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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 2018 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.  

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 2018 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 

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. 

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

τοπική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. 

Το πρόγραμμα ESTIA ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017 και συνεχίζεται παρέχοντας υπηρεσίες 

ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης στους ωφελούμενούς του.  

Το 2018 απασχολήθηκαν 60 άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων : 

 Διοικητικό προσωπικό 

 Λογιστής 

 Κοινωνικοί λειτουργοί 

 Διερμηνείς 

 Ψυχολόγοι 

 Κοινωνιολόγοι 

 Επόπτες φιλοξενίας 

 Μηχανικοί 

 Οδηγοί 

     

  

Οι ωφελούμενοι ανήλθαν σε 1.021 άτομα. 

Οι μισθωμένες κατοικίες ήταν 160. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.534.811,02 € . 

 

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 
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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 2018 απασχόλησε 5 άτομα  

των παρακάτω ειδικοτήτων : 

 Λογιστής 

 Διοικητικό προσωπικό 

 Γεωπόνοι 

Το ποσό που δαπανήθηκε το έτος 2018 για τις δράσεις του έργου ανήλθε στις 115.487,88 € 

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 

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 2018 απασχόλησε 4 άτομα των 

παρακάτω ειδικοτήτων : 

 Πληροφορικής 

 Οικονομολόγους 

 Γεωπόνους 

Το ποσό που δαπανήθηκε το έτος 2018 για τις δράσεις του έργου ανήλθε στις 54.296,23 € 

 


