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Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ» στα είκοσι 

πέντε χρόνια λειτουργίας της έχει υλοποιήσει πολυάριθμα προγράμματα εκπαίδευσης, 

κατάρτισης, συμβουλευτικής, εκπόνησης μελετών κλπ. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των 

ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, με στόχο την κοινωνική ισότητα και συνοχή.  

Κατά το έτος 2019 συνεχίστηκε η υλοποίηση του προγράμματος ESTIA- Στέγαση Αιτούντων 

Άσυλο στην Κρήτη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με συντονιστή 

εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Ο ΠΛΟΗΓΟΣ, ως τοπικός εταίρος, έχει αναλάβει τις 

δράσεις στέγασης και ψυχοκοινωνικής στήριξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο στους 

νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, μισθώνοντας κατοικίες στους δήμους Ηρακλείου, 

Μαλεβιζίου και Σητείας.  

Παράλληλα, η εταιρεία ανταποκρίθηκε στο αίτημα υποβολής πρότασης του Διεθνούς 

Οργανισμού Μετανάστευσης για το έργο HELIOS, που αφορά σε δράσεις ένταξης 

αναγνωρισμένων προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Έπειτα από τη θετική αξιολόγηση της 

πρότασης και τις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν, ο ΠΛΟΗΓΟΣ ξεκίνησε την υλοποίηση 

του έργου τον Δεκέμβριο του 2019. 

Ταυτόχρονα, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ έχει αναλάβει την υλοποίηση έργων, 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης. Κατά το έτος 2019 συνεχίστηκαν τα προγράμματα: 

1. Δημιουργία Δομής Στήριξης- Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη 

2. Δημιουργία Μονάδας Στήριξης της Γυναικείας Χειροτεχνίας 

3. Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης 

Ειδικότερα: 

ESTIA- Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη 

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνεργάζεται με την ελληνική Κυβέρνηση, 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την παροχή στέγασης σε 

διαμερίσματα και τη στήριξη μέσω προπληρωμένων καρτών των προσφύγων και αιτούντων 

άσυλο στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την 

Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA, με την συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 



 

Απολογιστική έκθεση 2019                                                                                                                                  3 

Η στέγαση σε διαμερίσματα βελτιώνει την καθημερινότητα των προσφύγων και αιτούντων 

άσυλο στην Ελλάδα, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανόμενης και της εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο σταδιακά υποστηρίζεται η 

ένταξη αυτών που θα παραμείνουν στη χώρα. Η τοπική κοινωνία εμπλουτίζεται  με τη 

συνύπαρξη με τα νέα μέλη της ενώ η τοπική οικονομία ενισχύεται με την ενοικίαση των 

διαμερισμάτων. 

Η οικονομική υποστήριξη μέσω προπληρωμένων καρτών ενισχύει το αίσθημα αξιοπρέπειας 

και ενδυναμώνει τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

επιλέξουν πώς θα καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Παράλληλα ενισχύεται άμεσα η 

τοπική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. 

Το πρόγραμμα ESTIA ξεκίνησε στην Κρήτη τον Απρίλιο του 2017 και συνεχίζεται παρέχοντας 

υπηρεσίες ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης στους ωφελούμενούς του.  

Το 2019 απασχολήθηκαν 63 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (Διοικητικό Προσωπικό, Λογιστής, 

Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διερμηνείς, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Επόπτες Φιλοξενίας, 

Μηχανικοί, Οδηγοί κλπ.).  

Οι ωφελούμενοι ανήλθαν σε 1364 άτομα.  

Οι μισθωμένες κατοικίες ήταν 190 σε Ηράκλειο και Σητεία.  

Ο αρχικός ετήσιος προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.072.237,05€.  

HELIOS 

Το HELIOS είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης που στοχεύει να υποστηρίξει τους 

Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας (Πρόσφυγες και Δικαιούχους Επικουρικής Προστασίας) 

να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Το πρόγραμμα προσφέρει υπηρεσίες που στοχεύουν 

στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων στέγασης, 

μαθημάτων ένταξης, εργασιακής υποστήριξης και εποπτείας ένταξης. 

Το HELIOS υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τους Εταίρους 

του με την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης και χρηματοδοτείται από τη Γενική 

Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ έλαβε από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 

την Απόφαση Έγκρισης για την υλοποίηση του προγράμματος HELIOS τον Δεκέμβριο του 

2019.  

Ο αρχικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός ήταν 581.061,49€. 

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο έγιναν όλες οι απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για την έναρξη 

του έργου. 
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Δημιουργία Δομής Στήριξης- Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη 

Το έργο αφορά στη δημιουργία Πιλοτικής Δομής Στήριξης της Οικοτεχνικής και  Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας, στην Κρήτη, με ολοκληρωμένη παρέμβαση (Δράσεις Ενημέρωσης- 

Ευαισθητοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δικτύωσης και Συνέργειας Φορέων, 

Συμβουλευτικής Στήριξης των δυνητικών ενδιαφερόμενων, Επιμόρφωση και υποστηρικτικές 

ενέργειες εκκόλαψης ατομικών ή/και συλλογικών   δραστηριοτήτων μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρηματικών εγχειρημάτων οικοτεχνικών και κοινωνικών επιχειρήσεων).  

