Εγχειρίδιο Χρήσης των Ταμείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη μετάβαση από την ιδρυματική
φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα

Επισκόπηση των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών 2014
– 2020 των Ευρωπαικών Διαρθωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων (ΕΔΕΤ)

Το παρόν αποτελεί μέρος της αναθεωρημένης έκδοσης του Εγχειριδίου (Tool Kit)
χρήσης των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάβαση από την
ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα (Παράρτημα 1), η οποία
δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2014 από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων
για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στην κοινότητα
(βλέπε: deinstitutionalisationguide.eu/)

1. Κοινές διατάξεις Κανονισμού1
Διατάξεις
Άρθρο 4(6) (Γενικές
διατάξεις)

Κείμενο Κανονισμού
[...]η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν τον συντονισμό μεταξύ
καθενός από τα ΕΔΕΤ και μεταξύ των
ΕΔΕΤ και των άλλων σχετικών
πολιτικών, στρατηγικών και μέσων της
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των
πολιτικών και των μέσων [...]

Άρθρο 5(1) (Εταιρική
σχέση και
πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση)

Για το σύμφωνο εταιρικής σχέσης και για
κάθε πρόγραμμα, ένα κράτος μέλος,
(….) οργανώνει εταιρική σχέση με τις
αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές
αρχές. Η εταιρική σχέση περιλαμβάνει
επίσης όλους τους ακόλουθους
εταίρους: [...]
(γ) σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν
την κοινωνία των πολιτών,
περιλαμβανομένων των
περιβαλλοντικών εταίρων, μη
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση
της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας
των φύλων και την καταπολέμηση των
διακρίσεων.
Οι πράξεις που υποστηρίζονται από τα
ΕΔΕΤ συμμορφώνονται με το

Άρθρο 6
(Συμμόρφωση με το
1

Συνάφεια με το Εγχειρίδιο
Το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) πρέπει να
χρησιμοποιούνται με τρόπο που
να είναι σύμφωνος τόσο με τις
πολιτικές κοινωνικής ένταξης της
Ένωσης (για λίστα, ανατρέξτε
στο Κεφάλαιο 1 του Εγχειριδίου )
όσο και με τις υποχρεώσεις της
στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα
δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες (CRPD). Δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται για την
υποστήριξη της ιδρυματικής
φροντίδας. Εάν το ΕΚΤ
χρησιμοποιείται για τη
χρηματοδότηση κοινοτικών
υπηρεσιών, το ΕΤΠΑ δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται για την
ανακαίνιση ή κατασκευή νέων
ιδρυμάτων.
Οι οργανώσεις που
εκπροσωπούν τα παιδιά, τα
άτομα με αναπηρία, τα άτομα με
ψυχική αναπηρία και τους
άστεγους πρέπει να
συμμετέχουν τόσο στην
κατάρτιση των Συμφώνων
Εταιρικής Σχέσης και των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
όσο και στην υλοποίηση, την
παρακολούθηση και την
αξιολόγηση των σχετικών
προγραμμάτων.

Η Σύμβαση για τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρίες

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι διαθέσιμος στο: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
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ενωσιακό και εθνικό
δίκαιο)

εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το
σχετικό με την εφαρμογή του εθνικό
δίκαιο («εφαρμοστέο δίκαιο»).

Άρθρο 7 (Προώθηση
της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών
και μη διάκριση)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας [...]
αναπηρίας, [...] κατά την εκπόνηση και
υλοποίηση των προγραμμάτων.
Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα
άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη
σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και
της εφαρμογής των προγραμμάτων.

Άρθρο 9 (Θεματικοί
στόχοι)

[..]Κάθε ΕΔΕΤ υποστηρίζει τους
ακόλουθους θεματικούς στόχους:
(8) προώθηση της βιώσιμης και
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη
της κινητικότητας της εργασίας
(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας και των
διακρίσεων
(10) επένδυση στην εκπαίδευση[...]
Το σύμφωνο εταιρικής σχέσης ορίζει:
(γ) ρυθμίσεις για την αρχή της εταιρικής
σχέσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 5
(δ) έναν ενδεικτικό κατάλογο εταίρων και
μία συνοπτική παρουσίαση των μέτρων
που λήφθηκαν για τη διαφάλιση της
εμπλοκής τους

Άρθρο 15(1) (Content
of the Partnership
Agreement)
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(CRPD), με την επικύρωσή της
από την ΕΕ και τα περισσότερα
κράτη μέλη, αποτελεί πλέον
μέρος του ενωσιακού και εθνικού
νομικού πλαισίου. Ως εκ τούτου,
η χρήση των ΔΤ (Διαρθρωτικών
Ταμείων) πρέπει να συνάδει με
τις διατάξεις της Σύμβασης και
της λοιπής νομοθεσίας για τα
παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, τα
άτομα με ψυχική αναπηρία και
τους άστεγους.
Το Άρθρο απαγορεύει τις
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων
με αναπηρία κατά τα διάφορα
στάδια χρήσης των ΔΤ. Πρέπει
να διασφαλίζεται η
προσβασιμότητα για τα άτομα
με αναπηρία σε όλα τα
προγράμματα, και όχι μόνο σ'
εκείνα που τα αφορούν άμεσα.
Το άρθρο υπαγορεύει την ισότιμη
πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες
και εγκαταστάσεις.
Αυτοί οι τρεις θεματικοί στόχοι
παρέχουν ένα πλαίσιο για τη
χρησιμοποίηση των ΔΤ στην
υποστήριξη της διαδικασίας της
αποϊδρυματοποίησης.

