκζηά απμηθεζζιέκα άημια, αθεηένμο δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα απειπθμηήξ ημο 

μζηείμο πενζαάθθμκημξ απυ ηδ θφθαλδ ηαζ ελοπδνέηδζδ ηςκ αηυιςκ αοηχκ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα, πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα ηδξ έκηαλήξ ημοξ ζημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ ηαζ ζηδκ 

απαζπυθδζδ.  

Πανάθθδθα, ιέζς ηςκ μθμηθδνςιέκςκ πνμβναιιάηςκ πμο αθμνμφκ ζε ακένβμοξ 

πενζμπχκ ή ημιέςκ ορδθήξ ακενβίαξ, επζηοβπάκεηαζ δ ηυκςζδ ηδξ ακάπηολδξ ζε ημπζηυ 

ή ημιεαηυ επίπεδμ, δ ακηζιεηχπζζδ ηαζ δ πνυθδρδ ηδξ επέηηαζδξ παεμβεκχκ 

ημζκςκζηχκ ηαηαζηάζεςκ, ηαεχξ ηαζ δ ζοβηνάηδζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ζε ημπζηυ 

επίπεδμ.  

 

 Γεκηνπξγία Πιαηθόξκαο ύγρξνλεο Σειεθαηάξηηζεο ζε ζπλεξγαζία κε 

εθπαηδεπηηθνύο θνξείο 

Η δνάζδ πνμαθέπεζ ηδ δδιζμονβία δζαδζηηοαηήξ πθαηθυνιαξ ζφβπνμκδξ 

ηδθεηαηάνηζζδξ ζε ζοκενβαζία ιε δδιυζζμοξ (πακεπζζηήιζμ αζβαίμο, πμθεία, ΙΔΚ, 

ΚΔΚ) υζμ ηαζ ζδζςηζημφξ θμνείξ (Δνβαζηήνζα Δθεοεένςκ πμοδχκ, πμθέξ, 

Φνμκηζζηήνζα). Σμ πνυαθδια ηδξ κδζζςηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ δφζημθδξ ιεηαηίκδζδξ ηυζμ 

ηςκ εηπαζδεοηχκ υζμ ηαζ ηςκ ηαηανηζγμιέκςκ εα ιπμνμφζε κα θοεεί ιε ηδ δδιζμονβία 

ηδξ πθαηθυνιαξ αοηήξ υπμο μ εηπαζδεοηήξ δζδάζηεζ ημ ιάεδια έπμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα 

κα πνδζζιμπμζεί δζαθάκεζεξ, εζηυκεξ, video ηαζ ζζημζεθίδεξ ηαζ μζ εηπαζδεουιεκμζ ημ 

παναημθμοεμφκ απυ ηδ εέζδ ενβαζίαξ ημοξ.  

 Οζ εηπαζδεουιεκμζ ζοιιεηέπμοκ εκενβά οπμαάθθμκηαξ ενςηήζεζξ, δίκμκηαξ 

πνμθμνζηέξ ή/ηαζ βναπηέξ απακηήζεζξ, έπμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα κα  απμεδηεφμοκ ημ 

εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ κα επακαθαιαάκμοκ ημ 

ιάεδια υζεξ θμνέξ πνεζαζηεί.  

Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα δζεκένβεζαξ 

αλζμθμβήζεςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ ιαεήιαημξ. Δπίζδξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ 

ιαεήιαημξ, μ εηπαζδεοηήξ ιπμνεί κα πςνίζεζ ημοξ ακαεέζεζ ζοβηεηνζιέκεξ ενβαζίεξ 

(case studies), ηζξ μπμίεξ ζηδ ζοκέπεζα ιπμνμφκ κα ηζξ πανμοζζάζμοκ ζε υθμοξ ημοξ 

εηπαζδεουιεκμοξ πμο εα παναημθμοεμφκ ηαοηυπνμκα ηδ δζδαζηαθία. 

 

Οζ ηάημζημζ ηδξ Πενζθένεζαξ ιέζα απυ ηδκ πθαηθυνια αοηή εα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα 

ηδξ παναημθμφεδζδξ ιεβάθμο πθήεμξ ζειζκανίςκ απυ ηδκ μζηεία ημοξ ή ηδκ ενβαζία 

ημοξ ιε αλζυθμβμοξ εζζδβδηέξ ιε ιεβάθδ εηπαζδεοηζηή ειπεζνία υθμ ημ πνυκμ. 
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 Γεκηνπξγία πιαηθόξκαο Αζύγρξνλεο Σειεθαηάξηηζεο 

 

Με ηδ πνήζδ  ιζαξ Πθαηθυνιαξ Αζφβπνμκδξ Δηπαίδεοζδξ είκαζ δοκαηυκ δζαδζηαζίεξ 

εηπαίδεοζδξ, εκδιένςζδξ, πθδνμθυνδζδξ, ηθπ. κα θαιαάκμοκ πχνα πςνίξ 

βεςβναθζημφξ πενζμνζζιμφξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηαζ ζε μπμζμδήπμηε πνυκμ. 

Η δδιζμονβία ιζαξ ζηαεενήξ, εοέθζηηδξ ηαζ απμηεθεζιαηζηήξ πθαηθυνιαξ 

θμβζζιζημφ ηαηάθθδθμο βζα ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ απυ απυζηαζδ ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ 

ηεπκμθμβζχκ δζαδζηηφμο εα πενζθαιαάκεζ αάζδ δεδμιέκςκ ζειζκανίςκ ηαζ 

πνμβναιιάηςκ ηαηάνηζζδξ είηε ζε ιμνθή αζκηεμιαεδιάηςκ είηε ζε ιμνθή ηεζιέκςκ ηαζ 

ενβαζζχκ ηαζ  εα επζηνέπεζ: 

 Ακελανηδζία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηυπμ ηαζ πνυκμ.  

 Πνμζέββζζδ εκυξ πμθφ ιεβαθφηενμο αηνμαηδνίμο.  

 Βεθηζςιέκδ ηαζ άιεζδ πνυζααζδ ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ ζε εηπαζδεοηζηέξ 

δζαδζηαζίεξ ηαζ ιαεήιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ δζάθμνεξ ημπμεεζίεξ ιε απμηέθεζια πζμ 

μθμηθδνςιέκδ ηάθορδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. 

 Καθφηενα μνβακςιέκα ιαεήιαηα ζε ιεβαθφηενμ πθήεμξ εηπαζδεουιεκςκ. 

 Μεβάθμ εφνμξ εκαθθαηηζηχκ επζθμβχκ, βζαηί ημ παναβυιεκμ οθζηυ εηπαίδεοζδξ 

εα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί, κα ηνμπμπμζδεεί ηαζ κα πνμζανιμζηεί ηαηάθθδθα χζηε κα 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πανμφζεξ ηαζ ηζξ ιεθθμκηζηέξ ακάβηεξ εηπαίδεοζδξ ηςκ ηαημίηςκ 

ηδξ Πενζθένεζαξ 

 Σαπεία εκδιένςζδ εηπαζδεοηζηχκ ιαεδιάηςκ, ιέζς ηδξ εφημθδξ πανέιααζδξ 

ηαζ πνμζανιμβήξ ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ έηζζ χζηε ιζα κέα εηπαζδεοηζηή ζεζνά κα 

είκαζ ζε εέζδ κα πνμηφρεζ απυ ιζα παθαζυηενδ ιε ηδ ιζηνυηενδ πνμζπάεεζα. 

 

 Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ βάζεη ησλ Δπαγγεικαηηθώλ 

Πεξηγξακκάησλ αιιά θαη δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ 

 

ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ οθμπμζδεέκηςκ πνμβναιιάηςκ ηαηάνηζζδξ ζε επαββεθιαηζηέξ 

δελζυηδηεξ αζπιήξ  δίδεηαζ ιεηά ηδ θήλδ ημο ιία απθή αεααίςζδ ζοιιεημπήξ. Με ηδ 

δνάζδ αοηή εα δζμνβακχκμκηαζ πνμβνάιιαηα ηαηάνηζζδξ  ηα μπμία εα μδδβμφκ ζε 

πζζημπμίδζδ βζα υθα ζπεδυκ ηα επαββέθιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ μζημκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα ηάεε κδζζμφ, πζζημπμίδζδ πμο εα είκαζ ζφιθςκδ ιε ηα επαββεθιαηζηά 

πενζβνάιιαηα υπςξ αοηά πνμαθέπμκηαζ απυ ημ Δεκζηυ Πθαίζζμ Πνμζυκηςκ ηαζ ημο 

ΔΟΠΠΔΠ. Σμ πθαίζζμ αοηυ ζπεδζαζιμφ ηαζ οθμπμίδζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ηαηάνηζζδξ 

εα πνμζδχζεζ πνμζηζεέιεκδ αλία ζημ εεζιυ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ηαεχξ ηαζ 

εα δζαζθαθίζεζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ πνμξ  ημοξ ηαηανηζγυιεκμοξ. 

Τπυ ημ πνίζια αοηυ πνμηείκμοιε ανπζηά ηδκ οθμπμίδζδ πζθμηζηχκ ελεζδζηεοιέκςκ 

πνμβναιιάηςκ ηαηάνηζζδξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ΔΟΠΠΔΠ ζημκ ημιέα ημο Σμονζζιμφ 

(οπάθθδθμξ οπμδμπήξ, ζεναζηυνμξ, μνμθμηυιμξ) ηα μπμία εα πανέπμοκ ζημοξ 

ηαηανηζγυιεκμοξ πζζημπμζδιέκδ ορδθμφ επζπέδμο εηπαίδεοζδ. Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ 

πνμακαθενυιεκςκ εα πνέπεζ αέααζα κα ζοιαάθθμοκ μζ ενβμδμηζημί, επαββεθιαηζημί ηαζ 

εηπαζδεοηζημί θμνείξ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο μφηςξ χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ ημ 

εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ αθθά ηαζ κα ακηαπμηνίκεηαζ ημ βκςζηζηυ πενζεπυιεκμ ζηζξ ακάβηεξ 

ηδξ αβμνά ενβαζίαξ έηζζ υπςξ αοηέξ ηάεε θμνά δζαιμνθχκμκηαζ.  
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Δηηυξ απυ ηδκ πζζημπμίδζδ Δπαββεθιαηζηχκ πνμζυκηςκ αάζεζ ηςκ Δπαββεθιαηζηχκ 

Πενζβναιιάηςκ δ Πενζθένεζα ιπμνεί κα ζε ζοκενβαζία ιε θμνείξ Πζζημπμίδζδξ 

πνμζυκηςκ κα οθμπμζεί ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ελεηάζεζξ πμο μδδβμφκ ζε 

απυηηδζδ πζζημπμζδηζημφ ζε υθα ηα κδζζά βζα άκενβμοξ, ενβαγυιεκμοξ ηαζ 

αοημαπαζπμθμφιεκμοξ. Δηηυξ απυ ηα εονέςξ δζαδεδμιέκα πζζημπμζδηζηά λέκςκ 

βθςζζχκ ηαζ οπμθμβζζηχκ ιπμνμφκ κα οθμπμζδεμφκ ελεηάζεζξ βζα : επζημζκςκία ηαζ 

ελοπδνέηδζδ πεθαηχκ, πςθήζεζξ, ιάνηεηζκβη, μνβάκςζδ βναθείμο, ζέναζξ 

λεκμδμπεζαηχκ ηαηαθοιάηςκ ηαζ ηαηαζηδιάηςκ εζηίαζδξ η.α  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΣΙΟΤ  ΑΙΓΑΙΟΤ  ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΑΠΑΧΟΛΗΗ ..  

-110- 
 

ηξαηεγηθόο ηόρνο 3 

 

 Πανμπή ηζκήηνςκ ηαζ επζδυηδζδ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ αηυιςκ άκς ηςκ 55 

εηχκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ ζοβηνάηδζδ ημο πνμζοκηαλζμδμηζημφ ενβαηζημφ δοκαιζημφ. 

 Οθμηθδνςιέκεξ πανειαάζεζξ ηαηαπμθέιδζδξ ηςκ δζαηνίζεςκ, οπμζηήνζλδξ αηυιςκ 

μιάδαξ ζηυπμο (ζοιαμοθεοηζηή, ροπμθμβζηή οπμζηήνζλδ, επαββεθιαηζηή οπμζηήνζλδ, 

εοαζζεδημπμίδζδ, δδιμζζυηδηα ημζκυηδηαξ, δνάζεζξ ηαηάνηζζδξ, πνμχεδζδξ ζηδκ 

απαζπυθδζδ ηαζ επζπεζνδιαηζηυηδηα). 

 Δκίζποζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ημζκςκζηά εοπαεχκ μιάδςκ ζε ημζκςκζηέξ επζπεζνήζεζξ. 

 Δκίζποζδ επεκδφζεςκ ζε οπμδμιέξ βζα ίδνοζδ ημζκςκζηχκ επζπεζνήζεςκ. 

 Δπέηηαζδ, ακααάειζζδ ηςκ οπμδμιχκ πνυκμζαξ. 

 Δηζηναηείεξ εκδιένςζδξ επζπεζνδιαηζχκ-ενβμδμηχκ/ πανμπή ηζκήηνςκ ζημοξ 

επζπεζνδιαηίεξ βζα ηδκ απαζπυθδζδ αηυιςκ ιε ακαπδνία 

 Ακάπηολδ πνμβναιιάηςκ ζηέβαζδξ αηυιςκ ιε ροπζηή ακαπδνία  (λεκχκεξ, 

πνμζηαηεοιέκα δζαιενίζιαηα)/Δκίζποζδ ηδξ αοηυ-εηπνμζχπδζδξ ηςκ ίδζςκ ηςκ αηυιςκ 

ιε ροπζηή ακαπδνία/Δηπαίδεοζδ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο αηυιμο ιε ροπζηή 

ακαπδνία/Δκδιένςζδ – εοαζζεδημπμίδζδ βζα ημκ πενζμνζζιυ ημο ζηίβιαημξ η.θπ 

 Δκίζποζδ ηδξ ίδνοζδξ ΚμζκΔπ πανμπήξ θνμκηίδαξ ζε δθζηζςιέκμοξ  ηαζ   

δθζηζςιέκμοξ ιε πνυκζα κμζήιαηα  

 Ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία Κμζκςκζηχκ Ιαηνείςκ  

 

 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ςπρνθνηλσληθήο εκςύρσζεο γηα ηα παηδηά θαη 

ειηθησκέλνπο πνπ δηαβηνύλ ζε θέληξα θξνληίδαο  
 

Σα άημια πμο δζααζμφκ ζε ηέκηνα θνμκηίδαξ ηυζμ ηα παζδζά υζμ ηαζ μζ δθζηζςιέκμζ 

έπμοκ ηδκ ακάβηδ ροπμημζκςκζηήξ ειρφπςζδξ ηαεχξ ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα 

εβηθεζζιμφ ηαζ ζδνοιαημπμίδζδξ. Η ροπμημζκςκζηή ειρφπςζδ απμηεθείηαζ απυ έκα 

ζφκμθμ δνάζεςκ ηαζ πναηηζηχκ μζ μπμίεξ εθανιυγμκηαζ ζε μιάδεξ ακελανηήημο 

ιεηααθδηχκ υπςξ είκαζ δ δθζηία, ημ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ η.α., δ μπμία ζοιαάθθεζ 

ζδιακηζηά ηυζμ ζε επίπεδμ αημιζηυ ςξ ιέζμ έηθναζδξ ηαζ ακαβκχνζζδξ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ, ακάβηεξ έηθναζδξ ηαζ δδιζμονβίαξ, ζφκδεζδ ιε ημκ  ελςζδνοιαηζηυ 

ηυζιμ υζμ ηαζ ζε επίπεδμ μιάδαξ ηαεχξ ηα ιέθδ ηδξ δζανηχξ ιεηααάθθμκηαζ. Πνυζθαηεξ 

ηαηαβναθέξ ηαηαδεζηκφμοκ υηζ δ απμοζία ζοθθμβζηυηδηαξ ηαζ ζοκενβαηζηήξ δνάζδξ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ έθθεζρδ αημιζηυηδηαξ πμο ειθακίγμοκ ηα άημια πμο δζααζμφκ ζε 

ζδνφιαηα αθθά ηαζ δ απμοζία πμθθαπθχκ ενεεζζιάηςκ απυ ημκ εηηυξ ζδνφιαημξ πχνμ 

απαζημφκ δνάζεζξ ροπμημζκςκζηήξ ειρφπςζδξ ζε αημιζηυ ηαζ ζοθθμβζηυ επίπεδμ.  

