
 

 
  
 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 

Κανονιστικό Πλαίσιο Προγράµµατος 

Το Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ  

διαµορφώθηκε βάσει της δυνατότητας που παρέχει ο Γενικός Κανονισµός  1083/2006 του 

Συµβουλίου για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, όπου στο άρθρο 51 προβλέπει ότι:    

«ένα κράτος µέλος µπορεί να διατηρεί αποθεµατικό ύψους ίσου προς το 1% της ετήσιας 

συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταµείων για το στόχο “Σύγκλιση”, για να καλύπτει 

απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική 

αναδιάρθρωση ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου»  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

• το «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» καλύπτει τις 11 Περιφέρειες του στόχου 

«Σύγκλιση» δηλ. τις 8 Περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο Σύγκλισης και 

τις 3 Περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου 

Σύγκλισης (Σταδιακής Εξόδου).  

• Η συνολική δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 211.733.870,67 ευρώ. Από το σύνολο της 

δηµόσιας δαπάνης, το 75,%, ήτοι 158.800.403 ευρώ, αφορά στη συνδροµή του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, ενώ το 25,%, ήτοι 52.933.467,67 ευρώ αφορά 

σε Εθνικούς πόρους.  

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ συνίσταται στην:  

 Προώθηση του ανθρώπινου δυναµικού στην απασχόληση και επανένταξη του στην  αγορά 

εργασίας  

 Συµβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικό οικονοµικού ιστού  

 ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού 

 ∆ιατήρηση της κοινωνικής συνοχής και  

 Ανάπτυξη και βιωσιµότητα της τοπικής οικονοµίας  

σε περιοχές που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται 

µε οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν 

αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, η µε τις συνέπειες της 

απελευθέρωσης του εµπορίου.  

 

 



 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η στρατηγική του Προγράµµατος έχει βραχυπρόθεσµο και µέσο-µακροπρόθεσµο, 

ολοκληρωµένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άµεση στήριξη και 

αντιµετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναµικού και των πληθυσµών που πλήττονται 

από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την κοινωνική και παραγωγική ενσωµάτωση τους σε µία 

προσπάθεια αναστροφής των δυσµενών τάσεων. Η προσπάθεια αυτή  περιλαµβάνει την 

προώθηση δυνατοτήτων πολυαπασχόλησης, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών µεταξύ των φύλων 

και των κοινωνικών οµάδων, τη δηµιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για την αναστροφή 

των δυσµενών δηµογραφικών τάσεων και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτηµάτων και δυνατοτήτων τόσο του πληγέντος ανθρώπινου δυναµικού όσο και της 

περιοχής στο πλαίσιο των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.  

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ένα πλέγµα δράσεων που υπηρετούν τους προαναφερόµενους 

στόχους µέσω δυο (2) αξόνων προτεραιότητας. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του ανθρώπινου 

δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η τοµεακών κρίσεων 

που συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, 

συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές 

καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου». 

 Βασική και άµεση  προτεραιότητα του άξονα είναι η παροχή δυνατοτήτων απασχόλησης 

και προσαρµογής του ανθρώπινου δυναµικού στην υπό  οικονοµική και κοινωνική  

αναδιάρθρωση αγορά εργασίας, η παροχή κίνητρων και η διαµόρφωση συνθηκών για τη 

διατήρηση και ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και η συγκράτηση του τοπικού 

πληθυσµού στις περιοχές που πλήττονται. 

Στο πλαίσιο του παρόντος άξονα προτεραιότητας δίνεται η δυνατότητα να καλυφθεί και το 

τµήµα της κρίσης που συνδέθηκε µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση που 

προκλήθηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007.  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2  «Ταχεία αντιµετώπιση των άµεσων συνεπειών που 

υφίσταται το ανθρώπινο δυναµικό εξαιτίας απρόβλεπτων τοπικών η τοµεακών 

κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, 

συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές 

καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου». 

 Βασική προτεραιότητα του άξονα είναι η λήψη αµέσων µέτρων για την ανακούφιση και 

στήριξη των πληγέντων τοπικών πληθυσµών η/και ανθρώπινου δυναµικού που υπέστη 

τις συνέπειες της κρίσης.  



 

Ο παρών άξονας προτεραιότητας προβλέπεται να καλύψει τα βραχυπρόθεσµα µέτρα που 

είναι απαραίτητα για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών που είναι αποτέλεσµα µιας 

κρίσης. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η υλοποίηση παρεµβάσεων που θα καλύψουν κατά 

τρόπο άµεσο, ευέλικτο, αποτελεσµατικό και ολοκληρωµένο τις πρώτες προκύπτουσες 

ανάγκες, δρώντας κυρίως σε τρία επίπεδα: 

- στο επίπεδο παροχής ψυχολογικής στήριξης,  

- στο επίπεδο αποτροπής της υποβάθµισης η/και στο µετρό του δυνατού, αποκατάστασης 

της ποιότητας ζωής και της διασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης και 

υγιεινής, και  

- στο επίπεδο παροχής προοπτικών και διεξόδων για επαγγελµατική αποκατάσταση.   