Tα κράτη μέλη πρέπει να
εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο
έχουν εξασφαλίσει την εμπλοκή
της κοινωνίας των πολιτών στον
προγραμματισμό των ΔΤ καθώς
και τον τρόπο με τον οποίο η
κοινωνία των πολιτών εμπλέκεται
στα υπόλοιπα στάδια χρήσης
των ΔΤ. Τα κράτη μέλη οφείλουν
επίσης να αναφέρουν ρητώς τα
ονόματα των εμπλεκόμενων
φυσικών προσώπων ή / και
οργανώσεων.

Άρθρο 15(2)

Άρθρο 19(2) (Εκ των
προτέρων
αιρεσιμότητες)

Άρθρο 27(4)
(Περιεχόμενο των
προγραμμάτων)

Το σύμφωνο εταιρικής σχέσης ορίζει
επίσης:
(a) (iii) κατά περίπτωση, ολοκληρωμένη
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των
ειδικών αναγκών των γεωγραφικών
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν
από τη φτώχεια ή των στοχευόμενων
ομάδων που αντιμετωπίζουν τον
υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή
κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες
κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες,
τους μακροχρόνια ανέργους και τους
νέους που βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης·
Το σύμφωνο εταιρικής σχέσης
περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση
της αξιολόγησης της εκπλήρωσης των
εφαρμοστέων εκ των προτέρων
αιρεσιμοτήτων σε εθνικό επίπεδο [...] Σε
περίπτωση μη εκπλήρωσης των
εφαρμοστέων εκ των προτέρων
αιρεσιμοτήτων ν, το πρόγραμμα
περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων
που πρέπει να ληφθούν, των
υπεύθυνων φορέων και του
χρονοδιαγράμματος εφαρμογής τους.

Κάθε προτεραιότητα ορίζει δείκτες και
αντίστοιχους ποιοτικούς ή ποσοτικούς
στόχους [...] για την εκτίμηση της
προόδου της υλοποίησης του
προγράμματος ως προς την επίτευξη
των στόχων, ως βάση για την
παρακολούθηση, αξιολόγηση και
επανεξέταση των επιδόσεων.
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Σε χώρες που υπάρχει έλλειψη
ποιοτικής φροντίδας και
κοινοτικών υπηρεσιών
υποστήριξης, το Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης πρέπει να
περιλαμβάνει σχέδια για την
αντιμετώπιση της κατάστασης
των ατόμων που διαβιούν σε
ιδρύματα ή που κινδυνεύουν με
ιδρυματοποίηση.

Τα κράτη μέλη πρέπει να
εξηγούν στα Σύμφωνα Εταιρικής
Σχέσης τον τρόπο με τον οποίο
έχουν εκπληρώσει - ή
σχεδιάζουν να εκπληρώσουν τις θεματικές και τις γενικές εκ
των προτέρων αιρεσιμότητες
(κατανέμοντας αρμοδιότητες και
ορίζοντας χρονοδιάγραμμα). Οι
αιρεσιμότητες απαιτούν την
"ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής
για τη μείωση της φτώχειας "
καθώς και την "ύπαρξη
διοικητικής ικανότητας για την
εφαρμογή" της Σύμβασης για τα
δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες (CRPD).
Τα σχετικά Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΕΠ) πρέπει να
περιλαμβάνουν δείκτες εκροών
και αποτελεσμάτων που θα
επιτρέπουν στις Επιτροπές
Παρακολούθησης και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
παρακολουθούν κατά πόσον οι
χρηματοδοτούμενες δράσεις
υποστηρίζουν τη διαδικασία της
αποϊδρυματοποίησης. Σειρά
δεικτών εκροών και

Άρθρο 48(1) (Σύνθεση
της Επιτροπής
Παρακολούθησης)

Η σύνθεση της επιτροπής
παρακολούθησης ενός προγράμματος,
αποφασίζεται από το κράτος μέλος, με
την προϋπόθεση ότι η επιτροπή
παρακολούθησης περιλαμβάνει στη
σύνθεσή της [...] Εκπρόσωποι των
εταίρων εξουσιοδοτούνται να αποτελούν
μέρος της επιτροπής παρακολούθησης
από τους αντίστοιχους εταίρους βάσει
διαφανών διαδικασιών. Κάθε μέλος της
επιτροπής παρακολούθησης δύναται να
έχει ένα δικαίωμα.