ημ πθαίζζμ ημο πανυκημξ επζπεζνδζζαημφ πνμηείκεηαζ δ οθμπμίδζδ  πζθμηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ ροπμημζκςκζηήξ ειρφπςζδξ πνμηείκεηαζ κα οθμπμζδεεί ζημ Κέκηνμ 

Παζδζηήξ Μένζικαξ ηδξ Ρυδμο, ζημ Ονθακμηνμθείμ φνμο, ηαεχξ ηαζ ζηα βδνμημιεία πμο 

εδνεφμοκ ζηδ Ρυδμ, ζηδ φνμ, ζηδ Νάλμ, ζηδκ Άκδνμ, ζηδκ Σήκμ, ζηδκ Κάθοικμ, ηαεχξ 
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ηαζ ζημ Κναηζηυ εεναπεοηήνζμ Λένμο.  Σμ πνυβναιια εα πενζθαιαάκεζ δναζηδνζυηδηεξ 

δδιζμονβζηήξ απαζπυθδζδξ (πεζνμηεπκία, ηαηαζηεοέξ, βθοπηζηή/ ηεναιζηή,  γςβναθζηή, 

εεαηνζηυ παζπκίδζ ιε αζςιαηζηέξ ηαζ ιμοζζημ-ηζκδηζηέξ αζηήζεζξ η.α.), επαθή ιε ηδ θφζδ, 

μιάδεξ ακάβκςζδξ αζςιαηζηέξ μιάδεξ εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ζδνοιάηςκ πμο 

θζθμλεκμφκ παζδζά εα πνμαθέπμκηαζ ηαζ δνάζεζξ εηπαζδεοηζηήξ πνμεημζιαζίαξ βζα ηδκ 

έκηαλδ ηςκ παζδζχκ αοηχκ ζηζξ ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

ηυπμξ ηςκ πζθμηζηχκ πνμβναιιάηςκ είκαζ κα πνμζθένεζ ζημοξ ςθεθμφιεκμοξ απυ 

ηδκ ροπμημζκςκζηή ειρφπςζδ έκα παηέημ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ειπεζνζχκ ιέζς ηςκ 

μπμίςκ εα δδιζμονβδεμφκ ηαζ εα ζζπονμπμζδεμφκ μζ δεζιμί ιεηαλφ ημοξ ηαζ εα ζοιαάθθεζ 

ζηδκ ακάπηολδ αοηχκ ηςκ δελζμηήηςκ, πνμζςπζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ 

εεςνμφκηαζ έκα πμθφ απμηεθεζιαηζηυ ιέζμ ηαζ εηπαζδεοηζηυ ενβαθείμ βζα ηα παζδζά 

πνμζπμθζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ δθζηίαξ,  ηαεχξ πνμζθένμοκ ηδκ αθμνιή κα ιζθήζμοκ μζ 

ζοιιεηέπμκηεξ βζα ημκ εαοηυ ημοξ, ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ, ηα εέθς ηαζ ημοξ θυαμοξ ημοξ, ηζξ 

ζηέρεζξ ηαζ ηα υκεζνά ημοξ.  Πανάθθδθα, ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ 

ακαπηφζζμοκ ημζκςκζηέξ ηαζ πνμζςπζηέξ δελζυηδηεξ, υπςξ δ αοημβκςζία, δ αοημεηηίιδζδ, 

δ επζημζκςκία, δ ζοκενβαηζηυηδηα, δ δδιζμονβζηή ζηέρδ, δ ημζκςκζημπμίδζδ, δ 

αοημκυιδζδ, ζηακυηδηεξ δζεηδίηδζδξ, ζοιιυνθςζδ ζε ηακυκεξ ηαζ υνζα ηηθ. Σέθμξ, υζμκ 

αθμνά ζηα παζδζά δ οθμπμίδζδ ημο πζθμηζημφ αοημφ πνμβνάιιαημξ εα ζοιαάθθεζ ηα 

ιέβζζηα ζηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ παζδζχκ ζηα Κέκηνα πμο δζααζμφκ, ζηδ δδιζμονβία δεζιχκ 

ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ πμο δζααζμφκ εηεί ηαεχξ ηαζ ζηδκ πνμεημζιαζία ηαζ ηδκ μιαθή έκηαλδ 

ηςκ παζδζχκ ζηζξ ζπμθζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ. 

 
 

 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κνηλσληθώλ Παληνπσιείσλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο ηνπ 

Ννηίνπ Αηγαίνπ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ηεο Ρόδνπ 

Η μζημκμιζηή ηνίζδ έπεζ μδδβήζεζ πμθθμφξ ζοιπμθίηεξ κα έπμοκ ανεεεί ζε δεζκή 

μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ημ αζμηζηυ ημοξ επίπεδμ κα έπεζ ιεζςεεί ζδιακηζηά, ηάπμζμζ ελ 

αοηχκ αηυιδ ηαζ ζε επίπεδμ έκδεζαξ.  Η μθμέκα αολακυιεκδ ακενβία, ζήιενα ζε πμζμζηυ 

24,3% βζα ημ Ν. Αζβαίμ, ηαεχξ ηαζ δ ζοννίηκςζδ ηςκ εζζμδδιάηςκ ηςκ κμζημηονζχκ έπεζ 

ςξ απμηέθεζια ηδκ ιδ ηάθορδ ηςκ ααζζηχκ ακαβηχκ δζααίςζδξ βζα μθμέκα ηαζ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ. 

ηδ Ρυδμ δδιζμονβήεδηε ημ Κμζκςκζηυ Πακημπςθείμ απυ ηδκ Πενζθένεζα Ν. Αζβαίμο 

ηαζ ζήιενα ελοπδνεηεί πενίπμο 400 μζημβέκεζεξ εη ηςκ μπμίςκ πμθθέξ  έπμοκ ακήθζηα 

παζδζά ηαεχξ ηαζ ιμκαπζηά ηαζ δθζηζςιέκα άημια.  Γζηαζμφπμζ είκαζ υζμζ δ Γ/κζδ 

Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ ηδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο, ιεηά απυ αίηδζή ημοξ ηαζ αάζδ 

ζημζπείςκ, επζθέβεζ ςξ εονζζηυιεκμοξ ζε ηαηάζηαζδ έκδεζαξ. Σα είδδ ααζζηήξ δζαηνμθήξ 

(θάδζ, βάθα, υζπνζα, γοιανζηά η.α.), δζαηίεεκηαζ δςνεάκ ζημοξ δζηαζμφπμοξ ηαζ 

πνμζθένμκηαζ εεεθμκηζηά ζημ Κμζκςκζηυ Πακημπςθείμ απυ ημ ζφκμθμ ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ.  

ήιενα ημ πμζμζηυ ηςκ αηυιςκ πμο δοζημθεφμκηαζ ή αδοκαημφκ κα ηαθφρμοκ ηζξ 

ααζζηέξ ακάβηεξ δζαηνμθήξ ηδξ μζημβέκεζαξ ημοξ μθμέκα ηαζ αολάκεζ. Έπμκηαξ ηδκ 

ειπεζνία ηδξ θεζημονβίαξ ημο Κμζκςκζημφ Πακημπςθείμο ζηδ Ρυδμ πνμηείκμοιε ηδκ 

ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία αηυιδ 12 Κμζκςκζηχκ Πακημπςθείςκ χζηε κα ηαθοθεμφκ ηαζ μζ 

οπυθμζπεξ πενζθενεζαηέξ εκυηδηεξ (9 ζημ Ν. Κοηθάδςκ ηαζ 3 ζημ Ν. Γςδεηακήζμο). Σα 

Κμζκςκζηά Πακημπςθεία εα ζηεβάγμκηαζ ζε εζδζηά δζαιμνθςιέκμοξ πχνμοξ πμο εα 

παναπςνήζμοκ μζ δήιμζ - έδνεξ ηςκ πενζθενεζαηχκ εκμηήηςκ ηαζ δ δνάζδ ημοξ εα 
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ηαθφπημοκ ηαζ ηα οπυθμζπα κδζζά πμο ανίζημκηαζ ζηδ δζμζηδηζηή ημοξ ανιμδζυηδηα. 

ηυπμξ ημοξ είκαζ δ πανμπή ααζζηχκ εζδχκ δζααίςζδξ υπςξ ηνυθζια ιαηνάξ δζάνηεζαξ, 

είδδ έκδοζδξ ηαζ οπυδδζδξ ηαζ ααζζηά είδδ μζηζαημφ ελμπθζζιμφ υπςξ ημοαένηεξ, 

παπθχιαηα, ηνεαάηζα, παζπκίδζα ηαζ αζαθία, είδδ βζα  ανέθδ ηαζ κήπζα ηθπ. Πανάθθδθα ιε 

ηδκ πανμπή αβαεχκ εηηζιάηαζ υηζ είκαζ ακαβηαία δ ζηεθέπςζδ ημο Κμζκςκζημφ 

Πακημπςθείμο ιε Κμζκςκζηή Λεζημονβυ μ μπμίμξ εα πανέπεζ ζημοξ ελοπδνεημφιεκμοξ ηδκ 

απαναίηδηδ ροπμημζκςκζηή οπμζηήνζλδ ηαζ εκδιένςζδ ζε εέιαηα πνυκμζαξ ηαζ άθθςκ 

δζμζηδηζηχκ πνάλεςκ πμο ημοξ αθμνμφκ, εα ηαηαβνάθεζ πενζζηαηζηά ηαζ εα επζζηέπηεηαζ 

πενζζηαηζηά ηαη‘ μίημκ υηακ αοηά αδοκαημφκ κα πνμζέθεμοκ ζημ Κμζκςκζηυ 

Πακημπςθείμ, η.α.  Σα είδδ πμο εα δζακέιμκηαζ ζημοξ ςθεθμφιεκμοξ εα πνμηφπημοκ απυ 

δςνεέξ ιειμκςιέκςκ πμθζηχκ, επζπεζνδιαηζχκ ηαεχξ ηαζ ζοθθυβςκ, ΜΚΟ, ηαζ άθθςκ 

εοαζζεδημπμζδιέκςκ μιάδςκ.   

 

 Λεηηνπξγία βησκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ ππνζηήξημεο γνλέσλ θαη παηδηώλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο    

Η βεκζηυηενδ επζδείκςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηςκ 

μζημκμιζηχκ ηςκ κμζημηονζχκ, ζδζαίηενα ημκ ηεθεοηαίμ πνυκμ, ανίζηεηαζ ζε άιεζδ 

ζοκάνηδζδ ιε ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ηςκ παζδζχκ, ηαεχξ δ θηχπζα απμηεθεί έκακ ηνίζζιμ 

πανάβμκηα βζα ηδκ πθήνδ ακάπηολδ ηςκ δοκαημηήηςκ ηαζ ηδ ελαζθάθζζδ ηδξ οβείαξ ηαζ 

εοδιενίαξ ηςκ παζδζχκ.  Η  απχθεζα ηδξ ενβαζίαξ ημο εκυξ ή ηαζ ηςκ δφμ βμκέςκ ηαζ δ 

ιείςζδ ηςκ εζζμδδιαηζηχκ πδβχκ ηδξ μζημβέκεζαξ επζθένεζ  αθθαβέξ πμο έπμοκ επζπηχζεζξ 

ηαζ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ηςκ παζδζχκ. Πανάθθδθα, οπάνπεζ έκημκμ ζηνεξ ζηδκ μζημβέκεζα 

ηαεχξ μζ βμκείξ αβςκίγμκηαζ κα ηναηήζμοκ ηα παζδζά ιαηνζά απυ ηα πναβιαηζηά 

πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηάεε ιένα ηαζ κα ζοκεπίζμοκ κα ημοξ πανέπμοκ ημ ίδζμ 

επίπεδμ αζθάθεζαξ υπςξ ζημ πανεθευκ.   

ηυπμξ ηδξ δνάζδξ είκαζ δ θεζημονβία αζςιαηζηχκ ενβαζηδνίςκ οπμζηήνζλδξ παζδζχκ 

ηαζ βμκέςκ, ιέζς 2 ηζκδηχκ ιμκάδςκ επζζηδιυκςκ, ιία ακά κμιυ,  μζ μπμίεξ εα πανέπμοκ 

ροπμημζκςκζηή οπμζηήνζλδ ηαζ οπδνεζίεξ ζοιαμοθεοηζηήξ ηυζμ ζηα παζδζά υζμ ηαζ ζημοξ 

βμκείξ ημοξ πμο ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε έκακ κέμ ηνυπμ ηαεδιενζκυηδηαξ θυβς δξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ. Οζ ζοκακηήζεζξ ιε ηα παζδζά, ιε ημοξ βμκείξ αθθά ηαζ ζε ιζηηέξ 

μιάδεξ βμκέςκ ηαζ παζδζχκ εα δζελάβμκηαζ ζε αημιζηυ ηαζ μιαδζηυ επίπεδμ ζε ζπμθζηέξ 

ιμκάδεξ ηαζ εα πανέπμοκ δνάζεζξ ηαζ εκένβεζεξ χζηε αθεκυξ κα πανέπμοκ ζηα παζδζά ηζξ 

απαζημφιεκεξ «μνεέξ» απακηήζεζξ πμο ηα παζδζά πνεζάγμκηαζ βζα αοηά πμο ζοιααίκμοκ 

βφνς ημοξ ιε απθά θυβζα ηαζ  πνμζανιμζιέκα ζηδκ δθζηία ημοξ, ηαεχξ πνέπεζ ηαζ έπμοκ 

ημ δζηαίςια κα βκςνίγμοκ, κα ζοιιεηέπμοκ ζε υθα αοηά πμο αζχκμοκ. Πανάθθδθα, ζηζξ 

ζοκακηήζεζξ ιε ημοξ βμκείξ εα πανέπμκηαζ ζοιαμοθέξ ηαζ ιέεμδμζ ακηζιεηχπζζδξ ημο 

άβπμοξ ηαεχξ ηαζ ηνυπμοξ δζαζθάθζζδξ υηζ ιπμνμφκ κα ελαζθαθίζμοκ ζηα παζδζά ημοξ ηα 

απαζημφιεκα επίπεδα αζθάθεζαξ βζα ηδκ ροπζηή ημοξ οβεία, κα απμηηήζμοκ αοημί ηαζ ηα 

παζδζά ημοξ ηδ ροπζηή ακεεηηζηυηδηα έηζζ χζηε κα ακηζιεηςπίγμοκ ηζξ ακηζλμυηδηεξ.  

