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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
242/2018 

 
          Στην Αμφίκλεια, σήμερα 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου Αμφίκλειας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. οικ.168845/662/17-7-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 7η Συνεδρίαση (Τακτική) του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. 
Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:    
    

Θέμα 3Ο  

H.Δ. 
Λήψη απόφασης  για την έγκριση α) της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2017, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού 
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής(Ν. 4445/2016, ΦΕΚ 236/Τ.Β’/19-12-2016) και β) της ετήσιας 
Περιφερειακής έρευνας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης  Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ιωάννης Περγαντάς 
 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 
Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 
Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Η Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
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8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη  √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος   √ 10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης   √ 
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία  √ 
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 25 6 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 16 4 
 

       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα ένας ( 41), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού 
Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη 
συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο στον 
εισηγητή του 3ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη  Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Ιωάννη Περγαντά, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. οικ. 
353/166345/13-7-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 
Έχοντας υπόψη: 
   

   1.  Τις διατάξεις  του Ν.3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

   2.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και 
την αρ. 3203/84663/2017(ΦΕΚ 2201/28-06-2017 Τ.Β’) «΄Εγκριση  Τροποποίησης –  
Επικαιροποίηση  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.»  

   3.  Τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 4445/2016(ΦΕΚ 236/Τ.Α’/19-12-2016) “Εθνικός 
Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής         
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και         
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α΄85) και άλλες διατάξεις”.                                       
                                                                 
                                                                        
                                                     Εισηγούμαστε 
       
   Την έγκριση α) της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, έτους 2017, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής(Ν. 4445/2016, 
ΦΕΚ 236/Τ.Β’/19-12-2016) και β) της ετήσιας Περιφερειακής έρευνας του Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης. 
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Α)  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (Ν.4445/2016) 
 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες των πολιτών στο πεδίο της 

Φτώχειας και του Κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της 
κοινωνικής προστασίας  και της ενεργητικής ένταξης των ευπαθών προέβει, για το έτος 2017, στον 
σχεδιασμό ενεργειών και δράσεων καταπολέμησης της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη των 
ομάδων αυτών. 

Οι δράσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο της Περιφερειακής Στρατηγικής  Καταπολέμησης 
της Φτώχειας και της Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ ) Στερεάς Ελλάδας, η οποία αποσκοπεί στην 
οργανωμένη εφαρμογή εθνικών και περιφερειακών μέτρων και πολιτικών πρόληψης και 
καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 
 
Α) στο πεδίο εφαρμογής Εθνικών μέτρων και πολιτικών εφάρμοσε : 
-το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ΚΕΑ, δίνοντας στους δικαιούχους πρόσβαση και σε άλλες 
παροχές 
 
-την επέκταση της παιδικής φροντίδας με κουπόνι (voucher) σε όλες τις οικογένειες με παιδιά 2 - 5 
ετών  
 
- αποκατάσταση του προγραμματος “Βοήθεια Στο Σπίτι”  
 
-αποσύνδεση της περίθαλψης από την ασφάλιση, με σκοπό την ίση πρόσβαση όλων στην υγεία 
 
Β) στο πεδίο της εφαρμογής Περιφερειακών μέτρων και πολιτικών εφάρμοσε: 
-το πρόγραμμα σίτισης και προώθησης υγιεινής διατροφής “Διατροφή” 
 
- το πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους “ΤΕΒΑ” 
 
-την έναρξη λειτουργίας προγράμματος άμεσης κοινωνικής παρέμβασης “ΓΕΦΥΡΑ” 
 
-την συγκρότηση “ Κοινωνικών Συμπράξεων” μεταξύ της Περιφέρειας, ως ρόλο Συντονιστή 
Εταίρου και την συμμετοχή των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων, των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των 
ΝΠΙΔ, με σκοπό την δημιουργία ευέλικτων και λειτουργικών σχημάτων, που θα καλύψουν τις 
ανάγκες των ωφελούμενων 
 
- το Πρόγραμμα “ΑΡΧΙ-ΖΩ” με την  παροχή voucher 60ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών από 
παιδιά της Α΄ Δημοτικού 
 
-την καταγραφή αναγκών, τον συντονισμό και δικτύωση των δομών παροχής Κοινωνικών 
Υπηρεσιών σε Περιφερειακό επίπεδο, μέσα από την λειτουργία της Δομής Υποστήριξης Δράσεων 
Κοινωνικής Ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ της Περιφέρειας στερεάς Ελλάδας, η οποία δημιουργήθηκε τον 
Αύγουστο του 2017. 
 
 
 
 
 
 
2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΣΚΕ- ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
 
Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΠΕΣΚΕ)στη Στερεά Ελλάδα έχουν προσδιοριστεί δείκτες για την απο- τίμηση της 
αποτελεσματικότητα και του αντίκτυπου. Οι δείκτες παρακολούθησης της ΠΕΣΚΕ είναι λογικό να 
έχουν πλήρη συνάφεια με τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος που έχουν ποσοτικοποιηθεί 
στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020. 
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Οι παρεμβάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των 
στόχων, σε επίπεδο εκροών και αποτελεσμάτων είναι απόλυτα συνυφασμένη με το σύστημα 
παρακολούθησης των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που χρησιμοποιείται από τη 
Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ, το οποίο με την πρόσφατη αναθεώρηση του Προγράμματος έχει 
μεταβληθεί. 
 
Για την εκτίμηση λοιπόν του βαθμού επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για 
τις δράσεις του ΕΚΤ και κατ’ επέκταση για επίτευξη των στόχων της ΠΕΣΚΕ έχει εγκριθεί το νέο 
σύστημα παρακολούθησης των δεικτών το οποίο αφορά σε διαθέσιμα δεδομένα – εκροές από τις 
ενταγμένες πράξεις. 
 
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών οι οποίοι τροφοδοτούνται από τις 
ενταγμένες πράξεις στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμησης της φτώχειας –ΕΚΤ» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020. 
 
Δείκτες Εκροών 

ΑΠ
1     
ΕΠ 

Είδο
ς 

Δείκ
τη 

Τίτλος  

Στόχοι 
ΠΕΠ - 
ΠΕΣΚ
Ε 2023 

Πλήθος 
Ενταγμέ

νων 
Έργων 

Τιμή 
Στόχος 
Δείκτη / 

ΤΔΠ 

Υλοποί
ηση 

Δείκτη 

Ποσοστ
ό 

Επίτευξ
ης σε 
σχέση 

με 
ενταγμέ

να  

Ποσοστ
ό 

Υλοποίη
σης 

10501 

Άτομα που αποδεσμεύονται από 
τη φροντίδα εξαρτώμενων 
ατόμων 5.942 3 2.699 2.141 45% 36% 

CO01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια ανέργων 1.100 3 1.590   145%   

CO05 

Απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων   3 1.095 1.087     

9i 

CO21 

Αριθμός έργων αφιερωμένων 
στη βιώσιμη συμμετοχή και την 
πρόοδο των γυναικών στην 
απασχόληση   3 3 2     

5502 
Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών 5 5 5 5 100% 100% 

5503 
Αριθμός επωφελούμενων των 
υποστηριζόμενων δομών 680 5 680 174 100% 26% 

10501 

Άτομα που αποδεσμεύονται από 
τη φροντίδα εξαρτώμενων 
ατόμων 247 3 13 8 5% 3% 

11501 

Αριθμός σχολικών μονάδων που 
επωφελούνται από εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 200 3 76 38 38% 19% 

11502 
Αριθμός μαθητών που 
επωφελούνται 208 3 79 39 38% 19% 

9iii 

CO17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα   11 758       

5502 
Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών 42 33 37   88%   

5503 
Αριθμός επωφελούμενων των 
υποστηριζόμενων δομών 31.556 33 30.056   95%   

CO22 

Αριθμός έργων που αφορούν  
εθνικό , περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο   33 37       

9iv 

T2253 

Συμμετέχοντες που λαμβάνουν 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες   33 30.201       

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
 
Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i έχουν ενταχθεί τρία έργα τα οποία αφορούν σε δράσεις εναρμόνισης 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ο υψηλός βαθμός ενεργοποίησης των δράσεων αυτών καταγράφεται στο 
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δείκτη εκροής 10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων, όπου εμφανίζει τιμή 2.141 
άτομα εκ των οποίων οι 2.138 είναι γυναίκες. 
 
Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii και σχετικά με τους δείκτες 05505: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών και 05503: 
Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών, υπάρχουν 5 υποστηριζόμενες δομές από τις οποίες 
ωφελούνται 174 άτομα. Επίσης, έχουν ενταχθεί πράξεις που αφορούν σε 38 σχολικές μονάδες που ωφελούνται από 
σχολικές παρεμβάσεις (δείκτης 11501) με ωφελούμενους (δείκτης 11502) 39 μαθητές. 
 
Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv έχει ενεργοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δημόσιας δαπάνης που 
αντιστοιχεί στο ΕΚΤ. Οι ενταγμένες πράξεις ανέρχονται σε 37 και αφορούν κυρίως δομές σε περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο. Από αυτές τις δομές υπολογίζεται ότι  εξυπηρετούνται 30.200 ωφελούμενοι (δείκτης Τ2253).  
 
Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζονται δεδομένα των δεικτών εκροών και αποτελέσματος που τροφοδοτούνται από τα 
Απογραφικά Δελτία Πράξεων ΕΚΤ και αφορούν τους ωφελούμενους των Έργων. 
 
Κατά κανόνα οι ωφελούμενοι των Πράξεων είναι άνεργοι κυρίως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 
καταγράφεται και μεγάλος αριθμός μεταναστών και άλλων συμμετεχόντων μειονεκτούντων ομάδων 
συμπεριλαμβανομένων των Ρομά. 

 

Δείκτες Εκροών & Αποτελέσματος βάσει Απογραφικών Δελτίων Πράξεων ΕΚΤ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i 
Επενδυτική Προτεραιότητα 

9iii 
Κωδ. Δείκτης Άνδρας Γυναίκα  Σύνολο Άνδρας Γυναίκα  Σύνολο 

CO01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 1 1.278 1.279       

CO02 Μακροχρόνια άνεργοι 1 657 658       

CO03 Οικονομικά μη ενεργά άτομα   35 35 2 5 7 

CO04 

Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση   26 26 2 5 7 

CO05 

Απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων 2 828 830   1 1 

CO06 Κάτω των 25 ετών   50 50       

CO07 Άνω των 54 ετών   2 2 2 1 3 

CO08 

Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη 
ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν 
εκπαίδευση ή κατάρτιση   2 2 2 1 3 

CO09 

Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
(ISCED 2) 3 217 220 1 4 5 

CO10 

Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μετεδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)   1.401 1.401   1 1 

CO11 
Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
(ISCED 5-8)   514 514   1 1 

CO12 
Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων   215 215 1 1 2 

CO13 
Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα   192 192 1 1 2 

CO14 

Συμμετέχοντες που ζουν σε 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 
συντηρούμενα τέκνα 2 148 150 1   1 

CO15 

Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά)   217 217       
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CO16 Συμμετέχοντες με Αναπηρία   11 11       

CO17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα   71 71 1   1 

CR01 

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, 
που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 
εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους   7 7       

CR02 

Συμμετέχοντες που παρακολουθούν 
εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους   31 31       

CR04 

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους   77 77       

CR05 

Μειονεκτούντα άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 
εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους   37 37       

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ  
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΚΕΑ)  

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης ακραίας φτώχειας στην οποία έχουν περιέλθει τουλάχιστον το 1/4 των 
νοικοκυριών της χώρας έχει νομοθετηθεί και υλοποιείται από το 2016 η εισοδηματική ενίσχυση των νοικοκυριών που 
βρίσκονται σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 
 
Το πρόγραμμα για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης εφαρμόστηκε πιλοτικά σε τριάντα Δήμους και ωφελήθηκαν 
περίπου 35.000 νοικοκυριά, ενώ από 1/1/2017 το πρόγραμμα επεκτάθηκε παντού, μέσω της ένταξης επιπλέον 295 
Δήμων της χώρας, με αποτέλεσμα να υπολογίζεται ότι συνολικά θα έχουν οφέλη περίπου 700.000 άτομα. 
 
Με την ένταξη του νοικοκυριού στο πρόγραμμα, εκτός από την εισοδηματική ενίσχυση, προσφέρεται στην οικογένεια 
πρόσβαση και σε άλλες παροχές όπως: 

- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων για όλη την οικογένεια. 
- Παροχή σχολικών γευμάτων. 
- Δωρεάν φοίτηση όλων των παιδιών των ευάλωτων ομάδων στους βρεφονηπιακούς 

σταθμούς 
- Εργασία για το 10% των ανέργων που λαμβάνουν το ΚΕΑ μέσω κοινών προγραμμάτων του 

υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ. 
- Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης. 
- Ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας. 
- Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Άπορους. 
- Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ηλεκτρικής ενέργειας. 
- Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ύδρευσης. 
- Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων, με χαμηλά ή μηδενικά 

δημοτικά τέλη. 
Ταυτόχρονα όμως καταργούνται μια σειρά από προνοιακά επιδόματα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί ή αναμένεται να 
ενσωματωθούν στο ΚΕΑ. Συγκεκριμένα πρόκειται για: 

- Επίδομα Ένδειας: Το χορηγούσαν οι Δήμοι και αφορούσε 500-1300 ωφελούμενους. 
 
- Επίδομα απροστάτευτων τέκνων: Αφορούσε 13.000 ωφελούμενους με προϋπολογισμό για 

το 2016 στα 5,268 εκατ. ευρώ. 
 
- Επιδότηση ενοικίου ύψους 70 ευρώ τον μήνα για μεμονωμένο άτομο προσαυξανόμενο 

κατά 30 ευρώ για κάθε ενήλικο ή ανήλικο και έως 220 ευρώ τον μήνα. 
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- Επιδότηση σίτισης με κάρτα που θα ενσωματώνει αξία για αγορές προϊόντων 70 ευρώ τον 

μήνα για το μεμονωμένο άτομο προσαυξανόμενο κατά 30 ευρώ για κάθε μέλος και έως 220 
ευρώ τον μήνα. 

 
- Επίδομα για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής: Αφορούσε 5.000 ωφελούμενους για 

παρακολούθηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης με προϋπολογισμό 1,75 εκατ. ευρώ. Στο εξής 
οι δικαιούχοι ΚΕΑ θα πρέπει υποχρεωτικά να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, για να 
λαμβάνουν τη συγκεκριμένη παροχή 

 
- Επίδομα ΟΑΕΔ για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά Εργασίας, πλέον σε αντικατάσταση 

από την πρόβλεψη για 10% προσλήψεις ανέργων που λαμβάνουν το ΚΕΑ. 
 
Από 1/1/2017 στο πρόγραμμα ΚΕΑ εντάχθηκαν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον Οκτώβριο του 2017 ήταν ενταγμένα στο ΚΕΑ 14.938 νοικοκυριά 
με 32.617 ωφελούμενα μέλη ενώ τον Φεβρουάριο του 2018 στο πρόγραμμα ΚΕΑ είναι 
ενταγμένα  15.621 νοικοκυριά και ωφελούνται 32.497 μέλη των νοικοκυριών. Το γεγονός αυτό 
σημαίνει ότι αυξήθηκαν κατά 4,6% τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ΚΕΑ 
ενώ μειώθηκε κατά 0,4% ο αριθμός των ωφελούμενων μελών των νοικοκυριών.  
 