Άρθρο 52(2) (Έκθεση
προόδου)

Η έκθεση προόδου παραθέτει
πληροφορίες σχετικά με και εκτιμά:
(γ) το εάν έτυχαν εφαρμογής σύμφωνα
με το καθορισθέν χρονοδιάγραμμα, τα
μέτρα που ελήφθησαν για την τήρηση
των εφαρμοστέων εκ των προτέρων
αιρεσιμοτήτων που διατυπώνονται στο
σύμφωνο εταιρικής σχέσης και δεν είχαν
ικανοποιηθεί κατά τον χρόνο έγκρισης
του συμφώνου εταιρικής σχέσης.[...]
Επιπλέον, το επιχειρησιακό πρόγραμμα
προσδιορίζει τα εξής:
(α) κατά περίπτωση, κατά πόσον και με
ποιον τρόπο αντιμετωπίζει τις ειδικές
ανάγκες γεωγραφικών περιοχών που
πλήττονται κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια
ή στοχευόμενων ομάδων που
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο
διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού,
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις
περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα
άτομα με αναπηρίες, και, κατά
περίπτωση, τη συμβολή στην
ολοκληρωμένη προσέγγιση που ορίζεται
στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης·
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζει:
(γ) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη
συμμετοχή των σχετικών εταίρων που
αναφέρονται στο άρθρο 5 στην
εκπόνηση του επιχειρησιακού
προγράμματος και τον ρόλο των

Άρθρο 96(4)
(Περιεχόμενο, έγκριση
και τροποποίηση των
επιχειρησιακών
προγραμμάτων βάσει
του στόχου
Επενδύσεις στην
ανάπτυξη και την
απασχόληση)

Άρθρο 96(5)
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αποτελεσμάτων προτείνεται στο
κεφάλαιο 2 του Εγχειριδίου.
Τα κράτη μέλη πρέπει να
εμπλέκουν στα σχετικά ΕΠ
οργανώσεις που εκπροσωπούν
παιδιά, άτομα με αναπηρία,
άτομα με ψυχική αναπηρία,
άστεγους και άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς. Οι
οργανώσεις πρέπει να
επιλέγονται με διαφανή
διαδικασία και να τους
παραχωρείται δικαίωμα ψήφου
(αν και αυτό είναι αρμοδιότητα
του εκάστοτε κράτους μέλους).
Τα κράτη μέλη πρόκειται να
υποβάλουν δύο εκθέσεις
προόδου στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (το 2017 και το 2019),
οι οποίες οφείλουν να
περιλαμβάνουν πληροφορίες για
την εφαρμογή των σχετικών
γενικών και θεματικών εκ των
προτέρων αιρεσιμοτήτων (βλέπε
κεφάλαιο 1 του Εγχειριδίου ).
Τα σχετικά ΕΠ πρέπει να
περιλαμβάνουν μέτρα που να
αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των
ατόμων που διαβιούν σε
ιδρύματα ή εκείνων που
κινδυνεύουν με ιδρυματοποίηση.
Αυτό αφορά τα κράτη μέλη που
στερούνται ποιοτικής φροντίδας
και κοινοτικών υπηρεσιών
υποστήριξης.

Τα σχετικά ΕΠ πρέπει να
εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο
οι οργανώσεις που
εκπροσωπούν διαφορετικές
ομάδες χρηστών εμπλέκονται
τόσο στην εκπόνηση των ΕΠ όσο

Άρθρο 96(6)

Άρθρο 96(7)

Άρθρο 110(1)
(Καθήκοντα της
επιτροπής
παρακολούθησης)

εταίρων στην εφαρμογή,
παρακολούθηση και αξιολόγηση του
επιχειρησιακού προγράμματος.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζει
επίσης τα ακόλουθα [...]:
(β) για κάθε εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα [...]μια αξιολόγηση του
κατά πόσο η εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα εκπληρώνεται κατά την
ημερομηνία υποβολής του συμφώνου
εταιρικής σχέσης και του επιχειρησιακού
προγράμματος, και στη περίπτωση που
οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες δεν
πληρούνται, μια περιγραφή των
δράσεων για την εκπλήρωση της εκ των
προτέρων αιρεσιμότητας [...]

Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, [...]
περιλαμβάνει περιγραφή:
(β) των ειδικών δράσεων για την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και την
αποφυγή των διακρίσεων λόγω
[...]αναπηρίας, ηλικίας [...] κατά τη
διάρκεια της εκπόνησης, του
σχεδιασμού και της εφαρμογής του
προγράμματος, και ιδίως σε σχέση με
την πρόσβαση στη χρηματοδότηση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των
διαφόρων στοχευόμενων ομάδων που
διατρέχουν κίνδυνο παρόμοιων
διακρίσεων, και ιδίως τις απαιτήσεις για
την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
για τα άτομα με αναπηρίες.
Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει
συγκεκριμένα:
(στ) τις δράσεις για την προώθηση
[...]των ίσων ευκαιριών, την
καταπολέμηση των διακρίσεων,
συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για τα άτομα με
αναπηρίες
(η) κατά περίπτωση, όταν οι εκ των
προτέρων αιρεσιμότητες δεν
εκπληρώνονται κατά την ημερομηνία
υποβολής του συμφώνου εταιρικής
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και στην υλοποίηση, την
παρακολούθηση και την
αξιολόγησή τους.
Τα σχετικά ΕΠ πρέπει να
εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο
οι γενικές και θεματικές εκ των
προτέρων αιρεσιμότητες - οι
οποίες απαιτούν ένα εθνικό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για
τη μείωση της φτώχειας καθώς
και την ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την εφαρμογή της
Σύμβασης - έχουν εκπληρωθεί.
Σε περίπτωση που δεν έχουν
εκπληρωθεί, το ΕΠ πρέπει να
εξηγεί ποια μέτρα πρόκειται να
ληφθούν και εντός ποίου
χρονικού διαστήματος.
Όλα τα ΕΠ πρέπει να
περιλαμβάνουν δράσεις για την
προώθηση της εξίσωσης των
ευκαιριών για τα άτομα με
αναπηρία καθώς και μέτρα για τη
διασφάλιση της
προσβασιμότητας σε όλες τις
δράσεις που υποστηρίζονται από
τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Οι Επιτροπές Παρακολούθησης
πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη
προσοχή όχι μόνο στον τρόπο με
τον οποίο οι δράσεις που
χρηματοδοτούνται από τα ΔΤ
προωθούν τις ίσες ευκαιρίες για
τα άτομα με αναπηρία και τη μηδιάκριση λόγω αναπηρίας, αλλά
και στο κατά πόσο είναι
προσβάσιμες στα άτομα με
αναπηρία.
Οι Επιτροπές Παρακολούθησης

Άρθρο 111(4)

σχέσης και του επιχειρησιακού
προγράμματος, την πρόοδο σχετικά με
δράσεις για την τήρηση των ισχυόντων
εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων
Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που
υποβάλλονται το 2017 και το 2019
παραθέτουν και αξιολογούν, σύμφωνα
με το άρθρο 50 παράγραφοι 4 και 5
αντίστοιχα και τις πληροφορίες που
ορίζονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου μαζί με τα ακόλουθα
στοιχεία:
(η) την πρόοδο της εφαρμογής των
μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών
αναγκών των γεωγραφικών περιοχών
που πλήττονται περισσότερο από τη
φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο
διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού,
με ειδική μέριμνα για τις κοινότητες
περιθωριοποιημένων ομάδων και τα
άτομα με αναπηρίες[...]

είναι επίσης αρμόδιες για την
παρακολούθηση της εφαρμογής
των σχετικών εκ των προτέρων
αιρεσιμοτήτων.
Οι υποβαλλόμενες στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκθέσεις
εφαρμογής πρέπει να
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
πληροφορίες όσον αφορά στον
τρόπο με τον οποίο οι
χρηματοδοτούμενες δράσεις
συνέβαλαν στη διαδικασία της
αποϊδρυματοποίησης - καθώς
και στην πρόληψή της - στα
κράτη μέλη.

1.1 Εκ των προτέρων αιρεσιμότητες (Παράρτημα XI, Κοινές Διατάξεις Κανονισμού)
1.1.1 Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες
Θεματικοί
στόχοι

Επενδυτικές
προτεραιότητες

Εκ των προτέρων
καθορισμένος
όρος
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Κριτήρια
συμμόρφωσης

9. Προώθηση
της κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμηση
της φτώχειας
και κάθε
διάκρισης

ΕΚΤ: | — | Ενεργός ένταξη με
σκοπό, μεταξύ άλλων, την
προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών και της ενεργού
συμμετοχής, και της
βελτίωσης της
απασχολησιμότητας.
ΕΤΠΑ: | — | Επενδύσεις στις
υποδομές υγείας και τις
κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη, μειώνοντας τις
ανισότητες όσον αφορά την
κατάσταση στον τομέα της
υγείας προωθώντας την
κοινωνική ένταξη μέσω
βελτίωσης της πρόσβασης
σε υπηρεσίες κοινωνικού και
πολιτιστικού χαρακτήρα, και
υπηρεσίες αναψυχής και τη
μετάβαση από την
ιδρυματική φροντίδα στη
φροντίδα της κοινότητας

9.1. Η ύπαρξη και η
εφαρμογή εθνικού
στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής
για τη μείωση της
φτώχειας με στόχο
την ενεργητική
ένταξη των ατόμων
που είναι
αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας,
σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες
γραμμές για την
απασχόληση.

- Να υφίσταται εθνικό
στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας, με στόχο την
ενεργό ένταξη, το οποίο:
[…]
- περιέχει μέτρα που
στηρίζουν την επίτευξη του
εθνικού στόχου για την
καταπολέμηση της φτώχειας
και του κοινωνικού
αποκλεισμού (όπως ορίζεται
στο Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων), ο
οποίος περιλαμβάνει την
προώθηση των ευκαιριών
βιώσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης για άτομα
που αντιμετωπίζουν τον
υψηλότερο κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού,
καθώς και άτομα από
περιθωριοποιημένες
κοινότητες.