ηζξ ζοκεήηεξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ υπμο βμκείξ ηαζ παζδζά αζχκμοκ ηαεεζηχξ ιεβάθδξ 

ααεααζυηδηαξ ηαζ ακαζθάθεζαξ είκαζ ηνίζζιδ δ πανμπή οπμζηδνζηηζηχκ ιδπακζζιχκ ηαζ 

δνάζεςκ ηαεχξ δ ροπζηή οβεία ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ βμκέςκ απμηεθεί έκακ ζδιακηζηυ 

πανάβμκηα αθθά ηαζ ιία εφεναοζηδ ιεηααθδηή δ μπμία εα πνέπεζ κα δζαθοθαπηεί βζα κα 

ακηζιεηςπίζεζ δ μζημβέκεζα ηζξ δοζημθίεξ ηαζ ηζξ ακηζλμυηδηεξ ηδξ γςήξ ηαζ μζ βμκείξ κα 
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είκαζ ήνειμζ ηαζ οπμζηδνζηηζημί  ηαζ κα δζαπεζνίγμκηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ παζδζχκ ιε 

εζθζηνζκή ηαζ αζζζυδμλμ ηνυπμ. 

 

 Δθκάζεζε θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζε παηδηά  θαη εθήβνπο   

Σμ πνυαθδια ηςκ ηνμπαίςκ αηοπδιάηςκ ηαζ δοζηοπδιάηςκ θαίκεηαζ κα αολάκεηαζ 

μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο. φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ 

Γεκζηήξ Αζηοκμιζηήξ Γζεφεοκζδξ Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο, ημ ιήκα Μάζμ 2013 

ζδιεζχεδηε αφλδζδ ζε υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ηαηαβεβναιιέκςκ αηοπδιάηςκ ηαζ 

δοζηοπδιάηςκ.  

Δπζζδιαίκεηαζ απυ ηδκ πνμακαθενυιεκδ οπδνεζία υηζ μζ ηφνζεξ αζηίεξ ηςκ ηνμπαίςκ 

αηοπδιάηςκ ηαεχξ ηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο επζηείκμοκ ηζξ ζοκέπεζεξ ημοξ είκαζ: 

• Η οπεναμθζηή ηαπφηδηα 

• Η απυζπαζδ ηδξ πνμζμπήξ ημο μδδβμφ ηονίςξ θυβς ηδξ πνήζδξ ηζκδημφ 

ηδθεθχκμο 

• Η πανααίαζδ ηδξ πνμηεναζυηδηαξ 

• Η μδήβδζδ οπυ ηδκ επήνεζα αθημυθ 

• Η ηίκδζδ ζημ ακηίεεημ νεφια 

• Η μδήβδζδ πςνίξ πνήζδ ηνάκμοξ ηαζ πνμζηαηεοηζηήξ γχκδξ 

θμζ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ πμο μδδβμφκ ζε αηοπήιαηα ή ηαζ δοζηοπήιαηα 

ηαηαδεζηκφμοκ  ηδκ έθθεζρδ ηδξ ηοηθμθμνζαηήξ αβςβήξ, δ μπμία  είκαζ πμθοπαναβμκηζηυ 

απμηέθεζια.    

Κονζυηενα αίηζα έθθεζρδξ ηδξ ηοηθμθμνζαηήξ αβςβήξ είκαζ : 

α) Η έθθεζρδ ηοηθμθμνζαηήξ δζαπαζδαβχβδζδξ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ. 

Η ζδιαζία ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ζηδκ αζθάθεζα ηδξ μδζηήξ ηοηθμθμνίαξ 

είκαζ πμθφ ιεβάθδ βζαηί αθεκυξ πνμζηαηεφμκηαζ  ηαηά ηδκ παζδζηή ημοξ δθζηία αθθά 

πνμζηαηεφμκηαζ ηα παζδζά ηαζ βζα ημ οπυθμζπμ ηδξ γςήξ ημοξ. Δίκαζ βεβμκυξ 

ακαιθζζαήηδημ υηζ εηείκμξ μ μπμίμξ δεκ εα εηπαζδεοεεί δεκ εα ιάεεζ ηαζ δεκ εα ιεηααάθεζ 

ζε ζοκήεεζεξ, ημοξ ηακυκεξ ηοηθμθμνίαξ απυ ηδκ παζδζηή δθζηία, εα ελαημθμοεήζεζ κα 

ημοξ αβκμεί ηαζ κα ημοξ παναααίκεζ ηαζ ςξ ιεβάθμξ, αθμφ δεκ δδιζμφνβδζε ανπέξ, 

πεπμζεήζεζξ ηαζ ζοκήεεζεξ. 

α) Η ιδ φπανλδ ιαεήιαημξ βζα εέιαηα μδζηήξ αζθάθεζαξ ζηα ζπμθεία υθςκ ηςκ 

ααειίδςκ. 

Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο παναπάκς πνμαθήιαημξ πνμηείκεηαζ δ οθμπμίδζδ 

εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ  ηοηθμθμνζαηήξ αβςβήξ ζε παζδζά υθςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ααειίδςκ.  Σα ιαεήιαηα εα βίκμκηαζ ζε ζοκενβαζία ηςκ ζπμθζηχκ ηνμπμκυιςκ ηαζ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ηςκ εηάζημηε ζπμθζηχκ ιμκάδςκ υπμο εα οθμπμζδεεί δ εκ θυβς δνάζδ εκχ 
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πανάθθδθα εα ιπμνέζμοκ κα ηάκμοκ πνήζδ ηαζ ηςκ πάνηςκ ηοηθμθμνζαηήξ αβςβήξ ζηδ 

Ρυδμ ηαζ ζηδκ Δνιμφπμθδ ηδξ φνμο. ηυπμξ ηδξ δνάζδξ είκαζ δ εκδιένςζδ ηαζ δ 

εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ ζε εέιαηα μδζηήξ αζθάθεζαξ ηαζ πνμζηαζίαξ 

υπμο οπυ ηδκ επμπηεία ηαζ ηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ παζδαβςβχκ ηαζ ηςκ ζπμθζηχκ 

ηνμπμκυιςκ, εα βκςνίζμοκ ημοξ ααζζημφξ ηακυκεξ ηοηθμθμνζαηήξ αβςβήξ ηαζ ζςζηήξ 

μδζηήξ ζοιπενζθμνάξ, πμο πνέπεζ κα αημθμοεμφκ ςξ πεγμί, ςξ πμδδθάηεξ,  ςξ επζαάηεξ ΙΥ 

ηαζ ανβυηενα ζηδ γςή ημοξ ςξ μδδβμί.    

Σέθμξ, εηηζιάηαζ υηζ δ ελμζηείςζδ ηςκ παζδζχκ ιε ημοξ ηακυκεξ ηοηθμθμνζαηήξ 

αβςβήξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ μδζηήξ αζθάθεζαξ εα θεζημονβήζεζ πμθθαπθαζζαζηζηά απυ ηα 

παζδζά ζημοξ βμκείξ ημοξ ηαζ ζημοξ δαζηάθμοξ ημοξ. Αοηυ πζζηεφμοιε υηζ εα μδδβήζεζ ζε 

ανζειδηζηά θζβυηενα αηοπήιαηα ζημ δνυιμ εκχ ηαοηυπνμκα ηα ίδζα ηα παζδζά εα 

απμηεθέζμοκ ζημ ιέθθμκ μδδβμφξ ηαζ πεγμφξ ιε μνεή μδζηή ζοιπενζθμνά.      
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο 

 

Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ζηναηδβζηχκ ζηυπςκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ ηαζ 

ηδκ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ εα βίκεζ πνήζδ υθςκ ηςκ δζαεέζζιςκ πυνςκ. θα ηα πνδιαημδμηζηά 

ιέζα εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ υζμ είκαζ δοκαηυκ απμηεθεζιαηζηυηενα. ηα ζημζπεία πμο 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ πμζυηδηα ηςκ δαπακχκ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκμκηαζ δ εοεθζλία, 

ηα εεηζηά ηίκδηνα, δ ζοβηέκηνςζδ πυνςκ ζε ιέηνα εκίζποζδξ ηδξ ακάπηολδξ, δ έιθαζδ ζηα 

απμηεθέζιαηα, δ απθμφζηεοζδ ηδξ εηηέθεζδξ ηαζ δ ηαηάθθδθδ πνήζδ ηςκ πνδιαημδμηζηχκ 

ιέζςκ. 

Δκηυξ ηδξ επυιεκδξ πενζυδμο, μζ δαπάκεξ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδ ζηήνζλδ ηδξ 

ακάπηολδξ, ηδξ απαζπυθδζδξ, ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ, ζφιθςκα 

ιε ηδ ζηναηδβζηή «Δονχπδ 2020». Η αλία ηάεε εονχ πμο δαπακάηαζ πνέπεζ κα ελεηάγεηαζ 

πνμζεηηζηά, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ πνμζηζεέιεκδ αλία ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ δαπακχκ ζημ 

πθαίζζμ ηςκ δζαεέζζιςκ πυνςκ, ζοιαάθθμκηαξ ηαηά ημκ ηνυπμ αοηυ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ 

ή ηαπφηενδ επίηεολδ ηςκ ζοιθςκδιέκςκ ημζκχκ ζηυπςκ πμθζηζηήξ.  

Οζ εθθείρεζξ ηαζ ηα ακεπανηή επίπεδα δελζμηήηςκ, δ ιδ ζηακμπμζδηζηή απυδμζδ ηςκ 

εκενβδηζηχκ πμθζηζηχκ βζα ηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ, μ 

ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ πενζεςνζμπμζδιέκςκ μιάδςκ ηαζ δ παιδθή ηζκδηζηυηδηα ημο 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ, απαζημφκ πνςημαμοθίεξ πμθζηζηήξ ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ οπμζηδνζηηζηέξ 

εκένβεζεξ. 

Ακ δεκ ακηζιεηςπζζημφκ απμηεθεζιαηζηά, εα απμηεθέζμοκ ζδιακηζηή πνυηθδζδ βζα ηδκ 

ημζκςκζηή ζοκμπή ηαζ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα. Δίκαζ, ζοκεπχξ, μοζζχδεξ μζ επεκδφζεζξ πμο 

εοκμμφκ ηδκ ακάπηολδ ζημοξ ημιείξ ηςκ οπμδμιχκ, ηδξ πενζθενεζαηήξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ 

ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ακάπηολδξ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ ιέηνα οπμζηήνζλδξ ηδξ δδιζμονβίαξ 

αζχζζιςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ζημοξ ημιείξ ηδξ πμθζηζηήξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ηαζ ηδξ ηαηάνηζζδξ, ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ, ηδξ πνμζανιμζηζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ επζπεζνδιαηζχκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ δζμζηδηζηήξ ζηακυηδηαξ. 

 

 

4.1. Πνιηηηθή πλνρήο 2014-2020 

 

Έκαξ ζδιακηζηυξ ζηυπμξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ είκαζ δ πνμαβςβή ηδξ μζημκμιζηήξ, 

ημζκςκζηήξ ηαζ εδαθζηήξ ζοκμπήξ ηαζ ηδξ αθθδθεββφδξ ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ. Η πμθζηζηή 

βζα ηδ ζοκμπή απμηεθεί ημ ααζζηυηενμ ενβαθείμ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ ακζζμηήηςκ ιεηαλφ ηςκ 

πενζθενεζχκ ηδξ Δονχπδξ.  

Σα ηαιεία ηδξ πμθζηζηήξ ζοκμπήξ (ημ ΔΚΣ, ημ ΔΣΠΑ ηαζ ημ Σαιείμ οκμπήξ), ηαεχξ ηαζ 

ημ ΔΓΣΑΑ ηαζ ημ ΔΣΘΑ απμηεθμφκ ζδιακηζηέξ πδβέξ επεκδφζεςκ βζα ηδκ ηυκςζδ ηδξ αζχζζιδξ 

ακάπηολδξ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ εέζεςκ απαζπυθδζδξ.  

Η πμθζηζηή ζοκμπήξ απμηεθεί ιείγμκμξ ζδιαζίαξ ενβαθείμ βζα ηζξ επεκδφζεζξ, ηδκ 

ακάπηολδ ηαζ ηδ δδιζμονβία εέζεςκ ενβαζίαξ ζε εκςζζαηυ επίπεδμ ηαζ βζα ηζξ δζανενςηζηέξ 

ιεηαννοειίζεζξ ζε εεκζηυ επίπεδμ. Ακηζπνμζςπεφεζ ζδιακηζηυ ιενίδζμ ηςκ δδιυζζςκ 

επεκδφζεςκ ζηδκ Δ.Δ., ζοιαάθθεζ ζηδκ ειαάεοκζδ ηδξ εζςηενζηήξ αβμνάξ ηαζ, ςξ εη ημφημο, 

δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ πνμαβςβή ηδξ μζημκμιζηήξ ιεβέεοκζδξ, ηδξ απαζπυθδζδξ 

ηαζ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ. Δλάθθμο, δ πμθζηζηή ζοκμπήξ εα ζοιαάθεζ ζηδ ζηναηδβζηή 
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«Δονχπδ 2020» βζα ιζα έλοπκδ, αζχζζιδ ηαζ πςνίξ απμηθεζζιμφξ ακάπηολδ ζημ ζφκμθμ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ.  

 

Μέζς ημο Δονςπασημφ Σαιείμο Πενζθενεζαηήξ Ακάπηολδξ (ΔΣΠΑ), ημο Δονςπασημφ 

Κμζκςκζημφ Σαιείμο (ΔΚΣ) ηαζ ημο Σαιείμο οκμπήξ (Σ) εα επζδζχλεζ ημοξ αηυθμοεμοξ 

ζηυπμοξ: «Δπεκδφζεζξ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ απαζπυθδζδ» ζηα ηνάηδ ιέθδ ηαζ ηζξ πενζθένεζεξ, 

πμο εα οπμζηδνζπεμφκ απυ υθα ηα Σαιεία, ηαζ «Δονςπασηή εδαθζηή ζοκενβαζία», πμο εα 

οπμζηδνζπεεί απυ ημ ΔΣΠΑ. 