Στα γραφήματα που ακολουθούν αποτυπώνεται το ποσοστό των μελών των νοικοκυριών ανά 
Δήμο και ανά Περιφερειακή Ενότητα, τα οποία λαμβάνουν ΚΕΑ τον Οκτώβριο του 2017 και 
τον Φεβρουάριο του 2018. 
Ποσοστό μελών νοικοκυριών που λαμβάνει ΚΕΑ ανά Δήμο (Οκτώβριος 2017 & Φεβρουάριος 2018) 
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   Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 
Τον Φεβρουάριο του 2018 η Περιφερειακή Ενότητα με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που 
έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα και λαμβάνει ΚΕΑ είναι η Π.Ε. Εύβοιας (7,1%), ενώ η Βοιωτία 
είναι η ΠΕ με το μικρότερο ποσοστό(4,7%). Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 το ποσοστό 
των ωφελούμενων που λαμβάνουν ΚΕΑ αυξήθηκε στις Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας, 
μειώθηκε στην Π.Ε. Ευρυτανίας ενώ παρέμεινε σταθερό στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
Από το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το 5,8%, πληθυσμός που 
διαβιεί σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ωφελείται από το πρόγραμμα ΚΕΑ, λαμβάνοντας 
μηνιαία επιδοματική ενίσχυση.  
 
Ποσοστό μελών νοικοκυριών που λαμβάνει ΚΕΑ ανά ΠΕ και σύνολο ΠΣτΕ (Οκτ. 2017-Φεβ. 2018) 
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Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2018 το 12,2% των αιτούντων-αρχηγών των 
νοικοκυριών που λαμβάνουν ΚΕΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μετανάστες, το 
0,2% είναι φοιτητές, το 1,1 % είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και το 1,9% είναι ΑμΕΑ. Επιπρόσθετα 
το 25,3% των ωφελούμενων μελών νοικοκυριών που λαμβάνουν ΚΕΑ είναι παιδιά ηλικίας 
κάτω των 18 ετών. 

 

Επέκταση της παιδικής φροντίδας με κουπόνι (voucher) σε όλες τις οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2-5 ετών 
Υλοποιείται για τις οικογένειες που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 
€27.000 για οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά). Παρότι το μέτρο διευκολύνει την πρόσβαση στην παιδική φροντίδα, οι 
διαθέσιμες θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς παραμένουν περιορισμένες: στη σχολική χρονιά 2017-18 περίπου 
40.000 παιδιά (των οποίων οι γονείς είναι δικαιούχοι vouchers) δεν μπόρεσαν να φιλοξενηθούν σε κάποιον 
βρεφονηπιακό σταθμό λόγω έλλειψης θέσεων. 
Αποκατάσταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  

Το πρόγραμμα υλοποιείται κανονικά. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν απαιτούν να υπάρχει συγγενικό πρόσωπο του 
ηλικιωμένου που να είναι άνεργο ή να απειλείται από την ανεργία (όπως ίσχυε το 2011-2012). Το πρόγραμμα 
εξακολουθεί να μην έχει μόνιμο χαρακτήρα, και να ανανεώνεται από χρόνο σε χρόνο, στο βαθμό που εξασφαλίζεται η 
χρηματοδότησή του –αρχικά από προγράμματα της ΕΕ, τα τελευταία χρόνια από εθνικούς πόρους. 
Αποσύνδεση της περίθαλψης από την ασφάλιση, με σκοπό την ίση πρόσβαση στην υγεία όλων (ιδίως των 
φτωχών, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των χρόνια ασθενών).  
Από το 2016 έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις για την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης 
στους ανασφάλιστους και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα εισοδηματικά κριτήρια για δωρεάν φάρμακα είναι 
πολύ αυστηρά (π.χ. ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως €4.800 για οικογένειες με 2 παιδιά). 
 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 
O Στρατηγικός Στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2014 – 2020 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τον Γενικό Στόχο που αφορά στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής συνοχής. Ο Γενικός αυτός Στόχος εξυπηρετείται από το Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020 μέσα από τους 
αντίστοιχους Ειδικούς Στόχους και Επενδυτικές Προτεραιότητες. 
 
Οι Ειδικοί Στόχοι που συμβάλουν στον Γενικό Στόχο ο οποίος αφορά στο πεδίο της ενίσχυσης της κοινωνικής 
συνοχής είναι οι εξής: 
 
8iii1.Προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας 
 
8v1.Προσαρμογή των εργαζομένων και των ΜΜΕ στο νέο περιβάλλον 
 
9α1. Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών 
 
9δ1. Ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη υπέρ κοινωνικά ευάλωτων κοινοτήτων (σε συνδυασμό με 9vi 
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9i1. Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 
 
9ii1.Ενδυνάμωση της λειτουργίας και των δράσεων των δομών κοινωνικής ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων 
ομάδων με έμφαση στους ρομά και τους μετανάστες 
 
9iii1. Βελτίωση της λειτουργίας δομών που προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ειδικά των γυναικών 
 
9iii2. Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες) 
 
9iv1.Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, με έμφαση στη 
φροντίδα και την υγεία 
 
9iv2. Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές 
υπηρεσίες 
 
9v1.Βελτίωση της λειτουργίας και συνεργασίας υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων 
 
9vi1.Προαγωγή της ολοκληρωμένης τοπικής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης 
 
Οι παραπάνω Ειδικοί Στόχοι διαρθρώνονται σε Επενδυτικές Προτεραιότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στους 
αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας. Στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020 οι Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν 
στην προώθηση της απασχόλησης και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), είναι οι Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ.8, ΑΠ.9 και ΑΠ.10. Αναλυτικά: 
 

Επενδυτικές Προτεραιότητες ανά Άξονα – ΕΚΤ (Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020) 

Άξονας Προτεραιότητας Επενδυτική Προτεραιότητα 

Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή 

8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία επιχειρήσεων  

ΑΠ.8 
Προώθηση της βιώσιμης 
απασχόλησης υψηλής ποιότητας 
και υποστήριξη της κινητικότητας 
των εργαζομένων 

8v 
Προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 
αλλαγές  

9a 

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 

ΑΠ.9 

Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης - 
ΕΤΠΑ 

9d 
Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

9i 

Ενεργός ένταξη, με σκοπό μεταξύ άλλων την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της 
ενεργούς συμμετοχής και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας 

9ii Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 
την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 

ΑΠ.1
0 

Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμησης της 
φτώχειας -ΕΚΤ 

9iv 

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 
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9v 
Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις 

9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων  

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8, 9 & 10 ΤΟΥ E.Π. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  
2014- 2020 

Α.Π.8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων 
 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη λόγω κυρίως της καθυστέρησης λειτουργίας του ΠΣΚΕ, η 
οποία αποτελεί οριζόντιο πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η καθυστέρηση για την εκπλήρωση της 
αυτοδέσμευσης για την πλήρη εφαρμογή και λειτουργία ενός Περιφερειακού Μηχανισμού η Μελέτης για τη Διάγνωση 
των Αναγκών της  Αγοράς Εργασίας επέφερε και καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Άξονα. 
 
Α.Π.9:Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας –ΕΤΠΑ 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 9, ο οποίος περιλαμβάνει τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9a και 9d, παρουσιάζει 
σημαντική πορεία υλοποίησης καθώς έχουν εξειδικευτεί και έχουν εκδοθεί προσκλήσεις που αφορούν α) σε έργα 
αναβάθμισης στον Τομέα Υγείας και β) Έργα ενίσχυσης κοινωνικών και προνοιακών υποδομών. Επισημάνεται ότι όσο 
αναφορά στις υποδομές στον τομέα της Υγείας της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9a, o προϋπολογισμός στην 
Κατηγορία Παρέμβασης ανέρχεται σε 11.000.000 € υπερβαίνοντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της Κατηγορίας. 
Αυτό συμβαίνει λόγω του ένταξης του Μεγάλου Έργου (μεταφερόμενο) του Νοσοκομείου Χαλκίδας. 
 