[…]
[…]
- ανάλογα με τις
εντοπιζόμενες ανάγκες,
περιλαμβάνει μέτρα για τη
μετάβαση από την
ιδρυματική φροντίδα στη
φροντίδα της κοινότητας.
ΕΚΤ:
Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομ.
ΕΤΠΑ:
- Επενδύσεις στις υποδομές
υγείας και τις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν
στην εθνική, περιφερειακή

9.2. Να υφίσταται
εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για
την ένταξη των Ρομ

Να υφίσταται εθνική
στρατηγική για την ένταξη
των Ρομ η οποία:
- Καθορίζει επιτεύξιμους
εθνικούς στόχους για την
ένταξη των Ρομ ώστε να
γεφυρωθεί το χάσμα με τον
γενικό πληθυσμό. Οι στόχοι
αυτοί πρέπει να καλύπτουν
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και τοπική ανάπτυξη,
μειώνοντας τις ανισότητες
όσον αφορά την κατάσταση
στον τομέα της υγείας,
προωθώντας την κοινωνική
ένταξη μέσω της βελτιωμένης
πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού, πολιτιστικού
χαρακτήρα και υπηρεσίες
αναψυχής και τη μετάβαση
από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας.
ΕΚΤ :
Βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος.
| ΕΤΠΑ: | — | Επενδύσεις
στις υποδομές υγείας και τις
κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη, μειώνοντας τις
ανισότητες όσον αφορά την
κατάσταση στον τομέα της
υγείας, προωθώντας την
κοινωνική ένταξη μέσω
βελτίωσης της πρόσβασης
σε υπηρεσίες κοινωνικού,
πολιτιστικού χαρακτήρα και
υπηρεσίες αναψυχής και τη
μετάβαση από την
ιδρυματική φροντίδα στη
φροντίδα της κοινότητας

τους τέσσερις στόχους της
'Ενωσης για την
ενσωμάτωση των Ρομ που
αφορούν στην πρόσβαση
στην εκπαίδευση, στην
απασχόληση, στην
υγειονομική περίθαλψη και
στη στέγαση·
[…]

9.3. Υγεία: Η ύπαρξη
εθνικού ή
περιφερειακού
στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής
για την υγεία […]

- Να υφίσταται εθνικό ή
περιφερειακό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την
υγεία, με:
- συντονισμένα μέτρα για τη
βελτίωση της πρόσβασης
στις υπηρεσίες υγείας·
[…]

1.1.2 Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες
Τομέας
1.
Καταπολέμηση
των
διακρίσεων

Εκ των προτέρων όρος |
Η ύπαρξη διοικητικής ικανότητας για
την υλοποίηση και εφαρμογή της
νομοθεσίας και της πολιτικής της
Ένωσης κατά των διακρίσεων στο
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Κριτήρια συμμόρφωσης
- Ρυθμίσεις σύμφωνα με το θεσμικό και
νομικό πλαίσιο των κρατών μελών για τη
συμμετοχή των φορέων που είναι αρμόδιοι
για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης

πεδίο των ΕΔΕΤ

όλων των ατόμων σε όλη τη διάρκεια της
προετοιμασίας και της εφαρμογής των
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των ρυθμίσεων για την παροχή
συμβουλών σε θέματα ισότητας στις
δραστηριότητες που συνδέονται με τα
ΕΔΕΤ·
-Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του
προσωπικού των αρχών που συμμετέχουν
στη διαχείριση και τον έλεγχο των ΕΔΕΤ
στους τομείς της νομοθεσίας και της
πολιτικής της Ένωσης κατά των
διακρίσεων·

3. Αναπηρία

Η ύπαρξη διοικητικής ικανότητας για
την εφαρμογή της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
(UNCRPD) στο πεδίο των ΕΔΕΤ,
σύμφωνα με την απόφαση του
Συμβουλίου αριθ. 2010/48/ΕΚ

- Ρυθμίσεις σύμφωνα με το θεσμικό και
νομικό πλαίσιο των κρατών μελών για τη
διαβούλευση και τη συμμετοχή φορέων
που είναι επιφορτισμένοι με την
προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρία ή των οργανώσεων που
εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία, και
άλλων σχετικών ενδιαφερομένων φορέων,
σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και
της εφαρμογής των προγραμμάτων·
- Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του
προσωπικού των αρχών που
συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο
των ΕΔΕΤ στους τομείς της ισχύουσας
νομοθεσίας και πολιτικής της Ένωσης για
την αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας και της πρακτικής
εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες (UNCRPD) που αποτυπώνεται
στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία,
κατά περίπτωση·
- Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της
παρακολούθησης της εφαρμογής του
άρθρου 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες (UNCRPD) σε σχέση με τα
ΕΔΕΤ σε όλη τη διάρκεια της
προετοιμασίας και της εφαρμογής των
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προγραμμάτων.