 

Η ζοιαμθή ημο Δπξσπατθνύ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ζηδ 

δδιζμονβία εέζεςκ ενβαζίαξ ηαηά ηδκ πενίμδμ 2014-2020 εα εκζζποεεί ιε ηδκ πνμηεζκυιεκδ 

επζηέκηνςζδ ηςκ πυνςκ ζηδκ ένεοκα, ηδκ ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ ηαζκμημιία, ζηδ 

αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ ΜΜΔ ηαζ ηδ ζηήνζλδ ηδξ ιεηάααζδξ πνμξ ηδκ μζημκμιία 

παιδθχκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ πνμχεδζδξ ηςκ 

ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ηαζ ηδξ εκενβεζαηήξ απμδμηζηυηδηαξ. Σμ ΔΣΠΑ εα επεκδφζεζ 

επίζδξ ζημκ ημιέα ηςκ ΣΠΔ ηαζ ζοιπθδνχκεζ ηδ πνδιαημδυηδζδ ημο ΔΚΣ βζα ηδκ πνμχεδζδ 

ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, 

πνδιαημδμηχκηαξ, βζα πανάδεζβια, ηδκ εηπαίδεοζδ, ηζξ οπμδμιέξ ηςκ οπδνεζζχκ ηαηάνηζζδξ 

ηαζ απαζπυθδζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδ ζηήνζλδ ηδξ αοημαπαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ ζφζηαζδξ επζπεζνήζεςκ. 

Θα ζηδνίλεζ επίζδξ ηζξ επεκδφζεζξ ζηδκ οβεία ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ οπμδμιέξ. 

 

φιθςκα ιε ημ άνενμ 5 ημο Κακμκζζιμφ βζα ημ ΔΣΠΑ, ζημ πθαίζζμ ηςκ εειαηζηχκ 

ζηυπςκ ημ Σαιείμ οπμζηδνίγεζ ηζξ αηυθμοεεξ επεκδοηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ (ακαθμνζηά ιε ηδκ 

απαζπυθδζδ, ηζξ ΜΜΔ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ-ηαηάνηζζδ): 

 

Θεκαηηθόο ηόρνο 3  «Δκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ ΜΜΔ»: 

 πνμαβςβή ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ζδίςξ ιε ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ μζημκμιζηήξ 

εηιεηάθθεοζδξ κέςκ ζδεχκ ηαζ εκίζποζδ ηδξ δδιζμονβίαξ κέςκ εηαζνεζχκ 

 ακάπηολδ κέςκ επζπεζνδιαηζηχκ ιμκηέθςκ βζα ΜΜΔ, ζδίςξ βζα ηδ δζεεκμπμίδζδ. 

 

Θεκαηηθόο ηόρνο 8 «Πνμαβςβή απαζπυθδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδ ηζκδηζηυηδηαξ ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ»: 

 ακάπηολδ θοηςνίςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ επεκδοηζηή ζηήνζλδ βζα αοημαπαζπυθδζδ ηαζ 

δδιζμονβία επζπεζνήζεςκ 

 ημπζηέξ πνςημαμοθίεξ ακάπηολδξ ηαζ εκίζποζδ βζα ιδπακζζιμφξ πμο πανέπμοκ οπδνεζίεξ 

ζε επίπεδμ βεζημκζάξ βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ εέζεςκ απαζπυθδζδξ. 

 επεκδφζεζξ ζε οπμδμιέξ βζα δδιυζζεξ επζπεζνήζεζξ απαζπυθδζδξ. 

 

Θεκαηηθόο ηόρνο 9  «Πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θηχπεζαξ»: 

 επεκδφζεζξ ζηζξ οπμδμιέξ οβείαξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ οπμδμιέξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

εεκζηή, πενζθενεζαηή ηαζ ημπζηή ακάπηολδ, ιεζχκμκηαξ ηζξ ακζζυηδηεξ υζμκ αθμνά ηδκ 

ηαηάζηαζδ ζημκ ημιέα ηδξ οβείαξ ηαζ ηδ ιεηάααζδ απυ εεζιζηέξ οπδνεζίεξ ζε 

οπδνεζίεξ ζε δδιμηζηυ επίπεδμ 

 ζηήνζλδ βζα θοζζηή ηαζ μζημκμιζηή ακαγςμβυκδζδ οπμααειζζιέκςκ αζηζηχκ ηαζ 

αβνμηζηχκ ημζκμηήηςκ 

 οπμζηήνζλδ βζα ημζκςκζηέξ επζπεζνήζεζξ. 
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Θεκαηηθόο ηόρνο 10 «Δπέκδοζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηδκ απυηηδζδ δελζμηήηςκ ηαζ ηδ δζά αίμο 

ιάεδζδ»: 

 επεκδφζεζξ ζε εηπαίδεοζδ, δελζυηδηεξ ηαζ δζά αίμο ιάεδζδ ιε ηδκ ακάπηολδ οπμδμιήξ 

ηαηάνηζζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ. 

 

Σμ Δπξσπατθό Γεσξγηθό Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) οπμζηδνίγεζ ηδ 

δζαθμνμπμίδζδ ηδξ ενβαζίαξ ιε ηδκ ακάθδρδ ιδ βεςνβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ 

ιζηνχκ βεςνβζηχκ επζπεζνήζεςκ, επεκδφμκηαξ ζηζξ δελζυηδηεξ, ηδ ιεηαθμνά βκχζδξ ηαζ ηδ 

αμήεεζα πνμξ κεμζφζηαηεξ επζπεζνήζεζξ κέςκ αβνμηχκ. 

 

Σμ Δονςπασηυ Σαιείμ Αθζείαξ, πμο εα εκζςιαηςεεί ηδκ πενίμδμ 2014-20 ζε έκα εκζαίμ 

Δπξσπατθό Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ), οπμζηδνίγεζ ηδ ιεηάααζδ ζηδ αζχζζιδ 

αθζεία, ηαεχξ ηαζ ηδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ ημπζηχκ μζημκμιζχκ, ιεηαλφ άθθςκ ιέζς ηδξ 

ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδξ ζηήνζλδξ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ. 

 

 

 

4.2. Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν 
 

Σμ Δονςπασηυ Κμζκςκζηυ Σαιείμ (ΔΚΣ) ζοβπνδιαημδμηεί ιέηνα εκενβμπμίδζδξ ηδξ 

αβμνάξ ενβαζίαξ, υπςξ είκαζ μζ επζδμηήζεζξ πνυζθδρδξ, ηα ιαεήιαηα επαββεθιαηζηήξ ηαζ 

επζπεζνδιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ, ηα πνμβνάιιαηα ιζηνμπνδιαημδυηδζδξ, ηαεχξ ηαζ μ ζπεδζαζιυξ 

ηαζ δ εθανιμβή ηςκ πμθζηζηχκ απαζπυθδζδξ ζε μθυηθδνδ ηδκ Δ.Δ.. 

Σμ ΔΚΣ οπμζηδνίγεζ πμθζηζηέξ ηαζ πνμηεναζυηδηεξ πμο έπμοκ ζηυπμ ηδκ επίηεολδ πνμυδμο 

πνμξ ηδκ πθήνδ απαζπυθδζδ, ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ζηδκ 

ενβαζία, ηδκ αφλδζδ ηδξ βεςβναθζηήξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ακά 

ηδκ Έκςζδ, ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδκ πνμαβςβή ηδξ 

ημζκςκζηήξ έκηαλδξ, ζοιαάθθμκηαξ ιέζς αοηχκ ζηδκ μζημκμιζηή, ημζκςκζηή ηαζ εδαθζηή 

ζοκμπή. 

ηδκ Δθθάδα, μζ πνδιαημδμηήζεζξ απυ ημ ΔΚΣ ηαηά ηδκ ηνέπμοζα ηαζ ηζξ πνμδβμφιεκεξ 

πνμβναιιαηζηέξ πενζυδμοξ, ζοκέααθακ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ζηδ δδιζμονβία ααζζηχκ δμιχκ ηαζ 

οπμδμιχκ ζημοξ πχνμοξ ηδξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ Απαζπυθδζδξ. Ίζςξ αηυια πζμ ζδιακηζηή 

ήηακ δ ζοιαμθή ημο ΔΚΣ ζημκ ημιέα ηδξ ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ. 

πςξ πνμακαθένεδηε, ημ ζπέδζμ ηακμκζζιμφ ΔΚΣ βζα ημ 2014-2020 πνμηείκεζ κα 

εζηζαζηεί ημ ΔΚΣ ζε ηέζζενζξ «εειαηζημφξ ζηυπμοξ» ζε υθδ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ: (i) 

πνμαβςβή ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ· (ii) επέκδοζδ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, ηδκ απυηηδζδ δελζμηήηςκ ηαζ ηδ δζά αίμο ιάεδζδ· (iii) πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ 

έκηαλδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θηχπεζαξ· (iv) εκίζποζδ ηδξ εεζιζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηήξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ. Κάεε εειαηζηυξ ζηυπμξ ιεηαθνάγεηαζ ζε ηαηδβμνίεξ 

πανέιααζδξ ή «επεκδοηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ». 

 

Γζα ηδκ πενίμδμ 2014-2020, ημ ΔΚΣ εα δζαεέζεζ πυνμοξ πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεμφκ μζ 

επεκδοηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ, υπςξ δ πνυζααζδ ζηδκ απαζπυθδζδ βζα υζμοξ ακαγδημφκ ενβαζία 

ηαζ βζα ηα άημια πςνίξ ενβαζία, δ αζχζζιδ έκηαλδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηςκ κέςκ πμο μφηε 

ζπμοδάγμοκ μφηε ενβάγμκηαζ μφηε αημθμοεμφκ ηάπμζα ηαηάνηζζδ, ιεηαλφ άθθςκ ιε ηζξ 
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«Δββοήζεζξ βζα ημοξ κέμοξ», δ αοημαπαζπυθδζδ, δ επζπεζνδιαηζηυηδηα ηαζ δ δδιζμονβία 

επζπεζνήζεςκ, ηαεχξ ηαζ μζ επεκδφζεζξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή έκηαλδ ηαζ δ 

ακάπηολδ ζηακμηήηςκ ζηδ δδιυζζα δζμίηδζδ. 

Σμοθάπζζημκ 20% ηςκ ζοκμθζηχκ πυνςκ ημο EΚΣ ζε ηάεε ηνάημξ ιέθμξ δζαηίεεκηαζ βζα 

ημκ εειαηζηυ ζηυπμ «Πνμχεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θηχπεζαξ» 

Σμ ζπέδζμ ηακμκζζιμφ πνμηείκεζ πενζμνζζιέκμ ανζειυ εζδζηχκ ηακυκςκ επζθελζιυηδηαξ βζα 

ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδ πνδιαημδυηδζδ ηαζ ημ ΔΚΣ βζα ιζηνυηενμοξ δζηαζμφπμοξ 

ηαζ πανειαάζεζξ ηαζ βζα ημκ ζοκοπμθμβζζιυ ημο δζαθμνεηζημφ παναηηήνα ηςκ πανειαάζεςκ 

ημο ΔΚΣ ηαζ ημο δζαθμνεηζημφ ηφπμο ηςκ δζηαζμφπςκ ημο ΔΚΣ ζε ζφβηνζζδ ιε άθθα ηαιεία. 

Γζα κα δζαζθαθζζηεί υηζ δ απθμφζηεοζδ εα θεάζεζ έςξ ημοξ δζηαζμφπμοξ, ημ ζπέδζμ ηακμκζζιμφ 

πνμηείκεζ ηδκ επέηηαζδ ηδξ πνήζδξ ηςκ απθμοζηεοιέκςκ επζθμβχκ ηυζημοξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ οπμπνεςηζηήξ πνήζδξ ημοξ βζα ιζηνυηενεξ πανειαάζεζξ. Οζ εκ θυβς 

δζαηάλεζξ εα ιεζχζμοκ ηδ δζμζηδηζηή επζαάνοκζδ βζα ημοξ δζηαζμφπμοξ ηαζ ηζξ δζαπεζνζζηζηέξ 

ανπέξ, εα εκζζπφζμοκ ημκ πνμζακαημθζζιέκμ ζηα απμηεθέζιαηα παναηηήνα ημο ΔΚΣ ηαζ εα 

ζοιαάθμοκ ζηδ ιείςζδ ηςκ πμζμζηχκ ζθαθιάηςκ. 

 

 

 

4.3. Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα 
 

4.3.1 Πξόγξακκα Κνηλσληθήο Αιιαγήο θαη Καηλνηνκίαο 

 

ηυπμξ ημο πνμβνάιιαημξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ βζα ηδκ ημζκςκζηή αθθαβή ηαζ ηδκ 

ηαζκμημιία είκαζ κα ζοιαάθεζ ζηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ «Δονχπδ 2020», ηςκ 

πνςηανπζηχκ ζηυπςκ ηδξ ηαζ ηςκ μθμηθδνςιέκςκ ηαηεοεοκηδνίςκ βναιιχκ ηδξ, ιε ηδκ 

πανμπή πνδιαημδμηζηήξ ζηήνζλδξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ υζμκ 

αθμνά ηδκ πνμαβςβή εκυξ ορδθμφ επζπέδμο απαζπυθδζδξ, ηδ δζαζθάθζζδ επανημφξ ημζκςκζηήξ 

πνμζηαζίαξ, ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ ηαζ ηδξ θηχπεζαξ, ηαεχξ ηαζ ηδ 

αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ. 

 

Σμ πνυβναιια ααζίγεηαζ ζε ηνεζξ ήδδ οπάνπμκηεξ άλμκεξ: 

 

– ημ πνυβναιια Progress, ημ μπμίμ ζηδνίγεζ ηδκ ακάπηολδ, ηδκ εθανιμβή, ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ πμθζηζηήξ βζα ηδκ απαζπυθδζδ, ηδξ ημζκςκζηήξ 

πμθζηζηήξ ηαζ ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηδξ Έκςζδξ ηαζ πνμάβεζ ηδκ 

ηεηιδνζςιέκδ πάναλδ πμθζηζηήξ ηαζ ηδκ ηαζκμημιία, ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ημζκςκζημφξ 

εηαίνμοξ, ηζξ μνβακχζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ άθθα εκδζαθενυιεκα ιένδ. 

 

– ημ EURES, ημ μπμίμ ζηδνίγεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ακαθαιαάκμκηαζ ζημ πθαίζζμ ημο 

δζηηφμο EURES, δδθαδή, ηζξ εζδζηεοιέκεξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ακηαθθαβήξ 

ηαζ ηδξ δζάδμζδξ πθδνμθμνζχκ, ηαεχξ ηαζ άθθςκ ιμνθχκ ζοκενβαζίαξ βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ βεςβναθζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

 

– ημκ εονςπασηυ ιδπακζζιυ ιζηνμπνδιαημδμηήζεςκ Progress βζα ηδκ απαζπυθδζδ ηαζ 

ηδκ ημζκςκζηή έκηαλδ, μ μπμίμξ δζεοημθφκεζ ηδκ πνυζααζδ ηςκ επζπεζνδιαηζχκ ζηδ 
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πνδιαημδυηδζδ, ζδίςξ εηείκςκ πμο είκαζ μζ πθέμκ απμιαηνοζιέκμζ απυ ηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ, ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ. 