Α.Π.10:Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας –ΕΚΤ 
 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 10, ο οποίος περιλαμβάνεις τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9i, 9ii, 9iii, 9iv, 9vκαι 9vi 
παρουσιάζει σημαντική πορεία υλοποίησης καθώς έχουν εξειδικεύθηκαν και εντάχθηκαν δράσεις σχετικά με: 
- Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής  
- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/ και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 
- Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέμηση της βίας 
- Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής παιδιά με αναπηρία η/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
- Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία 
- Κέντρα Κοινότητας 
- Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών 
- Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 
- Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης 
 

Πίνακας ενταγμένων Έργων του ΑΠ.10 στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020 

aa Δικαιούχος Τίτλος Πράξης Ωφελούμενοι Προϋ/σμός 
Ένταξης 

1 Δήμος Λαμιέων 

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 

Λαμιέων 300 243.360,00 € 

2 Δήμος Λεβαδεών 

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό 

Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων 350 533.520,00 € 

3 ΔΟΠΠΑΧ 
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και  Παροχή Συσσιτίου 965 407.160,00 € 

4 Δήμος Θηβαίων 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων 722 117.000,00 € 

5 Δήμος Δελφών 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δήμου Δελφών 1.076 117.000,00 € 
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aa Δικαιούχος Τίτλος Πράξης Ωφελούμενοι Προϋ/σμός 
Ένταξης 

6 Δήμος Καρπενησίου 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου 300 117.000,00 € 

7 Δήμος Αγράφων Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων 100 164.160,00 € 

8 Δήμος Ορχομενού Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού 1.500 164.160,00 € 

9 Δήμος Λεβαδέων Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων 1.200 112.320,00 € 

10 
Δήμος Αλιάρτου - 

Θεσπιέων Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου 550 164.160,00 € 

11 Δήμος Καρπενησίου Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου 350 112.320,00 € 

12 Δήμος Σκύρου Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκύρου 318 164.160,00 € 

13 Δήμος Στυλίδας Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας 750 164.160,00 € 

14 
Δήμος  Κύμης - 

Αλιβερίου Κέντρo Κοινότητας Δήμου Κύμης - Αλιβερίου 300 164.160,00 € 

15 Δήμος Δομοκού Κέντρo Κοινότητας Δήμου Δομοκού 380 164.160,00 € 

16 
Δήμος Αμφίκλειας  

Ελάτειας Κέντρo Κοινότητας Δήμου Αμφίκλειας  Ελάτειας 274 164.160,00 € 

17 Δήμος Δελφών Κέντρo Κοινότητας Δήμου Δελφών 371 112.320,00 € 

18 ΔΟΠΠΑΧ Κέντρo Κοινότητας ΔΟΠΠΑΧ 1.500 224.640,00 € 

19 Δήμος Τανάγρας Κέντρo Κοινότητας Δήμου Τανάγρας 260 164.160,00 € 

20 
Δήμος Μώλου - Αγίου 

Κωνσταντίνου 
Κέντρo Κοινότητας Δήμου Μώλου-Αγίου 

Κωνσταντίνου 750 164.160,00 € 

21 
Δήμος Διστόμου - 

Αράχωβας Κέντρo Κοινότητας Δήμου Διστόμου - Αράχωβας 750 112.320,00 € 

22 Δήμος Καρύστου Κέντρo Κοινότητας Δήμου Καρύστου 240 164.160,00 € 

23 
Δήμος Διρφύων - 

Μεσσαπίων Κέντρo Κοινότητας Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 200 164.160,00 € 

24 Δήμος Ιστιαίας Κέντρo Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας 300 164.160,00 € 

25 Δήμος Ερέτριας Κέντρo Κοινότητας Δήμου  Ερέτριας 900 164.160,00 € 

26 Δήμος Λοκρών Κέντρo Κοινότητας Δήμου Λοκρών 100 164.160,00 € 

27 Δήμος Λαμιέων Κέντρo Κοινότητας Δήμου Λαμιέων 700 491.280,00 € 

28 Δήμος Θηβαίων Κέντρo Κοινότητας Δήμου Θηβαίων 9320 430.800,00 € 

29 Δήμος Μακρακώμης Κέντρo Κοινότητας Δήμου Μακρακώμης 1.000 164.160,00 € 

30 Δήμος Δωρίδος Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δωρίδος 300 164.160,00 € 

31 
Δήμος Μαντουδίου - 
Λίμνης - Αγίας Άννας 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - 
Αγίας Άννας 250 164.160,00 € 

32 

Σύλλογος γονέων & 
κηδεμόνων ατόμων με 
αναπηρία ν. φθιωτιδας 

Μικτό Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας 
Φροντίδας ΑΜΕΑ Φθιώτιδας 20 576.000,00 € 

33 ΕΑΝ 

Παροχή Υπηρεσιών Διημέρευσης & Ημερήσιας 
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ''ΕΣΤΙΑ'' Αγ. 

Νικόλαος Γαλαξίδι 10 288.000,00 € 

34 

Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου 

Δαμιέων 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Δήμου Λαμιέων 25 354.413,59 € 

35 Δήμος Θηβαίων 

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την 

καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων 

βίας στο Δήμο Θηβαίων 200 169.323,28 € 
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aa Δικαιούχος Τίτλος Πράξης Ωφελούμενοι Προϋ/σμός 
Ένταξης 

36 EETAA  Α. Ε. 

Παροχή Υπηρεσίων Προσχολικής Αγωγής σε 
παιδιά με Αναπηρία ή / και με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (2016-2017) 6 36.266,00 € 

37 

Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 
Τομέας Παιδείας 

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 25 296.875,00 € 

38 EETAA  Α. Ε. 
Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2017-

2018) 1335 3.574.492, 00 € 

39 

Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 
Τομέας Παιδείας 

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-2018 26 393.320,00 € 

40 EETAA  Α. Ε. 
Παροχή Υπηρεσίων Προσχολικής Αγωγής (2016-

2017) 1150 3.035.887,00 € 

41 EETAA  Α. Ε. Παροχή Υπηρεσίων Προσχολικής Αγωγής 985 2.631.450,95 € 

42 EETAA  Α. Ε. 

Παροχή Υπηρεσίων Προσχολικής Αγωγής σε 
παιδιά με Αναπηρία ή / και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 4 21.181,80 € 

43 

Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 
Τομέας Παιδείας 

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 25 296.875,00 € 

44 EETAA  Α. Ε 

Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(2017-2018) 4 27.925,00 € 

45 Κ.Ε.Θ.Ι. 

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Δημόσιας 
Διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων 
βίας σε Περιφερειακό επίπεδο 

 (Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας) 300 241.200,00 € 

46 Δήμος Λαμιέων Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμος Λαμιέων 60 536.000,00 € 

47 Δήμος Χαλκιδέων 

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για 
την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων 

βίας στο Δήμο Χαλκιδέων 100 205.950,00 € 

48 

Περιφεριακό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΠΤΑ) 
Στερεάς Ελλάδας 

Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - 
ΓΕΦΥΡΑ  1.200.000,00 € 

Σύνολα ΔΠΒΑ 1.535.040,00 € 

Σύνολα ΚΚ 4.550.880,00 € 

Σύνολα ΚΔΗΦ 864.000,00 € 

Σύνολα ΚΗΦΗ 354.413,59 € 

Σύνολα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 987.070,00 € 

Σύνολα Παροχής Υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής 9.327.202,75 € 

Σύνολα Συμβουλευτικών Κέντρων γυναικών θυμάτων βίας 1.152.473,28 € 

Σύνολο Δομής ΓΕΦΥΡΑ 1.200.000,00 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.971.079,62 € 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
 

Στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 10 έχουν ενταχθεί 48 
Πράξεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), συνολικού 
προϋπολογισμού 19.971.079,62 €. Οι Πράξεις αφορούν σε 25 Κέντρα Κοινότητας (ένα σε κάθε Δήμο), 6 
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, 2 Κέντρα Διημέρευσης, 1 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, 4 
Δομές Φιλοξενίας – Συμβουλευτικά Κέντρα γυναικών θυμάτων βίας, 6 έργα Παροχής Υπηρεσιών 
Προσχολικής Αγωγής και 3 έργα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης. Επίσης, έχει ενταχθεί και η 
Πράξη που αφορά τη λειτουργία της Δομής υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ, η οποία 
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έχει το σκοπό την οργάνωση και τον συντονισμό των παρεμβάσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Σημειώνεται 
ότι, από την υλοποίηση των ανωτέρω Πράξεων αναμένεται να επωφεληθούν 30.650 άτομα (σύμφωνα με 
τον συνολικό αριθμό ωφελουμένων που δηλώνονται στα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων). 