2. Κανονισμός ΕΚΤ2
Διάταξη
Προοίμιο 6

Προοίμιο 19

Άρθρο 2(1)
(Αποστολές)

Κείμενο
Το ΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, ιδιαίτερα
στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης,
των υπηρεσιών απασχόλησης και
κατάρτισης, των υπηρεσιών για τους
άστεγους, των εξωσχολικών υπηρεσιών
φροντίδας, των υπηρεσιών φροντίδας
παιδιών και των υπηρεσιών μακροχρόνιας
περίθαλψης. Οι υποστηριζόμενες
υπηρεσίες μπορεί να είναι δημόσιες,
ιδιωτικές και/ή υπηρεσίες σε επίπεδο
τοπικών κοινοτήτων, και να παρέχονται
από διαφόρους τύπους παρόχων, ήτοι
δημόσιες διοικήσεις, ιδιωτικές εταιρείες,
κοινωνικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές
οργανώσεις
Το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζει την
εκπλήρωση της υποχρέωσης της Ένωσης
που προβλέπεται από τη σύμβαση του
ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την
εκπαίδευση, την εργασία και απασχόληση
και την προσβασιμότητα. Το ΕΚΤ θα
πρέπει να προωθήσει επίσης τη μετάβαση
από τις υπηρεσίες φροντίδας που
βασίζονται σε ιδρύματα σε υπηρεσίες που
βασίζονται σε κοινότητες. Το ΕΚΤ δεν θα
πρέπει να υποστηρίζει δράσεις που
συμβάλουν στον διαχωρισμό ή τον
κοινωνικό αποκλεισμό.

Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων

2

Συνάφεια με το Εγχειρίδιο
Το ΕΚΤ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να
υποστηρίξει μια σειρά από
υπηρεσίες στην κοινότητα
υψηλής ποιότητας, οι οποίες
μπορούν να βοηθήσουν στην
εξάλειψη της ανάγκης για
ιδρυματική φροντίδα. Υπηρεσίες
στην κοινότητα μπορούν να
παρέχονται, μεταξύ άλλων, από
μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται
από το ΕΚΤ πρέπει να συνάδουν
με τις διατάξεις της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες (UNCRPD) και να
συμβάλουν στη διαδικασία
αποϊδρυματοποίησης των
κρατών μελών. Προβλέπεται
επίσης ρητώς η απαγόρευση της
χρήσης του ΕΚΤ στην
υποστήριξη ενεργειών που
συμβάλλουν στο διαχωρισμό ή
τον κοινωνικό αποκλεισμό
οποιασδήποτε
ομάδαςπληθυσμού.
Το ΕΚΤ μπορεί να συμβάλει στο
να καταστούν οι υπηρεσίες που

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι διαθέσιμος στο: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=EN
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Άρθρο 2(3)

εργασίας, βελτιώνει την πρόσβαση στην
αγορά εργασίας, [...] , ενθαρρύνει ένα
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης
για όλους [...],καταπολεμά την φτώχεια,
ενισχύει την κοινωνική ένταξη και προάγει
την ισότητα των φύλων, την απαγόρευση
των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες [...]
Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα,
συμπεριλαμβανομένων των
μειονεκτούντων ατόμων, όπως οι
μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με
αναπηρία, [...] οι περιθωριοποιημένες
κοινότητες και τα άτομα όλων των ηλικιών
που αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό.

Άρθρο 3(1)(α)
(Πεδίο εφαρμογής
της συνδρομής)

Για τον θεματικό στόχο «Προώθηση της
βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας
και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων»: i) |την πρόσβαση στην
απασχόληση για αναζητούντες θέση
εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων και των ατόμων που έχουν
αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά
εργασίας, [...] ii) | τη βιώσιμη ένταξη των
νέων στην αγορά εργασίας,
[...]συμπεριλαμβανομένων των νέων που
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και των νέων από
περιθωριοποιημένες κοινότητες, [...]

Άρθρο 3(1)(β)

Για τον θεματικό στόχο «προώθηση της
κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων»: | i)
| την ενεργό ένταξη, με σκοπό, μεταξύ
άλλων, την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και
της βελτίωσης της απασχολησιμότητας· | ii)
| την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι
Ρομ· | iii) | την καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας
των ευκαιριών· | iv) | τη βελτίωση της
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
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απευθύνονται στον γενικό
πληθυσμό διαθέσιμες και
προσβάσιμες στα άτομα που
έχουν ανάγκη φροντίδας ή / και
υποστήριξης, ιδίως όσον αφορά
τους τομείς της απασχόλησης και
της εκπαίδευσης.
Τα άτομα που βιώνουν κοινωνικό
αποκλεισμό συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών που τελούν υπό
φροντίδα, των ατόμων με
αναπηρία, των ατόμων με ψυχική
αναπηρία και των αστέγων πρέπει να ωφελούνται από τη
χρηματοδότηση του ΕΚΤ.
Το ΕΚΤ πρέπει να διευκολύνει
την πρόσβαση στην
απασχόληση των ατόμων με
αναπηρία, των ατόμων με ψυχική
αναπηρία, των αστέγων και των
νέων που τελούν υπό φροντίδα ή
εκείνων που προέρχονται από
μειονοτικές κοινότητες (όπως
είναι οι Ρομ ή οι μετανάστες).