 

Οζ βεκζημί ζηυπμζ ημοξ μπμίμοξ επζδζχηεζ ημ πνυβναιια είκαζ μζ ελήξ: 

 

α) Δκίζποζδ ηδξ μζηεζμπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ ηδξ Έκςζδξ ζημκ ημιέα ηδξ απαζπυθδζδξ, ζημκ 

ημζκςκζηυ ημιέα ηαζ ζημκ ημιέα ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ απυ ημοξ ααζζημφξ ανιυδζμοξ βζα ηδ 

πάναλδ πμθζηζηήξ ζε εονςπασηυ ηαζ εεκζηυ επίπεδμ, ηαεχξ ηαζ απυ άθθα εκδζαθενυιεκα ιένδ, 

έηζζ χζηε κα αζηείηαζ ζοβηεηνζιέκδ ηαζ ζοκημκζζιέκδ δνάζδ ηυζμ ζε επίπεδμ Έκςζδξ υζμ ηαζ 

ζε επίπεδμ ηναηχκ ιεθχκ. 

 

α) Τπμζηήνζλδ ηδξ ακάπηολδξ ηαηάθθδθςκ, πνμζζηχκ ηαζ απμηεθεζιαηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ αβμνχκ ενβαζίαξ ηαζ δζεοηυθοκζδ ηδξ πμθζηζηήξ ιεηαννφειζζδξ, ιε 

ηδκ πνμαβςβή ηδξ πνδζηήξ δζαηοαένκδζδξ, ηδξ αιμζααίαξ ιάεδζδξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ 

ηαζκμημιίαξ. 

 

β) Δηζοβπνμκζζιυξ ηδξ κμιμεεζίαξ ηδξ Έκςζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ «έλοπκδξ 

κμιμεεζίαξ» ηαζ δζαζθάθζζδ υηζ δ κμιμεεζία ηδξ Έκςζδξ ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηζξ ζοκεήηεξ 

ενβαζίαξ εθανιυγεηαζ απμηεθεζιαηζηά. 

 

δ) Πνμχεδζδ ηδξ βεςβναθζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ αφλδζδ ηςκ εοηαζνζχκ 

απαζπυθδζδξ ιε ηδκ ακάπηολδ αβμνχκ ενβαζίαξ εκηυξ ηδξ Έκςζδξ, ακμζπηχκ βζα υθμοξ ηαζ 

πνμζπεθάζζιςκ απυ υθμοξ. 

 

ε) Πνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ 

ιζηνμπνδιαημδυηδζδξ ηαζ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ζ‘ αοηήκ βζα ηζξ εοάθςηεξ μιάδεξ ηαζ ηζξ πμθφ 

ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδ πνδιαημδυηδζδ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ 

ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ. 

 

Οζ πζζηχζεζξ βζα ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ βζα ηδκ πενίμδμ απυ ηδκ 1δ 

Ιακμοανίμο 2014 έςξ ηζξ 31 Γεηειανίμο 2020 ακένπμκηαζ ζε 815 εηαη. εονχ (ζε ζδιενζκέξ 

ηζιέξ). 

 

 

 

4.3.2. Δγγύεζε γηα ηε Νενιαία 

 

Με ηζξ «εββοήζεζξ βζα ηδ κεμθαία» ηαηααάθθεηαζ ιένζικα βζα ηδκ μιαθή ιεηάααζδ απυ ημ 

ζπμθείμ ζηδκ ενβαζία, ηδκ εκζςιάηςζδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ ελαζθαθίγεηαζ υηζ δεκ 

απμηθείεηαζ ηακέκαξ κέμξ. Σμ ιέηνμ αοηυ απμηεθεί ακηαπυηνζζδ ζηδκ επζδείκςζδ ηδξ 

απαζπυθδζδξ ηςκ κέςκ ζε υθδ ηδκ Δονχπδ, υπμο υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ κέμζ ανίζημκηαζ εηηυξ 

απαζπυθδζδξ, εηπαίδεοζδξ ή ηαηάνηζζδξ. Η επέκδοζδ πμο απαζηείηαζ βζα ημκ εββοδηζηυ 

ιδπακζζιυ πνέπεζ κα εηηζιδεεί ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ορδθυ ημζκςκζηυ ηαζ μζημκμιζηυ ηυζημξ πμο 

εα έπεζ ιαηνμπνυεεζια δ εονεία ακενβία ηςκ κέςκ. 
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Η ζφζηαζδ μνίγεζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ ιδπακζζιχκ εββοήζεςκ 

βζα ηδ κεμθαία, ιε έιθαζδ ζε μνζζιέκεξ ααζζηέξ βναιιέξ δνάζδξ, υπςξ: 

 

 ζφιπναλδ δδιυζζςκ ηαζ ζδζςηζηχκ οπδνεζζχκ απαζπυθδζδξ, ενβμδμηχκ, ημζκςκζηχκ 

εηαίνςκ ηαζ ακηζπνμζχπςκ ηςκ κέςκ, 

 ζηναηδβζηέξ εηηυξ δμιχκ βζα ημοξ κέμοξ, ζδζαίηενα ημοξ πθέμκ εοάθςημοξ, 

 ζηήνζλδ ηδξ έκηαλδξ ηςκ κέςκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ιε εκίζποζδ ηςκ δελζμηήηςκ, 

 εκεάννοκζδ ηςκ ενβμδμηχκ κα πνμζθένμοκ απαζπυθδζδ ζημοξ κέμοξ ηαζ πνμαβςβή ηδξ 

ηζκδηζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ, 

 αλζμθυβδζδ ηαζ ζοκεπή αεθηίςζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ, 

 αλζμπμίδζδ ηςκ ημκδοθίςκ ηδξ ΔΔ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ εέζπζζδξ ηςκ ιδπακζζιχκ 

αοηχκ. 

 

Υάνδ ζηδ κέα αοηή πνςημαμοθία εα δζαηεεμφκ 6 δζζ. εονχ βζα ηδκ πενίμδμ 2014-2020, χζηε μζ 

πενζθένεζεξ ιε πμζμζηά ακενβίαξ ηςκ κέςκ πάκς απυ 25% κα ιπμνέζμοκ κα εθανιυζμοκ ιέηνα 

οπέν ηδξ απαζπυθδζδξ ηςκ κέςκ, υπςξ μζ εββοήζεζξ βζα ηδ κεμθαία. 

 

Σμ ιζζυ ημο πμζμφ αοημφ εα πνμέθεεζ απυ ημ Δονςπασηυ Κμζκςκζηυ Σαιείμ ηαζ ημ άθθμ ιζζυ 

απυ εζδζηή βναιιή ημο πνμτπμθμβζζιμφ. 

 

Πένα απυ ηδ πνδιαημδυηδζδ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ηδξ Έκςζδξ, δ ΔΔ εα οπμζηδνίλεζ ημοξ 

ιδπακζζιμφξ ιε ηδκ ακηαθθαβή αέθηζζηςκ πναηηζηχκ, ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ ιέηνςκ ηςκ 

ηναηχκ ιεθχκ ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ δναζηδνζμηήηςκ αφλδζδξ ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ. 

 

 

4.3.3. Πξόγξακκα Cosme 

 

Σμ πνυβναιια COSME βζα ηζξ Μζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ ηαζ δ δζάζηαζδ ηδξ Καζκμημιίαξ 

πμο εκηάπεδηε ζημ πνυβναιια HORIZON 2020 ηαζ αθμνά ηδκ ένεοκα ηαζ ηδκ ηαζκμημιία, 

απμηεθμφκ  ηα δζάδμπα πνμβνάιιαηα ημο ηνέπμκημξ πνμβνάιιαημξ 2007-2013 βζα ηδκ 

επζπεζνδιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ ηαζκμημιία (Entrepreneurship and Innovation Programme – EIP). 

Ο δζηηυξ βεκζηυξ ζηυπμξ ηδξ πνυηαζδξ είκαζ κα ημκχκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηυζμ ηδξ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ υζμ ηαζ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ζδίςξ υζμκ αθμνά ηδκ ίδνοζδ ηαζ ηδκ 

ακάπηολδ ΜΜΔ, ζηδκ εονςπασηή μζημκμµία. Δζδζημί ζηυπμζ είκαζ δ αεθηίςζδ ημο πθαζζίμο 

πνμτπμεέζεςκ βζα ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ ηδ αζςζζµυηδηα ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ ΔΔ, δ 

πνμχεδζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, δ αεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ζε πνδιαημδυηδζδ ηαζ δ 

αεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ζε αβμνέξ. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο πνμβνάιιαημξ ακαιέκεηαζ κα δζαηεεμφκ πάκς απυ 2 δζξ εονχ βζα ηδκ 

εκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ αζςζζιυηδηαξ ηςκ 23 εηαη. ΜΜΔ πμο οπάνπμοκ ζηδκ 

Δ.Δ. 

οκμθζηυξ ζηυπμξ ηδξ πνυηαζδξ είκαζ κα ζοιαάθεζ ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ 

ζηναηδβζηήξ «Δονχπδ 2020» ακηζιεηςπίγμκηαξ ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ πενζμνζζµμφξ ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ εονςπασηήξ μζημκμµίαξ.  Λυβς ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ 

ζηναηδβζηήξ «Δονχπδ 2020», δ αεθηίςζδ ημο επζπεζνδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ βζα ηζξ ΜΜΔ 

ακαθένεηαζ ζε έλζ απυ ηζξ επηά ειαθδιαηζηέξ πνςημαμοθίεξ ηδξ ζηναηδβζηήξ «Δονχπδ 2020»: 

Μζα αζμιδπακζηή πμθζηζηή βζα ηδκ επμπή ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ, Έκςζδ ηαζκμημιία, Νεμθαία 
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ζε ηίκδζδ, Φδθζαηυ εειαημθυβζμ βζα ηδκ Δονχπδ, Μζα Δονχπδ πμο πνδζζιμπμζεί 

απμηεθεζιαηζηά ημοξ πυνμοξ, Αηγέκηα βζα κέεξ δελζυηδηεξ ηαζ εέζεζξ ενβαζίαξ. Ιδζαίηενδ 

ζδιαζία βζα ημ κέμ πνυβναιια έπεζ δ ειαθδιαηζηή πνςημαμοθία «Μζα αζμιδπακζηή πμθζηζηή 

βζα ηδκ επμπή ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ», δ μπμία πενζβνάθεζ ιζα κέα ζηναηδβζηή πνμζέββζζδ, 

ελεηάγμκηαξ ηδκ εονςπασηή ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαεχξ ηαζ ηδκ ίδνοζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ 

ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ επζπεζνδιαηζηήξ κμμηνμπίαξ. 

 

Σμ πνμηεζκυιεκμ κέμ πνυβναιια εα πανάζπεζ επίζδξ έκα ενβαθείμ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα 

ελοπδνεηήζεζ ηαζ άθθμοξ ζηυπμοξ πμθζηζηήξ. Σμ δίηηομ Enterprise Europe Network εα 

απμηεθέζεζ ιέζμ βζα ηδ ζφκδεζδ ιε άθθα πνμβνάιιαηα ηαζ πνςημαμοθίεξ, υζμκ αθμνά ηδ 

δζάδμζδ πθδνμθμνζχκ απυ ηδκ ημνοθή πνμξ ηδ αάζδ, ηδκ πνμχεδζή ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηδ 

ζοθθμβή ζπμθίςκ ηαζ παναηδνήζεςκ απυ ημοξ εκδζαθενμιέκμοξ απυ ηδ αάζδ πνμξ ηδκ ημνοθή. 

Θα ελαημθμοεήζεζ κα πανέπεζ πθδνμθμνίεξ, ζοιαμοθέξ ηαζ οπμζηήνζλδ ζηζξ ΜΜΔ υζμκ αθμνά 

ηα πενζααθθμκηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ηδ ζοιιυνθςζδ. Θα ιεβζζημπμζδεμφκ μζ ζοκένβεζεξ ιε 

άθθα πνμβνάιιαηα. Γζα πανάδεζβια, μζ δναζηδνζυηδηεξ εββομδμζίαξ πμο πνμηείκμκηαζ ζημ κέμ 

πνυβναιια εα θεζημονβήζμοκ πανάθθδθα ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ εββομδμζίαξ μζ μπμίεξ 

πνδιαημδμημφκηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ δζανενςηζηχκ ηαιείςκ ηδξ Έκςζδξ ηαζ ημο ιδπακζζιμφ 

ιζηνμπνδιαημδμηήζεςκ Progress. Σα ιέζα επζπεζνδιαηζηχκ ηεθαθαίςκ εα ζοιπθδνχζμοκ 

εηείκα πμο πανέπμκηαζ ζημ πθαίζζμ ημο Ονίγςκ 2020 – ημο κέμο πνμβνάιιαημξ-πθαζζίμο βζα ηδκ 

ένεοκα ηαζ ηαζκμημιία. Σμ πνυβναιια εα απμθφβεζ επίζδξ ηζξ αθθδθεπζηαθφρεζξ ιε άθθα 

πνμβνάιιαηα, ζδίςξ ζημοξ ημιείξ ηδξ πνμχεδζδξ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ηςκ δελζμηήηςκ. 

Ιδζαίηενδ πνμζμπή εα δμεεί επίζδξ ζηδ ζοιπθδνςιαηζηυηδηα ημο κέμο πνμβνάιιαημξ ιε ημκ 

πνμηεζκυιεκμ ιδπακζζιυ εηαζνζηήξ ζπέζδξ. 

 

Σμ πνυβναιια ζοιαάθθεζ ζηδκ επίηεολδ ηςκ βεκζηχκ ζηυπςκ πμο πενζβνάθμκηαζ ηαηςηένς, 

απμδίδμκηαξ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ ηςκ ΜΜΔ ζε εονςπασηυ ηαζ 

παβηυζιζμ επίπεδμ: 

 εκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ αζςζζιυηδηαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Έκςζδξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημκ ηθάδμ ημο ημονζζιμφ· 

 εκεάννοκζδ επζπεζνδιαηζηήξ κμμηνμπίαξ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ ίδνοζδξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ 

ΜΜΔ. 

 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

 αεθηίςζδ ημο πθαζζίμο πνμτπμεέζεςκ βζα ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ ηδ αζςζζιυηδηα 

ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ Έκςζδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημκ ηθάδμ 

ημο ημονζζιμφ 

 πνμχεδζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ιεηαλφ άθθςκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ μιάδεξ-ζηυπμοξ 

 αεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ηςκ ΜΜΔ ζε πνδιαημδυηδζδ οπυ ιμνθή ιεημπζημφ ηεθαθαίμο 

ηαζ δακείςκ 

 αεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ζε αβμνέξ εκηυξ ηδξ Έκςζδξ ηαζ παβημζιίςξ. 
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4.4. Ίδηνη Πόξνη 
 

4.4.1. Υξεκαηνδόηεζε ζέζεσλ απαζρόιεζεο 

 

ηυπμξ ηςκ πνμβναιιάηςκ εα είκαζ δ επζδυηδζδ πνμζθήρεςκ ενβαγμιέκςκ απμηθεζζηζηά 

απυ πυνμοξ ηδξ Πενζθένεζαξ, ιε ημοξ ηφνζμοξ δζηαζμφπμοξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ηα κμιζηά 

πνυζςπα ηδξ Πενζθένεζαξ.  