 
Από το σύνολο των πράξεων, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού (ποσοστό 46%), αφορά στο έργο 
της Παροχής Υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής των σχολικών ετών 2016 – 2017 και 2017 – 2018 με 
προϋπολογισμό 9.327.202,75 € και ακολουθούν οι Πράξεις για τη δημιουργία των δομών των Κέντρων 
Κοινότητας (ποσοστό 22%) συνολικού προϋπολογισμού 4.550.880,00 € και οι Πράξεις που αφορούν τις 
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (ποσοστό 7%) συνολικού προϋπολογισμού 1.535.040,00 €. 

Έργα & Δομές που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020 

 

Πηγή : Ίδια επεξεργασία 
 
Η στρατηγική της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε μορφής διακρίσεων περιλαμβάνει τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας.  
 
1ος Άξονας Προτεραιότητας: Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας. Στήριξη ομάδων του πληθυσμού της ΠΣΤΕ που 
πλήττεται από τη φτώχεια και ενίσχυση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. 
 
2ος Άξονας Προτεραιότητας: Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών. Άμβλυνση παραγόντων 
που αποτελούν εστίες υψηλού κινδύνου αποκλεισμού κατά την παιδική ηλικία αντιμετωπίζονται και με τη διασφάλιση 
της ισότητας των ευκαιριών μέσω και της δημιουργίας δομών υποστήριξης για την ενίσχυση της συμφιλίωσης 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
 
3ος Άξονας Προτεραιότητας: Προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων. Διατήρηση, διεύρυνση και αναβάθμιση 
της ποιότητας των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πρόνοιας και πρόσβασης στην υγεία των 
κοινωνικά αποκλεισμένων και όσων βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ενεργός ένταξη και καταπολέμηση 
κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας & 
επιχειρηματικότητας - Δίκτυα και επιχειρήσεις. Ενίσχυση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων και της ικανότητάς 
τους να δίνουν λύσεις στις διαφοροποιούμενες ανάγκες τους. 
 
4ος Άξονας Προτεραιότητας: Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης. Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας 
της Περιφέρειας για το σχεδιασμό και συντονισμό σχετικών δράσεων.
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Πίνακας ενταγμένων Έργων του ΑΠ.10 στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020 

Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Επενδυτικές Προτεραιότητες του Θ.Σ.9 του Ε.Π. Στερεά 
Ελλάδα 2014-2020  (ΑΠ.9 και ΑΠ.10) Υλοποίηση 

Άξονες Προτεραιότητας 
ΠΕΣΚΕ Δράσεις της ΠΕΣΚΕ 9a 9i 9ii 9iii 9iv 9v 9vi Ναι / Οχι Παρατηρήσεις 

Λειτουργία Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας 
(κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά 
φαρμακεία κλπ) 

    √   ΝΑΙ   

Δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων     √      
Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών 
μονάδων     √      

Λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι 
χώροι πλυντηρίων   √        

Πρόσβαση των απόρων και νοικοκυριών που βιώνουν σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας σε βασικά υλικά αγαθά για 
εξατομικευμένη χρήση όπως τρόφιμα και σίτιση, ρουχισμός, 
υπόδηση, ρεύμα, επιδότηση ενοικίου, κλπ. 

       ΝΑΙ ΤΕΒΑ, Κεντρικοί Πόροι 

1ος Άξονας 
Προτεραιότητας: 
Καταπολέμηση της ακραίας 
φτώχειας. Στήριξη ομάδων 
του πληθυσμού της ΠΣΤΕ 
που πλήττεται από τη 
φτώχεια και ενίσχυση της 
πρόσβασης σε βασικά αγαθά 
και υπηρεσίες. 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης        ΝΑΙ Κεντρικοί Πόροι 
Πρόσβαση στα επιδόματα παιδιών        ΝΑΙ Κεντρικοί Πόροι 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους 
με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες   √        

Στήριξη της λειτουργίας δικτύου υπηρεσιών Υποστήριξης 
Οικογενειών που φροντίζουν ΑμεΑ και παροχή 
εξατομικευμένης υποστήριξης σε μητέρες/πατέρες 
παιδιών/ατόμων με αναπηρία 

  √        

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες    √    NAI   

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / 
βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα 
που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 
απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

 √         

2ος Άξονας 
Προτεραιότητας: Πρόληψη 
και καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των παιδιών. 
Άμβλυνση παραγόντων που 
αποτελούν εστίες υψηλού 
κινδύνου αποκλεισμού κατά 
την παιδική ηλικία 
αντιμετωπίζονται και με τη 
διασφάλιση της ισότητας 
των ευκαιριών μέσω και της 
δημιουργίας δομών 
υποστήριξης για την 
ενίσχυση της συμφιλίωσης 
οικογενειακής και Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών ΡΟΜΑ   √        
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επαγγελματικής ζωής 
Αναβάθμιση ή/και δημιουργία νέων δομών/υποδομών υγείας 
σε εξειδικευμένους τομείς  √          

Ενίσχυση των δομών/υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας, 
πρόνοιας και αλληλεγγύης √       NAI   

Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και 
υποδομών υγείας, κυρίως των ορεινών, νησιώτικων και 
απομακρυσμένων περιοχών 

√          

Δημιουργία νέων δομών υγείας, π.χ. για τη διαχείριση του 
πόνου, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας √          

Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου και κοινωνικά 
ιατρεία στα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας (π.χ. 
Λαμία, Χαλκίδα, Λειβαδιά) 

√          

Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας στις περιοχές που δεν 
υπάρχουν √          

Μετανοσοκομειακοί ξενώνες σε επιλεγμένες περιοχές για 
τους ψυχικά ασθενείς-Βελτίωση υποδομών των 17 Κέντρων 
Ψυχικής Υγείας της Περιφέρειας 

√          

Αναβάθμιση υποδομών υγείας στον αγροτικό χώρο και στις 
ορεινές περιοχές, όπως των περιφερειακών ιατρείων της 
Περιφέρειας 

√          

Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού         Κεντρικοί Πόροι 
Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής Υγείας   √        
Oμαλή μετάβαση χρονίως πασχόντων σε μονάδες 
αποθεραπείας και κοινωνικής φροντίδας – προώθηση της 
απο-ασυλοποίησης 

√  √        

Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στη βάση 
μοναδιαίου κόστους 

    √      

Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής 
(FamilyHealthUnits)     √      

Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές, 
αναδιοργάνωση των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ     √      

Λειτουργία onestopshops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών 
ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες √    √   ΝΑΙ   

Κέντρα φιλοξενίας ευάλωτων ατόμων (π.χ. μεταναστών, 
ασυνόδευτων ανηλίκων, ηλικιωμένων, αστέγων κ.α.)     √       

3ος Άξονας 
Προτεραιότητας: 
Προώθηση της ένταξης των 
ευπαθών ομάδων. 
Διατήρηση, διεύρυνση και 
αναβάθμιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων 
κοινωνικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών πρόνοιας και 
πρόσβασης στην υγεία των 
κοινωνικά αποκλεισμένων 
και όσων βρίσκονται κάτω 
από τα όρια της φτώχειας. 
Ενεργός ένταξη και 
καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και την 
προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών. Ενίσχυση 
της κοινωνικής οικονομίας 
& επιχειρηματικότητας - 
Δίκτυα και επιχειρήσεις. 
Ενίσχυση της δυναμικής των 
τοπικών κοινοτήτων και της 
ικανότητάς τους να δίνουν 
λύσεις στις 
διαφοροποιούμενες ανάγκες 
τους. 

Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας    √    NAI   
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κακοποιημένων γυναικών 
Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία και παρεμβάσεις 
προώθησης της ανεξάρτητης διαβίωσης τους και αποφυγή της 
ιδρυματοποίησης 

   √    NAI   

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων     √   NAI   
Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που 
απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.     √      

Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων 
κατά των διακρίσεων    √    NAI   

Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας 
και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών 
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών 

   √    NAI   

Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων και Κοινωνικών 
Συμμαχιών για την Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση σε 
θέματα κοινωνικής ένταξης και ενεργού συμμετοχής στις 
διαδικασίες τοπικής διακυβέρνησης των περιθωριοποιημένων 
ομάδων 

  √     NAI   

Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων √          
Παροχή υπηρεσιών υγείας / κοινωνικής φροντίδας ατόμων 
που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες   √        

Δράσεις συμβουλευτικής, προκατάρτισης / επιμόρφωσης   √        
Ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων από ευπαθείς και 
ειδικές ομάδες πληθυσμού, που πλήττονται εντονότερα από 
τις συνέπειες της κρίσης 

 √       Συμβολή Κεντρικών 
Πόρων 

Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες 
οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων 
(συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός 
προσανατολισμός, απασχόληση, κατάρτιση, 
ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ) 

 √      NAI  

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με 
πρακτική άσκηση για ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της 
οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία 
οδηγούν σε πιστοποίηση 

 √       Συμβολή Κεντρικών 
Πόρων 

Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και σε 
ενήλικες μετανάστες, ρομά κ.α. Εκτός δομών εκπαίδευσης.      √    

Δημιουργία περιφερειακού υποστηρικτικού μηχανισμού και 
δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων      √  NAI   

4ος Άξονας 
Προτεραιότητας: Καλή 
διακυβέρνηση των πολιτικών 
ένταξης. Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής ικανότητας 
της Περιφέρειας για το 
σχεδιασμό και συντονισμό 
σχετικών δράσεων. 

Πληροφόρηση, παρακίνηση και υποστήριξη της εκδήλωσης 
τοπικών εταιρικών σχημάτων, συλλογικού και αλληλέγγυου 

     √     
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Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

 

χαρακτήρα, για την ανάπτυξη της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 
Παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 
καθώς και υπηρεσιών θερμοκοιτίδας ανάπτυξης κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 

     √     

Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης συμφωνιών 
συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων 

     √     

Υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων πριν και κατά τα 
πρώτα στάδια λειτουργίας τους (prestartandstartup) λόγω των 
πολλαπλών προβλημάτων πρόσβασης σε εξωτερικές πηγές 
χρηματοδότησης της κοινωνικής οικονομίας 

     √     

Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας      √     
Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
Τοπικών Κοινοτήτων       √    

Ανάπτυξη δικτύων Εθελοντών       √ NAI   
Δίκτυα Κοινωνικής Καινοτομίας       √ NAI   
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Στον ανωτέρω Πίνακα παρουσιάζεται η συσχέτιση των δράσεων των Αξόνων Προτεραιότητας της 
ΠΕΣΚΕ με τις αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες των Ε.Π. Στερεά Ελλάδα που αφορούν στο 
πεδίο της κοινωνικής ένταξης. Στη στήλη που αφορά στην «Υλοποίηση»  αποτυπώνεται η 
ενεργοποίηση ή όχι των δράσεων της ΠΕΣΚΕ από το Ε.Π., αναδεικνύονται  οι προτεραιότητες που 
είχαν τεθεί καθώς και οι δράσεις ανά Άξονα της ΠΕΣΚΕ που χρειάζεται να ενεργοποιηθούν. 
Συγκεκριμένα ανά  Άξονα: 
 
Στον 1ο Άξονα Προτεραιότητας 
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον 1ο Άξονα Προτεραιότητας της ΠΕΣΚΕ έχουν κατά κύριο λόγο 
ενεργοποιηθεί καθώς εδώ περιλαμβάνονται η ένταξη των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών 
(Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία και Παροχή Συσσιτίου) στο πλαίσιο της 
Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020. Επίσης στον συγκεκριμένο 
Άξονα περιλαμβάνεται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης που θεσμοθετήθηκε και έχει ξεκινήσει η 
εφαρμογή του από Κεντρικούς Πόρους καθώς και οι Δράσεις Βασικής Υλικής Συνδρομής, οι διανομές 
των οποίων ήδη πραγματοποιούνται με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
Απόρων (ΤΕΒΑ). 
 
Στον 2ο Άξονα Προτεραιότητας 
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον 2ο Άξονα Προτεραιότητας της ΠΕΣΚΕ αφορούν στην πρόληψη 
και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών και τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών μέσω 
και της δημιουργίας δομών υποστήριξης για την ενίσχυση της συμφιλίωσης οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής. Κατά τη σύνταξη του παρόντος σε σχέση με τις δράσεις του Άξονα έχει 
ενεργοποιηθεί μόνο η δράση που αφορά στην «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», ενώ δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη 
δράσεις για την ένταξη των παιδιών ΡΟΜΑ σε αντίστοιχες υπηρεσίες.  
 
Στον 3ο Άξονα Προτεραιότητας 
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον 3ο Άξονα Προτεραιότητας της ΠΕΣΚΕ αφορούν κυρίως στην 
προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων και στην διεύρυνση και αναβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πρόνοιας και πρόσβασης στην υγεία των κοινωνικά 
αποκλεισμένων. Από το Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020 έχουν ενεργοποιηθεί δράσεις για την 
«Ενίσχυση των δομών/υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας, πρόνοιας και αλληλεγγύης» της Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 9a και έχουν ενταχθεί δομές κοινωνικής ένταξης όπως τα Κέντρα Κοινότητας, 
Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, Κέντρα Διημέρευσης 
ατόμων με αναπηρία και  Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο πλαίσιο των Επενδυτικών 
Προτεραιοτήτων 9iii  και 9iv. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι δράσεις που 
περιλαμβάνονται στον Άξονα και αφορούν σε υπηρεσίες πρόσβασης της υγείας και ψυχικής υγείας, 
σύμφωνα και με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της 
Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Υγείας. 
 
Στον 4ο Άξονα Προτεραιότητας 
Στον 4ο Άξονα Προτεραιότητας της ΠΕΣΚΕ περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην καλή 
διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης και την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας. Στο πλαίσιο του 
Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 έχει ενταχθεί και υλοποιείται η Δομή υποστήριξης δράσεων 
κοινωνικής ένταξης -  ΓΕΦΥΡΑ που συμβάλλει στην ενεργοποίηση όλων των δράσεων του εν λόγω 
Άξονα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εξειδικευτούν δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου για την 
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ). 
 
Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» 

 2015-2016 2016-2017 
 

Σύνολο 
Προϋπολογισμού 

300.000,00 800.000,00 

 
Συμμετοχή 

Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 

 
150.000,00 

 
400.000,00 

 
Συμμετοχή Ιδρύματος 

Σταύρου Νιάρχου 

 
150.000,00 

 
400.000,00 

 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής και της εξοικονόμησης 
πόρων που έχει επιτύχει προς όφελός της, υλοποίησε κατά τα έτη 2015-2016 και 2016-2017 το 
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πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, με αντικείμενο τη σίτιση και την προώθηση της υγιεινής διατροφής σε 
μαθητές δημόσιων σχολείων Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, εντός των ορίων της. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με φορέα υλοποίησης το 
Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και εργασιακής Ιατρικής «Prolepsis», με δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και παράλληλη οικονομική υποστήριξη από άλλα ιδρύματα, υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (σχετική απόφαση με αρ. πρωτ. 
142975/Δ2/14.09.2015 και Φ.14/1714/147/302/Δ1/21.09.2015). 
Το πρόγραμμα παρείχε τη δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές των σχολείων που 
συμμετείχαν να λαμβάνουν καθημερινά ένα δωρεάν υγιεινό μικρογεύμα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και 
προάγει την υγεία των μαθητών και των οικογενειών τους.  
Κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ του σχολικού έτους 2015-2016 στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, υπέβαλαν αίτηση 128 σχολεία με 11.275 μαθητές, όπου με τη σχετική 
χρηματοδότηση αλλά και μέσω της μεθόδου συμπληρωματικών κονδυλίων, κατέστη εφικτή η ένταξη 
συνολικά 47 δημόσιων σχολείων με περίπου 3.157 μαθητές. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8 654 

ΑΛΙΑΡΤΟΥ 1 35 
ΘΗΒΑΙΩΝ 4 257 

ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2 97 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ 1 265 

ΕΥΒΟΙΑΣ 18 1118 
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 3 167 

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 15 951 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 206 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 3 206 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 17 1038 

ΔΟΜΟΚΟΥ 3 145 
ΛΑΜΙΕΩΝ 9 439 

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 3 129 
ΣΤΥΛΙΔΟΣ 2 325 

ΦΩΚΙΔΑΣ 1 141 
ΔΕΛΦΩΝ 1 141 

ΣΥΝΟΛΟ 47 3157 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 300.000,00 €. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
συμμετείχε στο πρόγραμμα με 150.000€, όπως με αντίστοιχο ποσό συμμετείχε και το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (150.000€). 
Αντίστοιχα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017 με την υλοποίηση του προγράμματος, κατέστη εφικτό να 
ενταχθούν 56 δημόσια σχολεία με συνολικά 4009 μαθητές. Για την επιλογή των σχολείων 
εφαρμόστηκαν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα η γεωγραφική 
περιοχή, το ποσοστό των μαθητών που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια και άλλα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. 
2016-2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΒΟΙΩΤΙΑ 11 866 
ΕΥΒΟΙΑ 20 1402 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 2 188 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 19 1140 
ΦΩΚΙΔΑ 4 413 
ΣΥΝΟΛΟ 56 4009 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος το έτος 2016-2017 ανήλθε στις 800.000€, με 
ισόποση συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα σχολεία και σχετική 
ενημέρωση των εμπλεκομένων, καθορίστηκε συγκεκριμένο διαιτολόγιο με βάση τις διατροφικές 
ανάγκες των μαθητών στο οποίο πραγματοποιούνταν διαρκείς έλεγχοι διασφάλισης ποιότητας και 
καταγράφηκαν οι ανάγκες όλων των περιφερειακών ενοτήτων για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
αξιολογώντας παράλληλα τη διαδικασία. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυσμενείς συνθήκες στις οποίες περιήλθε μεγάλος αριθμός οικογενειών 
λόγω της οικονομικής κρίσης καθώς και την αύξηση του ποσοστού οικογενειών που ζει κάτω από τα 
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όρια της φτώχειας, το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ συνέβαλλε σημαντικά στην ανακούφιση οικογενειών 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και 
παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» 

Σύμπραξη Δικαιούχος ΤΔΠ ΕΝΤΑΞΗΣ 
(MIS) 

Π/Υ 2015-2016 

Π.Ε Ευρυτανίας Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας 

5000186 251.494,48 

Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας 

5000207 282.049,64 

Π.Ε. Βοιωτίας Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας 

5000164 832.329,85 

Π.Ε. 
Εύβοιας/Σκύρου 

Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας 

5000187 1.672.224,83 

 
Το  (ΤΕΒΑ),υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας και υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων-βασικών 
υλικών αγαθών, ενώ συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική 
ενσωμάτωση των ωφελουμένων. 
 
Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I). Η εφαρμογή του Προγράμματος αναμένεται να 
ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2020. 
 
Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα 
με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ωστόσο σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 
Δ23/οικ.17108/875/2017-ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ 
εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» 
 
Από το σύνολο των 58 κοινωνικών συμπράξεων που έχουν δημιουργηθεί ανά την Ελλάδα, πέντε 
δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Υλικής Βασικής Συνδρομής 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών σε απόρους, 
άτομα που ζούνε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οι κοινωνικές συμπράξεις της ΠΣτΕ είναι οι εξής: 
Π.Ε. Βοιωτίας με Επικεφαλή Εταίρο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 
Π.Ε. Εύβοιας-Σκύρου με Επικεφαλή Εταίρο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Π.Ε. Ευρυτανίας με Επικεφαλή Εταίρο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Π.Ε. Φθιώτιδας με Επικεφαλή Εταίρο τον Δήμο Λαμιέων 
Π.Ε. Φωκίδας με Επικεφαλή Εταίρο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Από την επεξεργασία των μητρώων των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων τον Απρίλιο 2018 με 
σκοπό την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα προέκυψαν 7.825 εγκεκριμένες αιτήσεις και συνολικά 
17.391 ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται 
αναλυτικά τα στοιχεία ανά Περιφερειακή Ενότητα με Επικεφαλή Εταίρο την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας. 

Αριθμός αιτήσεων και ωφελουμένων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους 
(Απρίλιος 2018) ανά Περιφερειακή Ενότητα 

 

Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 

Π.Ε.  Αριθμός αιτήσεων Αριθμός ωφελούμενων 

Βοιωτίας 1.878 4.412 

Εύβοιας 4.796 10.343 
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Ευρυτανίας 472 1.021 

Φωκίδας 679 1.615 

Σύνολο 7.825 17.391 
Πηγή: Μητρώο κοινωνικών συμπράξεων 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. 
Σε συνέχεια των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» και «ΔΟΜΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στην κατεύθυνση 
επιτάχυνσης των διαδικασιών ενεργοποίησης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κάλεσε σε συνάντηση εργασίας τους Υπευθύνους Πράξεων των Δομών και 
εκπροσώπους  των αρμόδιων Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας και συζητήθηκαν τα ακόλουθα 
θέματα: 

 Στελέχωση των Δομών 
 Διαμόρφωση των απαιτούμενων χώρων 
 Ενέργειες δημοσιότητας-δικτύωσης 
 Υποχρεώσεις δικαιούχων για την οργάνωση και λειτουργία των δομών 
 Λοιπές ενέργειες που απαιτούνται για την έναρξη των δομών-εκτίμηση 

χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των ενεργειών.  
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2017. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
 
Από τον Αύγουστο του 2017 βρίσκεται σε λειτουργία η Δομή Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής 
Ένταξης  - ΓΕΦΥΡΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. Στερεά 
Ελλάδα 2014-2020, έχει στελεχωθεί με ανθρώπινο δυναμικό και λειτουργεί υπό την αιγίδα του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας. 
 
Η λειτουργία της Δομής καλύπτει τον ελλιπή συντονισμό μεταξύ των υφιστάμενων κοινωνικών δομών 
που στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει ως αποτέλεσμα την ανισοκατανομή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και τη δημιουργία συχνών αλληλοεπικαλύψεων. 
 
