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Δράσεις ΕΚΤ  
Ενεργοποιημένες δράσεις:  

• Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής (βρεφονηπιακοί & 

παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ),  

• Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη ΑΜΕΑ,  

• Κέντρα Κοινότητας (με Παραρτήματα Ρομά),  

• Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων,  

• Κέντρα Διημέρευσης –Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία,  

• Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες,  

• Δομές Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία & Κοινωνικά 

Φαρμακεία), 

• Δομές Αστέγων. 

 

 

 



Δράσεις ΕΚΤ  

 

Συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για 
την εξειδίκευση και ενεργοποίηση των Δράσεων: 

 

• Υγείας 

• Ρομά 

• Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

 

 

 

 

 



Αναθεώρηση 

• Υποστήριξη των ΠΕΠ για την Αναθεώρηση των 
Προγραμμάτων (Τεχνική Προσαρμογή έτους 2017 με 
την εισαγωγή πρόσθετων πόρων) στα πεδία της 
αναμόρφωσης των δεικτών και των οριζόντιων 
κατευθύνσεων για τις νέες δράσεις. 



Δείκτες ΕΚΤ 

• Ολοκλήρωση αλλαγών και διορθώσεων στους 
δείκτες ΕΚΤ - υποβολή αναθεωρημένων ΕΠ με 
νέους επιχειρησιακούς δείκτες Σεπτέμβριος 2017 
(τεχνικές οδηγίες και κατευθύνσεις από ΕΥΣΕΚΤ)  

• Στοχοθέτηση νέων δεικτών ΕΚΤ: 

– Συντονισμός ενεργειών με τις αρμόδιες Επιτελικές Δομές 
των αντίστοιχων υπουργείων για τη στοχοθέτηση των 
νέων δεικτών 

– Τιμές δεικτών και σχετική τεκμηρίωση στα τελικά 
αναθεωρημένα προγράμματα (υποβολή 8/11/17) 

 

 



Αξιολόγηση 

• Κατάρτιση, σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑ, του Εγγράφου 
Εργασίας 2 με κατευθύνσεις  προς τις ΔΑ για τα Σχέδια 
Αξιολόγησης και τις Αξιολογήσεις Εφαρμογής των ΕΠ (Μάιος 
2017). 

• Διαπρογραμματικές αξιολογήσεις ΕΣΠΑ που περιλαμβάνονται 
στα σχέδια αξιολόγησης ΠΕΠ (Συμμετοχή ΕΥΣΕΚΤ στην 
κατάρτιση προδιαγραφών):  

– Η αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης στα ΠΕΠ και στο 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (αναθέτουσα αρχή: ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ): 
κατακύρωση, αναμένεται η ανάθεση της μελέτης 

– Η αξιολόγηση των δομών Γυναικών Θυμάτων Βίας στα 
ΠΕΠ και στο ΕΠ ΜΔΤ (αναθέτουσα αρχή: ΕΥΣΕΚΤ-συνεργασία 
με ΓΓΙ- Επ.Δομή Υπ. Εσωτερικών):στο στάδιο της ολοκλήρωσης 
των προδιαγραφών 



Επικοινωνία - Πληροφόρηση 
 

• Εξήντα χρόνια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου: 

 Παραγωγή υλικού επικοινωνίας για αξιοποίηση σε 
 εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα και στις ιστοσελίδες των 
 προγραμμάτων. 

 

• Κέντρα Κοινότητας: 

 Εκπόνηση του σχεδιασμού και παραγωγής συγκεκριμένων 
 υλικών επικοινωνίας για το δίκτυο των Κέντρων 
 Κοινότητας των ΟΤΑ στις 13 περιφέρειες. 

 

Όλα τα προαναφερθέντα ψηφιακά αρχεία βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ, www.esfhellas.gr. 
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