 

Η δζαδζηαζία εα πναβιαημπμζείηαζ ζηα πνυηοπα ακηίζημζπςκ πνμβναιιάηςκ επζπμνήβδζδξ 

επζπεζνήζεςκ, ημο ΟΑΔΓ ηαζ εα πνμτπμεέηεζ ηδκ οπμπνέςζδ ημο ενβμδυηδ κα δζαηδνεί ημκ 

ενβαγυιεκμ ιεηά ημ πέναξ ημο έημοξ βζα ημοθάπζζημκ ηνεζξ ιήκεξ. 

 

Ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ακάβηεξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηα εκ θυβς πνμβνάιιαηα εα απεοεφκμκηαζ 

ζε: 

 Άημια πμο ανίζημκηαζ ζε ιεζμκεηηζηή εέζδ 

 Άκενβμοξ πηοπζμφπμοξ ακςηάηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ πακεπζζηδιζαημφ ηαζ 

ηεπκμθμβζημφ ημιέα 

 Νεμεζζενπυιεκμοξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ βζα απυηηδζδ ενβαζζαηήξ ειπεζνίαξ 

 Άκενβμοξ πμο ανίζημκηαζ ζημ ζηάδζμ ηδξ ζφκηαλδξ 

 Νέμοξ επζζηήιμκεξ 

 

Γζα ηδκ εηπυκδζδ ηςκ εκ θυβς πνμβναιιάηςκ εα απαζηδεεί δ ζοκενβαζία: 

 ιε ημοξ ανιυδζμοξ επαββεθιαηζημφξ θμνείξ υπςξ ηα Δπαββεθιαηζηά, Βζμηεπκζηά ηαζ 

Βζμιδπακζηά Δπζιεθδηήνζα Αεδκχκ ηαζ Πεζναζχξ, πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπζζηεί 

απμηεθεζιαηζηά ηαζ ελεζδζηεοιέκα ημ θαζκυιεκμ ηδξ ακενβίαξ ηαζ δ πνμχεδζδ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ. 

 ιε επζζηδιμκζημφξ θμνείξ ελεζδζηεοιέκμοξ ζε εέιαηα απαζπυθδζδξ υπςξ δ ΙΝΔ-ΓΔΔ, 

ιε πακεπζζηδιζαηά ζδνφιαηα ηαζ ιε ηναηζημφξ θμνείξ, υπςξ μ ΟΑΔΓ, βζα ηδκ εηπυκδζδ 

εκυξ έηηαηημο ζπεδίμο βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ακενβίαξ ζηδκ Αηηζηή. 

 

4.4.2. Υνξήγεζε Μηθξνδαλείσλ 

 

Οζ ΜΜΔ απμηεθμφκ ηδ ναπμημηαθζά ηδξ μζημκμιίαξ ιαξ. Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ημ 

λεηίκδµα µζαξ επζπείνδζδξ είκαζ δ πνυζααζδ ζηδ πνδµαημδυηδζδ.  

Η μζημκμµζηή ηνίζδ µείςζε ζδµακηζηά ηδ δακεζμδυηδζδ απυ ηνάπεγεξ, επζδεζκχκμκηαξ µε 

ημκ ηνυπμ αοηυκ ηα δζανενςηζηά πνμαθήµαηα πμο ακηζµεηςπίγμοκ μζ αζεεκείξ ημζκςκζηέξ 

μµάδεξ υηακ επζπεζνμφκ κα απμηηήζμοκ πνυζααζδ ζε ηναπεγζηέξ οπδνεζίεξ.   

H µζηνμπνδµαημδυηδζδ ηαζ εζδζηυηενα δ µζηνμπίζηςζδ, δδθαδή ηα δάκεζα φρμοξ ηάης 

ηςκ 25.000 εονχ, είκαζ µζα θφζδ. Σμ κέμ Μέζμ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Σεπκζηήξ, εα 

πνδιαημδμηείηαζ ηαηά 100% απυ ηδκ Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο, ζε ζοκενβαζία ιε 

πνδιαημπζζηςηζημφξ μνβακζζιμφξ ηαζ ηναπεγζηά ζδνφιαηα. Mέζς ηδξ θεζημονβίαξ ημο 

ιδπακζζιμφ ζηήνζλδξ, πνυηεζηαζ κα αμδεδεμφκ μζ θμνείξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ημιέα ηδξ αοημαπαζπυθδζδξ ηαζ ΜΜΔ ζηδκ Πενζθένεζα Νμηίμο 

Αζβαίμο, μζ μπμίμζ, ακηζιέηςπμζ ιε ζμαανά πνμαθήιαηα νεοζηυηδηαξ, εα ιπμνμφκ κα 

πνδιαημδμηήζμοκ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ημοξ, ιε εοκμσημφξ υνμοξ. 
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Σμ εκ θυβς πνδιαημδμηζηυ ιέζμ εα απμζημπεί ζηδκ ζηήνζλδ ηςκ πμθφ ιζηνχκ ηαζ ιζηνχκ 

επζπεζνήζεςκ ηςκ κδζζςηζηχκ πενζμπχκ ηαζ ζηδκ ηάθορδ ηςκ ηεκχκ νεοζηυηδηαξ ηδξ 

πνδιαημπζζηςηζηήξ αβμνάξ, ιε επζδίςλδ ηδκ ακααάειζζδ ημο πνμσυκημξ ημοξ ηαζ εζδζηυηενα: 
 

 ζηδκ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ζηζξ κδζζςηζηέξ πενζμπέξ, 

 ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηάξ ηςκ επζπεζνήζεςκ,  

 ζηδκ ηαθφηενδ ακηαπυηνζζδ ηδξ ημονζζηζηήξ πενζυδμο ηαζ 

 ζηδκ, εκ ηέθεζ, ελαζθάθζζδ πνμμπηζηχκ αζςζζιυηδηαξ. 

 

Δπςθεθμφιεκμζ ημο Πνμβνάιιαημξ εα είκαζ: 

 οπυ ζφζηαζδ επζπεζνήζεζξ 

 κέεξ  επζπεζνήζεζξ 

 οθζζηάιεκεξ επζπεζνήζεζξ, πμθφ ιζηνμφ ηαζ ιζηνμφ ιεβέεμοξ. 
 

Μέζς ηςκ ιζηνμπζζηχζεςκ εα πνδιαημδμημφκηαζ: 

 Γαπάκεξ αεθηίςζδξ, επέηηαζδξ ηαζ εηζοβπνμκζζιμφ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

 Λεζημονβζηέξ δαπάκεξ 

 Αιμζαέξ έιιζζεμφ πνμζςπζημφ 

 Δπζζηεοέξ ηαζ ζοκηδνήζεζξ 

 Αβμνέξ ελμπθζζιχκ ηαζ πνχηςκ οθχκ 

 

 

4.5   Κνηλ.Δπ 

 

Η αφλδζδ ηςκ πμζμζηχκ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ θηχπεζαξ ζηδκ Δονχπδ, θυβς ηδξ 

πνδιαημπζζηςηζηήξ ηνίζδξ πμο λέζπαζε ημ 2008, ηαεχξ ηαζ δ δζεφνοκζδ ημο ημζκςκζημφ 

απμηθεζζιμφ επδνέαζακ ζδιακηζηά ηδκ γήηδζδ ηςκ οπδνεζζχκ-πανμπχκ ημο ημζκςκζημφ 

ηνάημοξ. Σα πνμακαθενυιεκα απμηέθεζακ ηδκ αθεηδνία ακάπηολδξ ημο ημιέα ηδξ ημζκςκζηήξ 

ηαζ αθθδθέββοαξ μζημκμιίαξ. Η Κμζκςκζηή Οζημκμιία εεςνείηαζ ζδιακηζηυ ιέζμ βζα ηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαεχξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ 

εκζςιάηςζδξ αηυιςκ πμο ακήημοκ ζε εοπαεείξ μιάδεξ. 

Οζ Κμζκςκζημί οκεηαζνζζιμί ζοκδοάγμοκ ηα ηαθφηενα ζημζπεία ηςκ ζοιααηζηχκ 

ζοκεηαζνζζιχκ ηαζ ηςκ ιδ-ηοαενκδηζηχκ μνβακχζεςκ, δδιζμονβχκηαξ εοηαζνίεξ βζα εζζυδδια, 

απαζπυθδζδ ηαζ ημζκςκζηή ζοκμπή ζηδκ πυθδ ηαζ ηδκ φπαζενμ. 

Η Κμζκςκζηή οκεηαζνζζηζηή Δπζπείνδζδ (Κμζκ..Δπ.) είκαζ αζηζηυξ ζοκεηαζνζζιυξ 

ημζκςκζημφ ζημπμφ ιε πενζμνζζιέκδ εοεφκδ ηςκ ιεθχκ ημο ηαζ απμηεθεί ζπεηζηά κέα βζα ηδκ 

εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα ιμνθή επζπείνδζδξ (Νυιμξ 4019 «Κμζκςκζηή Οζημκμιία ηαζ 

Κμζκςκζηή Δπζπεζνδιαηζηυηδηα ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ» πμο δδιμζζεφηδηε ζημ ΦΔΚ 216 ζηζξ 

30/09/2011). 
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φιθςκα ιε ημκ μνζζιυ πμο δίκεηαζ ζημ άνενμ 1, παν. 1 ημο Ν. 4019/11 βζα ηδκ 

Κμζκςκζηή Οζημκμιία ηαζ ηδκ Κμζκςκζηή Δπζπεζνδιαηζηυηδηα: «‖Κμζκςκζηή Οζημκμιία‖ είκαζ 

ημ ζφκμθμ ηςκ μζημκμιζηχκ, επζπεζνδιαηζηχκ, παναβςβζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, 

μζ μπμίεξ ακαθαιαάκμκηαζ απυ κμιζηά πνυζςπα ή εκχζεζξ πνμζχπςκ, ηςκ μπμίςκ μ 

ηαηαζηαηζηυξ ζημπυξ είκαζ δ επζδίςλδ ημο ζοθθμβζημφ μθέθμοξ ηαζ δ ελοπδνέηδζδ βεκζηυηενςκ 

ημζκςκζηχκ ζοιθενυκηςκ.». 

Η Κμζκ..Δπ. πνμαθέπεζ ζημ ηαηαζηαηζηυ ηδξ ηδκ ημζκςκζηή ςθέθεζα, ιέζς ηδξ 

παναβςβήξ αβαεχκ ή ηδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ζοθθμβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ παναηηήνα. 

Γίκεζ πνμηεναζυηδηα ζηδκ αφλδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ, ιε έιθαζδ ζηζξ εοπαεείξ μιάδεξ 

πθδεοζιμφ ηαζ υπζ ζηδ ζοζζχνεοζδ ηεθαθαίμο. Καηά ηδ δζαδζηαζία θήρδξ επζπεζνδιαηζηχκ 

απμθάζεςκ, εθανιυγεηαζ δ ανπή «έκα πνυζςπμ – ιζα ρήθμξ», ακελάνηδηα απυ ημκ ανζειυ ηςκ 

ιενίδςκ πμο ηαηέπεζ ηάεε ιέθμξ ηδξ επζπείνδζδξ. Σμ ηένδμξ ηδξ Κμζκ..Δπ. πνμηφπηεζ απυ 

δνάζεζξ πμο ελοπδνεημφκ ηονίςξ ημ ημζκςκζηυ ζοιθένμκ ηαζ δ δζακμιή ημο βίκεηαζ βζα ηδκ 

ελοπδνέηδζδ ηςκ ηαηαζηαηζηχκ ζημπχκ ηαζ ηδ δδιζμονβία κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ. 

Μέθδ ηδξ Κμζκ..Δπ. ιπμνεί κα είκαζ θοζζηά πνυζςπα ή εηαζνίεξ, μζ ηεθεοηαίεξ ιέπνζ ημο 

1/3 ηςκ ιεθχκ. Κάεε ιέθμξ δζαεέηεζ ημοθάπζζημκ 1 οπμπνεςηζηή ζοκεηαζνζζηζηή ιενίδα ηαζ έςξ 

5 πνμαζνεηζηέξ ζοκεηαζνζζηζηέξ ιενίδεξ. Μέθμξ ιζαξ Κμζκ..Δπ. δεκ ιπμνεί κα ιεηέπεζ ζε άθθδ 

Κμζκ..Δπ. πμο έπεζ έδνα ζηδκ ίδζα Πενζθενεζαηή Δκυηδηα ηαζ ημκ ίδζμ ηαηαζηαηζηυ ζημπυ. ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ επζπείνδζδξ δεκ ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ ςξ ιέθδ Ονβακζζιμί Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ μφηε Ν.Π.Γ.Γ. πμο οπάβμκηαζ ζε Ο.Σ.Α. ιε ελαίνεζδ ηζξ Κμζκ..Δπ. Έκηαλδξ. 

Κάεε ιέθμξ ηδξ Γζμζημφζαξ Δπζηνμπήξ είκαζ οπμπνεςηζηά ηαζ ιέθμξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

ηα πθαίζζα ηδξ δνάζδξ βζα ηδ ζηήνζλδ ηςκ ΚμζκΔπ, δ ΠΝΑΙ ιπμνεί κα πνμαεί ζε 

πζθμηζηή δνάζδ βζα ηδκ επζδυηδζδ κέςκ επζπεζνδιαηζχκ πμο εα ζδνφζμοκ Κνηλσληθέο 

πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (ΚμζκΔπ).  ημ πθαίζζμ ηδξ επζδμημφιεκδξ δνάζδξ βζα ηζξ 

ΚμζκΔπ, εα επζπμνδβδεμφκ κέμζ δθζηίαξ 18 έςξ 29 εηχκ, πνμηεζιέκμο κα πνμπςνήζμοκ ζηδ 

ζφζηαζδ ηέημζςκ επζπεζνήζεςκ. Οζ εκδζαθενυιεκμζ πμο εα εκηαπεμφκ εα θάαμοκ 15.000 εονχ 

βζα έκα έημξ. Η πνδιαημδυηδζδ εα βίκεζ ιε ημκδφθζα ηδξ ΠΝΑΙ. 

Η δνάζδ ζημπεφεζ ζηδ δεκηνπξγία Κνηλ.Δπ ηαζ επμιέκςξ κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ. Με ηδ 

δνάζδ αοηή βίκεηαζ απμθαζζζηζηυ αήια πνμξ ηδκ εκανιυκζζδ ιε ημ ημζκμηζηυ πθαίζζμ, ηαεχξ δ 

πχνα ιαξ είκαζ απυ ηα θίβα ηνάηδ-ιέθδ ηδξ ΔΔ πμο δεκ έπεζ εκζζπφζεζ ηδ κμιζηή ιμνθή ηςκ 

ΚμζκΔπ. 