Το ΕΚΤ πρέπει να στηρίξει την
πρόσβαση στην απασχόληση και
σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες
για διαφορετικές ομάδες ατόμων
που έχουν ανάγκη φροντίδας ή /
και υποστήριξης. Η κατάσταση
των Ρομ, που σε ορισμένα κράτη
μέλη είναι πιθανότερο να τους
παρασχεθεί ιδρυματική
περίθαλψη, πρέπει επίσης να
αντιμετωπιστεί μέσω των
χρηματοδοτούμενων δράσεων
του ΕΚΤ.

συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος·

Άρθρο 3(1)(γ)

Για τον θεματικό στόχο «επένδυση στην
εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και
τη διά βίου μάθηση»: | i) [...] προαγωγή της
ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας
προσχολική, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, [...]

Άρθρο 4(2)
(Συνέπεια και
θεματική
συγκέντρωση)

Τουλάχιστον 20 % των συνολικών πόρων
του ΕΚΤ σε κάθε κράτος μέλος διατίθενται
για τον θεματικό στόχο «Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων» [...]

Άρθρο 6(3)
(Συμμετοχή
εταίρων)

Για την ενθάρρυνση της επαρκούς
συμμετοχής των μη κυβερνητικών
οργανώσεων σε ενέργειες που στηρίζονται
από το ΕΚΤ και της πρόσβασής τους σε
αυτές, ειδικότερα στους τομείς της
κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των
φύλων και των ίσων ευκαιριών, οι
διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού
προγράμματος [...] εξασφαλίζουν τη
διάθεση κατάλληλου ποσού από τους
πόρους του ΕΚΤ για την ανάπτυξη
ικανοτήτων για τις μη κυβερνητικές
οργανώσεις.

Άρθρο 8
(Προώθηση της
ισότητας των

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν
την ισότητα των ευκαιριών για όλους, χωρίς
διάκριση λόγω [...] αναπηρίας, ηλικίας
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Δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται
από το ΕΚΤ δράσεις που
εισάγουν διακρίσεις σε βάρος
οποιασδήποτε πληθυσμιακής
ομάδας και διαιωνίζουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό.
Το ΕΚΤ πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για την
προώθηση της πρόσβασης στη
γενική εκπαίδευση των παιδιών
και των νέων που έχουν ανάγκη
φροντίδας ή / και υποστήριξης.
Αυτό έχει άμεση σχέση με την
αποιδρυματοποίηση, εάν ληφθεί
υπόψη ότι η αδυναμία
πρόσβασης στη γενική
εκπαίδευση είναι ένας από τους
κύριους λόγους ιδρυματοποίησης
των παιδιών με αναπηρία.
Τα κράτη μέλη πρέπει να
κατευθύνουν τουλάχιστον το
20% των πόρων του ΕΚΤ σε
δράσεις που προωθούν την
κοινωνική ένταξη, την
καταπολέμηση της φτώχειας και
των διακρίσεων σε βάρος των
ατόμων που έχουν ανάγκη
φροντίδας ή / και υποστήριξης.
Το ΕΚΤ πρέπει να
χρησιμοποιείται για την
ανάπτυξη των διαχειριστικών και
διοικητικών ικανοτήτων των ΜΚΟ
που ασχολούνται με - ή
εκπροσωπούν - τα παιδιά, τα
άτομα με αναπηρία, τα άτομα με
ψυχική αναπηρία και τους
άστεγους, ούτως ώστε να είναι
σε θέση αφενός να συμμετέχουν
στο σχεδιασμό των δράσεων
που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ
και αφετέρου να υποβάλλουν
αίτηση για χρηματοδότηση.
Οι δράσεις που υποστηρίζονται
από το ΕΚΤ πρέπει να
προωθούν την ισότητα των

ευκαιριών και της
απαγόρευσης των
διακρίσεων)

ενσωματώνοντας εν προκειμένω την αρχή
της απαγόρευσης των διακρίσεων[...],Οι εν
λόγω ενέργειες έχουν ως στόχο την
καταπολέμηση όλων των ειδών διακρίσεων
καθώς και τη βελτίωση της
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία,
με σκοπό την βελτίωση της ένταξης στην
απασχόληση, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, και, μέσω αυτής, τη βελτίωση
της κοινωνικής ένταξης, τη μείωση των
ανισοτήτων όσον αφορά το μορφωτικό
επίπεδο και την κατάσταση της υγείας,
καθώς και τη διευκόλυνση της μετάβασης
από υπηρεσίες φροντίδας παρεχόμενες
από ιδρύματα σε υπηρεσίες φροντίδας που
βασίζονται στις τοπικές κοινότητες ιδιαίτερα
για εκείνους που αντιμετωπίζουν
πολλαπλές διακρίσεις.

