
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: καταπολεμώντας τη
φτώχεια και την ανεργία
 
Το εκσυγχρονισμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + παίζει σημαντικό ρόλο στην
καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας στην Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα στο
βίντεο μας.
 

Στις 8 Ιουνίου 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέους κανόνες για την
καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας στην ΕΕ, που οξύνθηκαν εξαιτίας της
κρίσης του κορονοϊού. Το εκσυγχρονισμένο και απλοποιημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο + (ESF+) θα εστιάσει στα παιδιά και στη νεολαία.
 
Με προϋπολογισμό ύψους 88 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το ταμείο θα
βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να δώσουν πρόσβαση σε δωρεάν παιδεία, αξιοπρεπή στέγαση
και σωστή διατροφή για παιδιά. Θα στηρίξει επίσης τη διενέργεια επενδύσεων στην
επαγγελματική κατάρτιση και μαθητεία για άνεργους νέους.
 
 
Δεδομένης της μεγάλης ανησυχίας για την ανεργία και τη φτώχεια στην ΕΕ, το ESF+ θα
προωθήσει την κοινωνική ένταξη για όσους υφίστανται μείωση ή απώλεια εισοδήματος
και θα παράσχει επισιτική και βασική συνδρομή στους απόρους.
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ΕΚΤ+: Εξορθολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-social-fund-plus-helping-the-most-vulnerable_N01-AFPS-210319-EUSF_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-social-fund-plus-helping-the-most-vulnerable_N01-AFPS-210319-EUSF_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210604IPR05527/to-ek-egkrinei-to-neo-koinoniko-tameio-gia-ti-stirixi-ton-neon-kai-ton-aporon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190612STO54312/pos-katapolema-i-ee-ti-ftocheia-kai-tin-anergia
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/koinonia/20200709STO83004/covid-19-pos-i-ee-katapolema-tin-anergia-ton-neon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/koinonia


Μεγαλύτερη ευελιξία, απλότητα και
αποτελεσματικότητα 
Το ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο περιλαμβάνει την συγχώνευση
υπαρχόντων ταμείων και προγραμμάτων, και τη συνένωση των πόρων τους:
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων
(ΠΑΝ)
 
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD)
 
Το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία ("EaSI")
 
Στόχος αυτού του εξορθολογισμού είναι η παροχή πιο στοχοθετημένης και
ολοκληρωμένης υποστήριξης. Οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που πλήττονται από τη
φτώχεια θα επωφελούνται από την παροχή τόσο υλικών πόρων όσο και ενισχυμένης
κοινωνικής στήριξης.
 
Ο καθορισμός απλούστερων και πιο ευέλικτων κανόνων θα διευκολύνει άτομα κι
επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του ταμείου.
 
Βασικές προτεραιότητες 
Το ΕΚΤ+ θα επενδύσει σε τρεις βασικούς τομείς: εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου
μάθηση ̇ αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων για την αγορά εργασίας και ίση
πρόσβαση σε ποιοτική απασχόληση˙ κοινωνική ένταξη και αντιμετώπιση της φτώχειας.
 
Τα κονδύλια του ΕΚΤ+ θα διατεθούν επίσης για την προώθηση της απασχόλησης και τη
διευκόλυνση της εύρεσης ποιοτικής εργασίας σε διαφορετικά κράτη μέλη και
περιφέρειες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων για νέους
τύπους θέσεων εργασίας που απαιτούνται από τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις.
 

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο;
• Είναι το παλαιότερο ταμείο της ΕΕ και το κύριο μέσο της Ευρώπης για επενδύσεις στο
ανθρώπινο κεφάλαιο, την προώθηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής

• Τα κονδύλια κατανέμονται στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες της ΕΕ για τη
χρηματοδότηση προγραμμάτων που έχουν ως στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας,
την κοινωνική ένταξη, την αντιμετώπιση μορφωτικών χασμάτων και της φτώχειας

• Οι κύριοι δικαιούχοι είναι μεμονωμένα άτομα αλλά από το ταμείο μπορούν επίσης να
επωφεληθούν οργανώσεις κι επιχειρήσεις
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http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el


Μάθετε περισσότερα για τις κοινωνικές πολιτικές της ΕΕ
Ανεργία των νέων: τα μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμησή της
Επιστροφή στην εργασία μετά από μακρά ασθένεια ή τραυματισμό
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: ευκαιρίες για τους νέους που θέλουν να προσφέρουν
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση την περίοδο 2021-2027
Το μέλλον του Erasmus+: περισσότερες ευκαιρίες
Συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF+) 2021-2027

Μάθετε περισσότερα
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση την περίοδο 2021-2027
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20171201STO89305/anergia-ton-neon-ta-metra-tis-ee-gia-tin-katapolemisi-tis
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180830STO11344/epistrofi-stin-ergasia-meta-apo-makra-astheneia-i-traumatismo
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180703STO07134/europaiko-soma-allilegguis-eukairies-gia-tous-neous-pou-theloun-na-prosferoun
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_3922
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_3922
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/erasmos/20190222STO28402/to-mellon-tou-erasmus-perissoteres-eukairies
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210129IPR96701/sumfonia-gia-to-europaiko-koinoniko-tameio-esf-2021-2027
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_3922
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_3922