Σμ πνυβναιια εα οθμπμζδεεί ιε ηδκ άιεζδ πνδιαημδυηδζδ ΚμζκΔπ πμο ζδνφμκηαζ αάζεζ 

ημο Ν.4019/2011, υπςξ αοηυξ ζζπφεζ ηαζ ιε ηδκ πανάθθδθδ δδιζμονβία ιδπακζζιχκ 

οπμζηήνζλδξ ηάεε θάζδξ θεζημονβίαξ ηςκ ΚμζκΔπ. διεζχκεηαζ, υηζ δ ίδνοζδ ΚμζκΔπ, πάκηα 

ζημ πθαίζζμ ημο ίδζμο κυιμο, ιπμνεί κα πνδιαημδμηδεεί ηαζ απυ πνυβναιια ημο οπμονβείμο 

Ακάπηολδξ πμο ακαιέκεηαζ κα εκενβμπμζδεεί ημ Μάνηζμ. 

Σμ πμζυ ηςκ 15.000 (Start Up Δπζπμνήβδζδ ηςκ ανπζηχκ επζπεζνδιαηζηχκ ζπεδίςκ ηςκ 

Κμζκ..Eπ.) εονχ πμο εα πμνδβδεεί, πνμαθέπεηαζ κα ηαθφρεζ δαπάκεξ βζα πθδνμθυνδζδ, ανπζηή 

ζοιαμοθεοηζηή, coaching, mentoring ζημοξ οπμρήθζμοξ ημζκςκζημφξ επζπεζνδιαηίεξ, ηδκ 

εηπυκδζδ ημο επζπεζνδιαηζημφ ζπεδίμο, αθθά ηαζ ηαηάνηζζδ, ακ είκαζ ακαβηαίμ, ζημ ακηζηείιεκμ 

δναζηδνζυηδηαξ ηδξ επζπείνδζδξ 

http://www.epidotisimag.gr/2012/04/syntomos-odigos-gia-tis-koinonikes-synetairistikes-epixeiriseis/
http://www.epidotisimag.gr/2012/04/syntomos-odigos-gia-tis-koinonikes-synetairistikes-epixeiriseis/
http://www.epidotisimag.gr/2012/03/epixeirimatiki-eukairia-me-kalo-skopo/


ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΣΙΟΤ  ΑΙΓΑΙΟΤ  ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΑΠΑΧΟΛΗΗ ..  

-125- 
 

Γζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ «ημζκςκζηήξ μζημκμµίαξ ηδξ αβμνάξ µε ορδθυ ααεµυ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ» δ Δπζηνμπή έπεζ εέζεζ ηδκ ημζκςκζηή μζημκμµία ηαζ ηδκ ημζκςκζηή 

ηαζκμημµία ζημ επίηεκηνμ ημο πνμαθδµαηζζµμφ ηδξ, ηυζμ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ εδαθζηήξ ζοκμπήξ 

υζμ ηαζ ηδξ ακαγήηδζδξ πνςηυηοπςκ θφζεςκ βζα ηα ημζκςκζηά πνμαθήµαηα, ηαζ ζδίςξ ηδκ 

ηαηαπμθέµδζδ ηδξ θηχπεζαξ ηαζ ημο απμηθεζζµμφ, υπςξ εηθνάγεηαζ ζηδ ζηναηδβζηή ηδξ 

«Δονχπδ 2020», ζηδκ εµαθδµαηζηή πνςημαμοθία «Έκςζδ Καζκμημµίαξ», ζηδκ Δονςπασηή 

πθαηθυνµα βζα ηδκ ηαηαπμθέµδζδ ηδξ θηχπεζαξ ηαζ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζµμφ ηαζ ζηδκ 

«Πνάλδ βζα ηδκ Δκζαία αβμνά» (ΠΔΑ). 

Σμ δοκαµζηυ ακάπηολδξ ηαζ δζάδμζδξ ημο µμκηέθμο ηςκ ημζκςκζηχκ επζπεζνήζεςκ ζηδκ 

εζςηενζηή αβμνά δεκ έπεζ αηυµδ απμηεθέζεζ ακηζηείµεκμ πθήνμοξ εηµεηάθθεοζδξ. ηυπμξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Νμηίμο Αζβαίμο είκαζ κα πανέπεζ έκα μθμηθδνςιέκμ θάζια οπδνεζζχκ βζα ηδκ 

ακάπηολδ, ηδ ζηήνζλδ ηαζ ηδκ πνμαβςβή ημο εεζιμφ ηςκ Κμζκ..Δπ, ιέζς ηδξ πανμπήξ 

ζοιαμοθεοηζηχκ οπδνεζζχκ, ηαεχξ ηαζ ιέζς ηδξ επζπμνήβδζδξ βζα ηδκ έκανλδ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ ημοξ ιε ηφνζμ ηνζηήνζμ επζθμβήξ ηδ δδιζμονβία εέζεςκ απαζπυθδζδξ. Μία απυ 

ηζξ ηφνζεξ ακάβηεξ είκαζ κα οπάνπεζ βνήβμνδ ηαζ εφημθδ πνυζααζδ ζε πθδνμθμνίεξ πμο 

δζαηίεεκηαζ βζα ηζξ ημζκςκζηέξ επζπεζνήζεζξ.  

Η Πενζθένεζα Νμηίμο Αζβαίμο θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ εεκζηυ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ, ηζξ 

πνμηάζεζξ ηαζ ηαηεοεφκζεζξ ζε εονςπασηυ επίπεδμ ηαζ αλζμπμζχκηαξ ημ εονφ δίηηομ ζοκενβαηχκ 

πμο δζαεέηεζ, ζημ μπμίμ πενζθαιαάκμκηαζ πενζθένεζεξ απυ ηα πενζζζυηενα ηνάηδ ιέθδ ηδξ Δ.Δ., 

εα επζδζχλεζ ηδκ ακηαθθαβή ειπεζνζχκ, ηδκ εκδιένςζδ ηαζ ζηήνζλδ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ 

μιάδςκ ημο πθδεοζιμφ,  ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ δζάδμζδ ηςκ αέθηζζηςκ πναηηζηχκ ηαζ ηςκ 

ακαπαναβυιεκςκ ιμκηέθςκ ακαθμνζηά ιε ηζξ ημζκςκζηέξ επζπεζνήζεζξ, πνμηεζιέκμο κα 

δδιζμονβήζεζ ιζα δδιυζζα αάζδ δεδμιέκςκ, βζα ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή πθδνμθυνδζδ ηςκ 

εκδζαθενμιέκςκ.  
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4.6 Σα νέα Ππογπάμμαηα Κοινωθελούρ Υαπακηήπα: 

χκθσλα κε ηνλ Ν. 4152/2013: Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 

και 4127/2013, ν νπνίνο ζεζπίδεη ηα λέα πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα, ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο θαη Πξφλνηαο δεκνζίεπζε ζηηο 24 επηεκβξίνπ θαη 12 

Ννεκβξίνπ ηηο Γχν απφ ηηο Σέζζεξηο Γεκφζηεο Πξνζθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία 

πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε δεκφζηνπο θνξείο. 

χκθσλα κε ηελ Τπνπαξάγξαθν ΙΓ.1. ηνπ λφκνπ, γηα ηελ άκεζε αλάζρεζε ηεο αλεξγίαο, σο 

έθηαθην κέηξν, ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ θαηαξηίδεη Πξνγξάκκαηα 

Κνηλσθεινχο Υαξαθηήξα, ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ΔΠΑ, γηα ηελ θάιπςε 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ, κε απαζρφιεζε ησλ αλέξγσλ απεπζείαο ζε Γήκνπο θαη πεξηθέξεηεο ή 

άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο ζε ζρνιεία θαη λνζνθνκεία. 

- Σν ΑΔΠ επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ επηινγήο γηα ηελ πξφζιεςε ησλ σθεινπκέλσλ αλέξγσλ θαη ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα 

απηήο. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο ή δελ 

απνδεηθλχνληαη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ν ππνςήθηνο θαηαηάρζεθε ζηνλ Οξηζηηθφ Πίλαθα 

Καηάηαμεο Αλέξγσλ, ε πξφζιεςε αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ ηνπ δηθαηνχρνπ θνξέα. 

- Οη σθεινχκελνη απνιχνληαη απηνδηθαίσο κε ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο θακία 

απνδεκίσζε θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο. 

 «Οη θαζαξέο ακνηβέο νξίδνληαη θαηά παξέθθιηζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ζε 19,6 επξψ 

εκεξεζίσο θαη φρη κεγαιχηεξεο απφ 490,00 επξψ κεληαίσο γηα σθεινχκελνπο ειηθίαο 25 εηψλ 

θαη άλσ θαη ζε 17,1 επξψ εκεξεζίσο θαη φρη πάλσ απφ 427,00 επξψ κεληαίσο γηα 

σθεινχκελνπο ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ θαηαβαιιφκελα πνζά, νη 

δηθαηνχρνη θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή ή ελίζρπζε 

ζηνπο σθεινχκελνπο». 

 «…επηιέμηκε δαπάλε νξίδεηαη ην κε κηζζνινγηθφ θφζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε (ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) θαη ην νπνίν γηα ηνπο αλέξγνπο άλσ ησλ 

25 εηψλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 258,00 € θαη γηα ηνπο αλέξγνπο θάησ ησλ 25 εηψλ ην πνζφ 

ησλ 225,00 €».  

- Οη σθεινχκελνη ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ -ΔΣΑΜ - ΔΣΔΑ. 

 

Ο ζκοπόρ ηος ππογπάμμαηορ είναι διηηόρ: 

Αθελφο λα πξνσζεζεί ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ αλέξγσλ κε πξνηεξαηφηεηα 

ζηνπο άλεξγνπο πνπ δηαβηνχλ ζε νηθνγέλεηεο ρσξίο θαλέλαλ εξγαδφκελν. Αθεηέξνπ λα 

πξνσζεζεί ε θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη παξάιιεια λα βειηησζνχλ θαη λα 

αλαβαζκηζηνχλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο. 
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Ωθελούμενοι:  

50.000 πεξίπνπ άλεξγνη ζε φιε ηε ρψξα εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ:  

1. εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, κέιε νηθνγελεηψλ, ζηηο νπνίεο δελ 

εξγάδεηαη θαλείο θαη νη ζχδπγνη απηψλ είλαη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ 

ΟΑΔΓ,  

2. εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, κέιε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, 

ζηηο νπνίεο δελ εξγάδεηαη θαλείο, 

3. εγγεγξακκέλνη λένη άλεξγνη (18 έσο 29 εηψλ) ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, 

4. εγγεγξακκέλνη καθξνρξφληα άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, 

5. άλεξγνη πηπρηνχρνη ΑΔΙ – ΣΔΙ  εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ 

 

Η Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος και ηο Ππόγπαμμα Κοινωθελούρ Επγαζίαρ 

Η Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ θαιείηαη λα ζπκκεηέρεη σο επηβιέπσλ θνξέαο ζην Πξφγξακκα 

«Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα»: 

Δπηβιέπνληεο Φνξείο είλαη νη θνξείο νη νπνίνη ζα πξνζιάβνπλ (Γήκνη, Πεξηθέξεηεο, Γηεπζχλζεηο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο), ζα 

απαζρνιήζνπλ ηνπο  αλέξγνπο θαη ζα πηζηνπνηνχλ ηελ απαζρφιεζε ηνπο ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ην κηζζνινγηθφ θαη κε κηζζνινγηθφ θφζηνο (αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο). 

 

Απιθμόρ Απαζσολοςμένων 

 

Με ηελ ππ’αξίζκ. 4/2013 πξφζθιεζε ηνπ ΟΑΔΓ, ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ αλαινγνχλ  52 

ωθελούμενοι ΤΔ Γεληθψλ Καζεθφλησλ γηα ην ζχλνιν 12 Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (Άλδξνπ, 

Θήξαο, Καιχκλνπ, Καξπάζνπ, Κέαο-Κχζλνπ, Κσ, Μήινπ, Νάμνπ, Πάξνπ, Ρφδνπ, χξνπ θαη 

Σήλνπ). 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 5/2013 πξφζθιεζε ηνπ ΟΑΔΓ ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ αλαινγνχλ 131 

ωθελούμενοι  γηα ην ζχλνιν 13 Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (Άλδξνπ, Θήξαο, Καιχκλνπ, 

Καξπάζνπ, Κέαο-Κχζλνπ, Κσ, Μήινπ, Μπθφλνπ, Νάμνπ, Πάξνπ, Ρφδνπ, χξνπ θαη Σήλνπ). 

Αλακέλεηαη λα εθδνζνχλ δεκφζηεο πξνζθιήζεηο γηα αθφκε 374 σθεινχκελνπο ΠΔ,ΣΔ θαη ΓΔ 

θαηεγνξίαο ζε επεξρφκελεο πξνζθιήζεηο θαζψο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ πξνθεξπρζεί θαη νη 

50.000 ζέζεηο σθεινπκέλσλ. 
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Ανάλςζη ωθελοςμένων ανά Πεπιθεπειακή Ενόηηηα 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ 4/2013 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΔ ΑΝΓΡΟΤ Τ.Δ. 3 

Π.Δ. ΘΗΡΑ Τ.Δ. 3 

Π.Δ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ Τ.Δ. 4 

Π.Δ. ΚΑΡΠΑΘΟΤ Τ.Δ. 3 

Π.Δ. ΚΔΑ-ΚΤΘΝΟΤ Τ.Δ. 2 

Π.Δ. ΚΧ Τ.Δ. 4 

Π.Δ. ΜΗΛΟΤ  Τ.Δ. 3 

Π.Δ. ΝΑΞΟΤ Τ.Δ. 4 

Π.Δ. ΠΑΡΟΤ Τ.Δ. 2 

Π.Δ. ΡΟΓΟΤ Τ.Δ. 20 

Π.Δ. ΤΡΟΤ Τ.Δ. 2 

Π.Δ. ΣΗΝΟΤ Τ.Δ. 2 

ΤΝΟΛΟ - 52 

 

*Η δζαδζηαζία επζθμβήξ ηςκ αηυιςκ έπεζ μθμηθδνςεεί 
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ΠΡΟΚΛΖΖ 5/2013 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΔ ΑΝΓΡΟΤ Γ.Δ. 8 

Π.Δ. ΑΝΓΡΟΤ Σ.Δ. 5 

Π.Δ. ΑΝΓΡΟΤ Π.Δ. 3 

Π.Δ. ΘΗΡΑ Γ.Δ. 21 

Π.Δ. ΘΗΡΑ Σ.Δ. 12 

Π.Δ. ΘΗΡΑ Π.Δ. 12 

Π.Δ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ  Γ.Δ. 27 

Π.Δ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ  Σ.Δ. 26 

Π.Δ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ  Π.Δ. 12 

Π.Δ. ΚΑΡΠΑΘΟΤ Γ.Δ. 13 

Π.Δ. ΚΑΡΠΑΘΟΤ Σ.Δ. 10 

Π.Δ. ΚΑΡΠΑΘΟΤ Π.Δ. 6 

Π.Δ. ΚΔΑ-ΚΤΘΝΟΤ Γ.Δ.  6 

Π.Δ. ΚΔΑ-ΚΤΘΝΟΤ Σ.Δ. 6 

Π.Δ. ΚΔΑ-ΚΤΘΝΟΤ Π.Δ. 7 

Π.Δ. ΚΧ Γ.Δ. 33 

Π.Δ. ΚΧ Σ.Δ. 11 

Π.Δ. ΚΧ Π.Δ. 19 

Π.Δ. ΜΗΛΟΤ Γ.Δ. 8 

Π.Δ. ΜΗΛΟΤ Σ.Δ. 14 

Π.Δ. ΜΗΛΟΤ Π.Δ. 6 
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Π.Δ. ΜΤΚΟΝΟΤ Γ.Δ. 8 