Αιχμή της παρέμβασης αποτελεί η δημιουργία κέντρου αναφοράς (Δομής) που σχεδιάζει, 

παρακολουθεί, στηρίζει,  «εμψυχώνει», συντονίζει και υλοποιεί δράσεις  και στις τέσσερις 

Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.  

Η παρέμβαση έχει καινοτόμο χαρακτήρα και έρχεται να ικανοποιήσει την επιλεγμένη 

«Στρατηγική Στόχευση» της Περιφέρειας Κρήτης για μια «Ολοκληρωμένη και Πολύπλευρη» 

στήριξη - ανάπτυξη της Οικοτεχνικής και Κοινωνικής Μικρο-Επιχειρηματικότητας, με 

οργανωμένο, συγκροτημένο, λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο, στη λογική της 

δημιουργίας προϋποθέσεων για μια «άλλη οικονομία», καθώς και ποιοτικών νέων θέσεων 

απασχόλησης. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 και κατά το έτος 2019 απασχόλησε 5 άτομα 

(Λογιστές, Γεωπόνοι κλπ.). 

Το ποσό που απορροφήθηκε το 2019 για τις ενέργειες του έργου, ανήλθε σε  117.790,58€. 

Δημιουργία Μονάδας Στήριξης της Γυναικείας Χειροτεχνίας 

Το έργο αφορά στην δημιουργία προϋποθέσεων λειτουργίας Μονάδας Στήριξης της 

Γυναικείας Χειροτεχνίας στην Κρήτη, με ολοκληρωμένη παρέμβαση υλοποιώντας δράσεις 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, διάσωσης, ανάδειξης, οργάνωσης, σύνδεσης 

της γυναικείας χειροτεχνίας και των χειροτεχνικών διαδρομών με τον τουρισμό, 

επιμόρφωσης νέων και υφιστάμενων χειροτεχνών και ευαισθητοποίησης Τοπικών 

Συλλογικοτήτων και Φορέων σχετικών με την χειροτεχνία.  

Βασικό στόχο της παρέμβασης αποτελεί η δημιουργία κέντρου αναφοράς (Μονάδα 

Στήριξης) που υποστηρίζει όλα τα προαναφερόμενα συντονίζοντας και υλοποιώντας δράσεις 

και στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, συμπληρωματικά και συνδυαστικά 

με αντίστοιχες προσπάθειες άλλων Τοπικών Φορέων και Συλλογικοτήτων.   

Η παρέμβαση είναι σε συνάφεια με την επιλεγμένη «Στρατηγική Στόχευση» της Περιφέρειας 

Κρήτης για μια «Ολοκληρωμένη και Πολύπλευρη» στήριξη - ανάπτυξη των παραδοσιακών 

τρόπων παραγωγής, με οργανωμένο, συγκροτημένο, λειτουργικό και αποτελεσματικό 
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τρόπο, στη λογική της δημιουργίας προϋποθέσεων για μια «εναλλακτική οικονομία», καθώς 

και στην δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018 και κατά το έτος 2019 απασχόλησε 8 άτομα 

(Πληροφορικής, Οικονομολόγους, Γεωπόνους κλπ.). 

Το ποσό που απορροφήθηκε το 2019 για τις ενέργειες του έργου, ανήλθε σε  81.031,80€. 

Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης 

Η δημιουργία  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Π.Υ.Κ.) έρχεται να απαντήσει για 

πρώτη φορά, στην αναγκαιότητα  λειτουργίας μιας Περιφερειακής Δομής, η οποία  με 

διεπιστημονικό και τεχνοκρατικό τρόπο επιχειρεί να συμβάλει και να στηρίξει  ουσιαστικά 

τους φορείς σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων  για την Ύπαιθρο της Κρήτης.  

Η αναγκαιότητα λειτουργιάς του παραπάνω αναφερόμενου Παρατηρητηρίου στην 

Περιφέρεια Κρήτης αναδεικνύεται, αφ' ενός μεν από την σπουδαιότητα του θέματος της 

Υπαίθρου και της επείγουσας πλέον αντιμετώπισης των θεμάτων που την αφορούν , αφ' 

εταίρου δε από τη διαπίστωση ότι οι μέχρι σήμερα προσπάθειες (με την αποσπασματική 

προσέγγιση που είχαν) , δεν κατάφεραν να απαντήσουν  κι ούτε ασφαλώς αρκούν για να 

ανταποκριθούν  με την πληρότητα που η σύγχρονη σύνθετη πραγματικότητα, απαιτεί . 

Υπ΄ αυτή την έννοια το Π.Υ.Κ. έρχεται να συμβάλει ώστε να βρεθούν απαντήσεις και να 

διατυπωθούν κατευθύνσεις και προτάσεις με επιστημονική τεκμηρίωση. Αποδέκτες όλων 

των παραπάνω , η Περιφέρεια , η Τοπική Αυτ/ση , Αναπτυξιακοί Φορείς , άλλοι Συλλογικοί 

κι Επαγγελματικοί Χώροι, κλπ προκειμένου να διαμορφώσουν πληρέστερα τις σχετικές 

πολιτικές τους. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 και μέχρι το τέλος του έτους απασχόλησε 3 

άτομα (Περιβαλλοντολόγος, Οικονομολόγος κλπ.). 

Το ποσό που απορροφήθηκε το 2019 για τις ενέργειες του έργου, ανήλθε σε  55.123,29€. 

 

 

 

 

 

 

 

 