ευκαιριών για όλους. Ως εκ
τούτου, η απασχόληση, η
εκπαίδευση, η υγεία και οι
κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να
είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες
στα άτομα με αναπηρία και
σ΄άλλες ομάδες που έχουν
ανάγκη φροντίδας ή / και
υποστήριξης. Είναι σημαντικό
όλες οι δράσεις που
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ
να υποστηρίζουν τη διαδικασία
αποϊδρυματοποίησης των
κρατών μελών.

3. Κανονισμός ΕΤΠΑ3
Διάταξη
Προοίμιο15

Κείμενο
Προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική
ένταξη και να καταπολεμηθεί η φτώχεια,
ιδίως μεταξύ των περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, είναι ανάγκη να βελτιωθεί η
πρόσβαση σε κοινωνικές και πολιτιστικές
υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, μέσω
της παροχής υποδομών μικρής κλίμακας,
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες
των ατόμων με αναπηρία και των
ηλικιωμένων.

Προοίμιο 16

Οι υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας θα
πρέπει να καλύπτουν κάθε μορφή οικιακής
υπηρεσίας, υπηρεσίας σε επίπεδο
οικογένειας, υπηρεσίας στέγασης και κάθε
άλλη κοινοτική υπηρεσία που στηρίζει το
δικαίωμα όλων των ατόμων να ζουν στην
κοινότητα, απολαμβάνοντας ίσες ευκαιρίες
και που αποτρέπει την απομόνωση ή τον
διαχωρισμό από την κοινότητα.

3

Συνάφεια με το Εγχειρίδιο
Τα κράτη μέλη πρέπει να
χρησιμοποιούν το ΕΤΠΑ για τη
βελτίωση της πρόσβασης των
ατόμων με αναπηρία στις
υπηρεσίες που απευθύνονται
στο γενικό πληθυσμό και όχι για
τη χρηματοδότηση υποδομών
που προωθούν τον κοινωνικό
αποκλεισμό και τον διαχωρισμό
τους από την υπόλοιπη
κοινωνία.
Οι υποδομές που
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ
πρέπει να υποστηρίζουν το
ανθρώπινο δικαίωμα της
διαβίωσης στην κοινότητα και όχι
στην ιδρυματική φροντίδα. Αυτό
αφορά στα παιδιά, στα άτομα με
αναπηρία, στα άτομα με ψυχική
αναπηρία και στους άστεγους.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι διαθέσιμος στο: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=EN
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Άρθρο 3(1) (Πεδίο
εφαρμογής της
συνδρομής του
ΕΤΠΑ)

Το ΕΤΠΑ στηρίζει τις ακόλουθες
δραστηριότητες ώστε να συμβάλλει στις
επενδυτικές προτεραιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 5:
(δ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές,
τις υποδομές υγείας, έρευνας και
καινοτομίας, τις επιχειρηματικές και τις
εκπαιδευτικές υποδομές·

Άρθρο 5(9)
(Επενδυτικές
προτεραιότητες)

Το ΕΤΠΑ στηρίζει τις ακόλουθες
επενδυτικές προτεραιότητες[...]:Προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας και οποιωνδήποτε
διακρίσεων, μέσω: | α) | επενδύσεων στις
υποδομές υγείας και στις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης
των ανισοτήτων όσον αφορά την
κατάσταση στον τομέα της υγείας, και
προώθησης της κοινωνικής ένταξης με τη
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα και με τη μετάβαση από
θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε
επίπεδο κοινότητας·
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Το ΕΤΠΑ δεν μπορεί να
χρησιμοποιείται για τη
χρηματοδότηση υποδομών που
οδηγούν στην απομόνωση ή τον
διαχωρισμό των παιδιών, των
ατόμων με αναπηρία ή άλλων
ομάδων από την κοινότητα. Αυτό
σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν
μπορούν να χρησιμοποιούν το
ΕΤΠΑ για την ανακαίνιση ή την
οικοδόμηση νέων ιδρυμάτων .
Διαβάζοντας το άρθρο αυτό
συνδυαστικά με το σημείο 16 στο
προοίμιο, γίνεται αντιληπτό ότι το
ΕΤΠΑ πρέπει να χρησιμοποιείται
για τη χρηματοδότηση
υποδομών που στηρίζουν το
δικαίωμα της διαβίωσης στην
κοινότητα όλων των ατόμων, είτε
διαβιούν σε ίδρυματα είτε
κινδυνεύουν με ιδρυματοποίηση.
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να
περιλαμβάνει τη βασική στέγαση,
την εκπαίδευση και τις υποδομές
υγείας.
Κάθε υποδομή που
χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ
πρέπει να προωθεί την
κοινωνική ένταξη και να
διευκολύνει τη διαδικασία της
αποϊδρυματοποίησης των
κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι
τα κράτη μέλη δεν μπορούν να
χρηματοδοτούν υποδομές
ιδρυματικού χαρακτήρα.

Document translated with the financial support from the European Union
Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" (2014-2020). For further
information please consult: http://ec.europa.eu/social/easi
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