Π.Δ. ΜΤΚΟΝΟΤ Σ.Δ. 8 

Π.Δ. ΜΤΚΟΝΟΤ Π.Δ. 5 

Π.Δ. ΝΑΞΟΤ Γ.Δ. 12 

Π.Δ. ΝΑΞΟΤ Σ.Δ. 11 

Π.Δ. ΝΑΞΟΤ Π.Δ. 8 

Π.Δ. ΠΑΡΟΤ Τ.Δ. 4 

Π.Δ. ΠΑΡΟΤ Γ.Δ. 19 

Π.Δ. ΠΑΡΟΤ Σ.Δ. 16 

Π.Δ. ΠΑΡΟΤ Π.Δ. 10 

Π.Δ. ΡΟΓΟΤ Τ.Δ. 2 

Π.Δ. ΡΟΓΟΤ Γ.Δ. 42 

Π.Δ. ΡΟΓΟΤ Σ.Δ. 28 

Π.Δ. ΡΟΓΟΤ Π.Δ. 32 

Π.Δ. ΤΡΟΤ  Τ.Δ. 4 

Π.Δ. ΤΡΟΤ  Γ.Δ. 25 

Π.Δ. ΤΡΟΤ  Σ.Δ. 17 

Π.Δ. ΤΡΟΤ  Π.Δ. 19 

Π.Δ. ΣΗΝΟΤ Γ.Δ. 7 

Π.Δ. ΣΗΝΟΤ Σ.Δ. 4 

Π.Δ. ΣΗΝΟΤ Π.Δ. 5 

ΤΝΟΛΟ - 131 

 

*20 Νμειανίμο μθμηθδνχεδηε δ οπμαμθή αζηήζεςκ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ. Δηηζιάηαζ πςξ ιέπνζ 

ημκ Ιακμοάνζμ εα μθμηθδνςεεί δ δζαδζηαζία επζθμβήξ ηαζ μ δζμνζζιυξ ηςκ αηυιςκ. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Η ενβαζία ζ‘ έκα ιεηαααθθυιεκμ παβημζιζμπμζδιέκμ πενζαάθθμκ απμηεθεί ααζζηυ αβαευ 

ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ. Η απμοζία ηδξ  μδδβεί ζε νήλδ ημο ημζκςκζημφ- μζημκμιζημφ 

ζοζηήιαημξ, υπμο ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ θηάκεζ ζε επίπεδα παεμβέκεζαξ, εάκ υπζ ζε αηναίεξ 

ηαηαζηάζεζξ.  

Δίκαζ πθέμκ ζαθέξ πςξ ηα δεδμιέκα ζημκ ημιέα ηδξ απαζπυθδζδξ έπμοκ αθθάλεζ, ημ 

ζηαεενυ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ έπεζ ανπίζεζ κα απμηεθεί πανεθευκ αηυια ηαζ ζε ζζπονέξ 

μζημκμιίεξ ηαζ δ ακενβία έπεζ ελεθζπεεί ζε ιζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ πνμηθήζεζξ πμο ηαθμφιαζηε 

κα ακηζιεηςπίζμοιε ςξ ημζκςκία. 

 

Η ακηζιεηχπζζδ ηδξ ακενβίαξ ιε ηδκ εκίζποζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ζε ημπζηυ επίπεδμ απμηεθεί 

έκα απυ ηα ιεβάθα ιαξ ζημζπήιαηα. Ξένμοιε πςξ δ ιυκδ θφζδ είκαζ  κα πάνμοιε ηζξ ηφπεξ ημο 

ηυπμο ιαξ ζηα πένζα ιαξ. Γζα κα επζηεοπεμφκ μζ πνμακαθενεέκηεξ ζηυπμζ βζα ηδκ απαζπυθδζδ 

είκαζ επζηαηηζηή ακάβηδ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε πενζμπήξ ηαζ δ εδαθζηή 

δζάζηαζδ, δ μπμία επζηνέπεζ ζηζξ ημπζηέξ ηαζ πενζθενεζαηέξ ανπέξ κα δζαεέημοκ ηδκ απαζημφιεκδ 

εοεθζλία ηαηά ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ πνμηεναζμηήηςκ ημοξ ηαζ ηαηά ηδ πάναλδ ηςκ ηαηάθθδθςκ 

δνάζεςκ πμθζηζηήξ 

Η απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο θαζκμιέκμο επζαάθθεζ ηδκ ηζκδημπμίδζδ ηάεε δοκαημφ 

πυνμο ηαζ πνμζπάεεζαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ εονφηενδ δοκαηή ζοζηνάηεοζδ ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ 

παναβςβζηχκ δοκάιεςκ ημο ηυπμο. Γζα κα επζηφπμοιε πνεζάγμκηαζ αθθαβέξ ηαζ ιεηαννοειίζεζξ, 

ηαθφηενμξ ζοκημκζζιυξ ζε υθα ηα επίπεδα δζαηοαένκδζδξ,  ηαθφηενδ δζηηφςζδ ηςκ ζοκενβεζχκ 

ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ θμνέςκ,  απμηεθεζιαηζηυηενδ πνήζδ ηςκ δζαεέζζιςκ πυνςκ, ηαζ 

ζηναηδβζηή ακαδζμνβάκςζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ δμιχκ ηαζ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ.  

 

Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα οπάνλεζ ακαδζάνενςζδ ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ οπδνεζζχκ ζε ηεκηνζηυ 

επίπεδμ ηαζ δ απμηέκηνςζδ κα αθμνά ηαζ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ, υπςξ είκαζ π.π. ηα 

πενζθενεζαηά βναθεία ημο ΟΑΔΓ. Γεκ δφκαηαζ ηα βναθεία αοηά κα ιδκ ακήημοκ ζηζξ 

πενζθένεζεξ ηαζ κα ιδκ απμηεθμφκ ενβαθεία ζημκ πενζθενεζαηυ ζπεδζαζιυ βζα ηδκ απαζπυθδζδ.   

Δπίζδξ, ηα βναθεία  επζεεχνδζδξ ηδξ ενβαζίαξ (ΔΠΔ) εα πνέπεζ κα ζηεθεπςεμφκ ιε 

επζπθέμκ πνμζςπζηυ πνμηεζιέκμο κα οπδνεημφκ ανηζυηενα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενα ημ ζημπυ 

ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ. Γζαηί υζμ ηαζ κα αζημφκηαζ ηαζ κα επζδμημφκηαζ πμθζηζηέξ βζα ηδκ 

απαζπυθδζδ, εάκ δεκ οπάνλεζ αοζηδνυηαημξ έθεβπμξ ηαζ ζαθχξ ηαζ επζαμθή πμζκχκ ζηδκ 

πανάκμιδ ενβαζία, δοζηοπχξ ημ πνυαθδια εα βζβακηχκεηαζ ζοκεπχξ. Η πανάκμιδ απαζπυθδζδ, 

δ ιαφνδ ενβαζία ηαζ  εηιεηάθθεοζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ είκαζ ηαηαδζηαζηέα ηαζ ζαθχξ απαζηεί 

ζζπονμφξ ιδπακζζιμφξ εθέβπμο (πνμθδπηζημφ ηαζ ηαηαζηαθηζημφ).  

Χξ πνμξ ηα πνδιαημδμηζηά ενβαθεία είκαζ ζδιακηζηυ μζ πυνμζ βζα ημ Πνυβναιια «Δββοήζεζξ 

ηςκ κέςκ» κα δζαηεεμφκ ζηζξ ημπζηέξ ηαζ πενζθενεζαηέξ ανπέξ, πνμηεζιέκμο κα έπμοκ 

πενζζζυηενεξ δοκαηυηδηεξ οθμπμίδζδξ πνςημαμοθζχκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ ηαζ ηδκ πναηηζηή 

άζηδζδ ηςκ κέςκ ηαηά ηνυπμ πνμζανιμζιέκμ ζηζξ ημπζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ.  

Γζα ημ ζημπυ αοηυ ειείξ ςξ πενζθενεζαηή ανπή βζα κα είιαζηε έημζιμζ βζα ηδκ απμννυθδζδ 

αοηχκ ηςκ ημκδοθίςκ λεηζκάιε άιεζα ιε ηδ ΙΝΔ-ΓΔΔΔ ζοκενβαζία πνμηεζιέκμο κα ιαξ 

πανημβναθήζμοκ ηδκ ακενβία ζημ Νυηζμ Αζβαίμ, μφηςξ χζηε κα ιπμνέζμοιε κα απμδείλμοιε εκ 

ηδξ πνάβιαζζ πςξ ημ Νυηζμ Αζβαίμ ακηζιεηςπίγεζ ορδθυ πμζμζηυ ακενβίαξ , εζδζηά ζημοξ κέμοξ.  
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Η ακάπηολδ πενζθενεζαηχκ πμθζηζηχκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ, δ δδιζμονβία ηαηάθθδθςκ 

πνδιαημδμηζηχκ ενβαθείςκ βζα ηδ ιυπθεοζδ πυνςκ, δ εκίζποζδ ηαζκμηυιςκ ιμνθχκ 

απαζπυθδζδξ, ηαζ δ ηαηάνηζζδ ηαζ ακάπηολδ δελζμηήηςκ απμηεθμφκ ηζξ ααζζηέξ ιαξ 

πνμηεναζυηδηεξ. ηυπμξ είκαζ κα δδιζμονβδεεί έκα μθμηθδνςιέκμ πθαίζζμ βζα ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδκ πνμαβςβήξ ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ, ιέζς ηδξ οθμπμίδζδξ 

εκυξ πθέβιαημξ δνάζεςκ πμο εα έπμοκ ημ ιέβζζημ δοκαηυ απμηέθεζια, ηζξ εονφηενεξ δοκαηέξ 

εεηζηέξ επζπηχζεζξ, ιε ημ εθάπζζημ πμζυ δζάεεζδξ πυνςκ. 

 

Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ακαδείλμοιε ηα ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα ηςκ κδζζχκ ιαξ ηαζ κα 

ζηναθμφιε ζηδκ ακάπηολδ πμζμηζηχκ ηαζ υπζ πμζμηζηχκ οπδνεζζχκ. Να δζαζοκδέζμοιε ηα 

παναβςβζηά ιαξ πθεμκεηηήιαηα ιε ιζα δοκαιζηή ζπέζδ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ 

αθθδθμηνμθμδυηδζδξ, πνμηεζιέκμο ιέζα απυ ηδ αεθηίςζδ αθθά ηαζ ηδ δζαζφκδεζδ ηςκ 

κεοναθβζηχκ ιαξ ηθάδςκ, υπςξ είκαζ δ Γεςνβία, μ Σμονζζιυξ, μζ Τπδνεζίεξ ηαζ μζ Καηαζηεοέξ, 

κα δδιζμονβδεεί ιία δοκαιζηή αέθηζζηδξ μζημκμιζηά ηαζ ημζκςκζηά απυδμζδξ.   

Θα πνέπεζ κα ημκζζηεί αηυιδ ιζα θμνά υηζ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ακαπηολζαηήξ ιαξ ζηναηδβζηήξ 

είκαζ αδήνζηδ δ ακάβηδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιαξ ιε υθμοξ ημοξ θμνείξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ακαπηολζαηή δζαδζηαζία ηδξ ΠΝΑ.Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ υθμζ ιαγί, 

Πενζθένεζα, Γήιμζ, Πακεπζζηήιζμ Αζβαίμο, Παναβςβζημί θμνείξ, Κμζκςκζημί εηαίνμζ, 

επζπεζνήζεζξ, ΜΚΟ, ΟΑΔΓ, ηθπ, κα μζημδμιήζμοιε απυ ημζκμφ έκα είδμξ «Κμζκςκζημφ 

οιαμθαίμο»  ιε  ζημπυ ηδ πάναλδ ηαζ εθανιμβή δνάζεςκ βζα ηδκ απαζπυθδζδ ζφιθςκα ιε  

ηζξ ακάβηεξ ηςκ ημπζηχκ ιαξ ημζκςκζχκ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζθενεζαηήξ ιαξ  

μζημκμιίαξ.   

θμζ ιαγί εα ηαηαθένμοιε κα πηίζμοιε έκα κέμ ακαπηολζαηυ οπυααενμ ζημ Νυηζμ Αζβαίμ, 

αλζμπμζχκηαξ υηζ πζμ πμθφηζιμ δζαεέημοιε: ημ Ακενχπζκμ Κεθάθαζμ πμο απμηεθεί ημκ ααζζηυ 

ποθχκα ηδξ ακαπηολζαηήξ ιαξ δζαδζηαζίαξ. Σμ έιροπμ δοκαιζηυ ηδξ Πενζθένεζαξ  ιαξ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηα ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα ηςκ κδζζχκ ιαξ  εα απμηεθέζμοκ ηδ αηιμιδπακή 

ηδξ πενζθενεζαηήξ ιαξ ακάπηολδξ,  

ηυπμξ ιαξ είκαζ κα ζοιαάθθμοιε ζηδ δδιζμονβία κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ, ζηδκ ακάπηολδ 

ηαζκμηυιςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ  ζηδ ζηήνζλδ ημο ημιέα ηδξ  ημζκςκζηήξ μζημκμιίαξ ιε ηδ 

δδιζμονβία κέςκ ιμνθχκ απαζπυθδζδξ. Θέθμοιε υζμ ημ δοκαηυ πενζζζυηενμζ εκενβμί πμθίηεξ 

κα έπμοκ δμοθεζά, πνμζδμηάιε μ δείηηδξ ηδξ ακενβίαξ ζηδκ Πενζθένεζα  ιαξ κα πέζεζ ζε 

ιμκμρήθζμ ανζειυ, ηαεχξ δ απαζπυθδζδ απμηεθεί ακαθαίνεημ δζηαίςια υθςκ ιαξ. 

Η πνμζπάεεζα πμο λεηζκάιε ζήιενα, ιε ημ πανχκ ζηναηδβζηυ ζπέδζμ, είκαζ δφζημθδ, αθθά 

ακαβηαία. Πανυθα αοηά είιαζ πεπεζζιέκμξ πςξ ιε ηδ ζοιιεημπή υθςκ ιαξ εα επζηφπμοιε.  
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Διεπζεξία Φηαθιάθε 

 

 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνπξηζκνύ- Απαζρόιεζεο- 

Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ, Πεξηθεξεηαθώλ Θεζκώλ θαη Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ 
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Υνζζημθάηδξ Κςκζηακηίκμξ   

Φανάξ   Ακηχκζμξ  

Παπακζημθάμο Μανία   

Κμθζάδδξ  Ακηχκζμξ  

 