Από τον πρώτο μήνα λειτουργίας της Δομής ΓΕΦΥΡΑ γίνεται προσπάθεια γεφύρωσης του κενού 
δικτύωσης και συντονισμού, ως προς τη συνεργασία μεταξύ φορέων  της Περιφέρειας έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ικανό να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για την κάλυψη των 
αναγκών των κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της Δομής ΓΕΦΥΡΑ οργάνωσε συναντήσεις 
με τους κοινωνικούς φορείς της Στερεάς Ελλάδας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Στις συναντήσεις 
συμμετείχαν Εκπρόσωποι Βασικών Δομών των ΟΤΑ, Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας, 
Δομών άλλων κοινωνικών φορέων, όπως Σύλλογοι ΑμΕΑ, ΜΚΟ αλλά και φορέων του 
επιχειρηματικού τομέα (Εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, 
εμπορικοί σύλλογοι, κλπ). 
 
Σκοπός των συναντήσεων αυτών και της διαρκούς διαβούλευσης στην οποία βρίσκεται η Δομή 
ΓΕΦΥΡΑ με τους κοινωνικούς φορείς είναι η καταγραφή των αναγκών των πολιτών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και η ιεράρχηση των αναγκών τους, η οποία οδηγεί στον σχεδιασμό και στην 
υλοποίηση δράσεων  παρέμβασης που έχουν ως στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τα πολλαπλά 
προβλήματα που βιώνουν.  
 
Από την άλλη πλευρά η διαρκής διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς και επιχειρήσεις έχει ως 
στόχο την άντληση οικονομικών πόρων στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας για την υλοποίηση 
δράσεων παρέμβασης προς όφελος των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Η απάντησή μας σε εκτελεστικό επίπεδο  
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Α. Ταμείο Επισιτιστικής Βοήθειας 

Συγκροτήσαμε «Κοινωνικές Συμπράξεις», όπου η Περιφέρεια κατέχει ρόλο Συντονιστή Εταίρου, ενώ 

συμμετέχουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα η αντίστοιχη Ιερά Μητρόπολη, όλοι οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού, 

καθώς και ΝΠΙΔ, με στόχο τη δημιουργία ευέλικτων και λειτουργικών σχημάτων που θα καλύψουν τις 

ανάγκες των ωφελούμενων. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούν οι «Κοινωνικές Συμπράξεις» είναι :  

1. Παροχή Υλικής Βοήθειας: Τρόφιμα (περιλαμβανομένων φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων 

και βρεφικών τροφών) και Παιδικά / Σχολικά,  - Είδη καθαρισμού / προσωπικής υγιεινής & 

Ρουχισμός 

2. Συνοδευτικές Δράσεις: Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού ή έκτακτων αναγκών (π.χ. 

συμβουλές για οικογενειακή οικονομική διαχείριση, ψυχοκοινωνική στήριξη, ισορροπημένη 

διατροφή, κοινωνική ένταξη παιδιών κλπ), Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης των μελών της 

οικογένειας (παιδιών και γονέων), συμπληρωματικών προς εκείνες που παρέχονται από το ΕΣΠΑ 

2014-2020 (Δίκτυο Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, υπηρεσίες πρόσβασης σε συστήματα 

υγείας και κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.). 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 3.038.100 € μέχρι το τέλος του 

2016, για την εφαρμογή του προγράμματος στις ΠΕ Βοιωτίας (832.329,85€), Εύβοιας 

(1.672.224,83€), Ευρυτανίας (251.494,48€) και Φωκίδας (282.049,64€). 

Β. Κατάρτιση του «Κοινωνικού Πακέτου» για την έμπρακτη στήριξη μονάδων υγείας και 

υφιστάμενων κοινωνικών δομών.  

Σε Περιφερειακό Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε στην Άμφισσα, υπερψηφίστηκε το σύνολο των 
κοινωνικών δράσεων που ανέλαβε η Περιφέρεια, στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τα μεγάλα 
κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν, λόγω αυτής της πρωτοφανούς πολιτικής και οικονομικής κρίσης 
που βιώνει η Ελλάδα. 
Στο πλαίσιο του «Κοινωνικού Πακέτου για τη Στερεά», εντάσσονται οι εξής δράσεις:  
1. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 

5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της 
οποίας η Περιφέρεια θα συνδράμει με το ποσό των 125.000 ευρώ τις μονάδες υγείας της 
Στερεάς Ελλάδας για την προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών υλικών. 

2. Παροχή επιδόματος στους επικουρικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας 
υπαίθρου που θα υπηρετούν σε περιοχές άγονες, απομακρυσμένες και προβληματικές 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέχρι του ποσού των 400 ευρώ - ανά ιατρό- μηνιαίως 
για όλη την διάρκεια της θητείας τους. 

3. Παροχή καυσίμων για την κίνηση των ασθενοφόρων, όταν καθίσταται ανάγκη. 
4. Συγκέντρωση μέσω της εθελοντικής προσφοράς επιχειρήσεων και συμπολιτών μας, αλλά 

και αγορά από την πλευρά της Περιφέρειας, τροφίμων και δωρεάν διάθεση αυτών. 
5. Συγκέντρωση μέσω της εθελοντικής προσφοράς επιχειρήσεων και συμπολιτών μας, αλλά 

και αγορά από την πλευρά της Περιφέρειας, φαρμάκων και δωρεάν διάθεση αυτών. 
6. Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού», για τη στήριξη του 

έργου του και την από κοινού διοργάνωση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης 
 
Δ. Επέκταση προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ με αντικείμενο τη σίτιση και την προώθηση της 
υγιεινής διατροφής σε  3.160 μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φορέα 
υλοποίησης το Ινστιτούτο «Prolepsis». 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων που έχει επιτύχει 
προς όφελος των κοινωνικών της πολιτικών, διαθέτει πόρους για την ενίσχυση του 
προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ, το οποίο υλοποιείται από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS για 
τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, κυρίως με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και 
παράλληλη οικονομική υποστήριξη από άλλα ιδρύματα, ιδιώτες και εταιρείες, υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου παιδείας.  
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Το Πρόγραμμα, απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων κοινωνικο-οικονομικά ευπαθών 
περιοχών όλης της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, με στόχο την 
αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων.  
Οι σκοποί του έργου που είναι : 
α) η καθημερινή παροχή σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν ενός δωρεάν υγιεινού 
γεύματος  
β) η προώθηση της υγιεινής διατροφής στους μαθητές και τις οικογένειες τους,  
γ) η καταγραφή της ανάγκης στα συμμετέχοντα σχολεία της Περιφέρειας. Η επιλογή των σχολείων θα 
γίνει σε συνεννόηση του Ινστιτούτου Prolepsis με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με βάση αυστηρά 
κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το τελευταίο τρίμηνο της σχολικής περιόδου 2015-2016, 
συμμετείχε οικονομικά στο πρόγραμμα με ποσό 150.000 ευρώ, επιτυγχάνοντας το διπλασιασμό του 
ποσού από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ισάξια χρηματική δωρεά, στο πλαίσιο των 
συμπληρωματικών κονδυλίων που προσφέρει το Ίδρυμα. Το αποτέλεσμα ήταν ο αριθμός των 
σιτιζομένων μαθητών, από 600 που προβλέπονταν αρχικά να αναχθεί σε τουλάχιστον 3.160μαθητές, 
με συνολικό προϋπολογισμό της δράσης να ανέρχεται σε 434.000€. 
Στο σχεδιασμό για τη νέα σχολική περίοδο 2016-2017, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
συνεισφέροντας το ποσό των 400.000€επιτυγχάνει να διευρύνει τον αριθμό των οφελούμενωνμαθητών 
σε 4.000, με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να συνεισφέρει το ίδιο ποσό, διαμορφώνοντας τον τελικό 
προϋπολογισμό της δράσης στο ποσό των 800.000€ για όλη τη σχολική χρονιά. 
 
Ε. Έναρξη λειτουργίας προγράμματος άμεσης κοινωνικής παρέμβασης  «Γέφυρα» 
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, με το 35,7% του πληθυσμού και το  23,1% των παιδιών 
ηλικίας 0-17 ετών, να βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, υλοποιούμε ένα νέο φιλόδοξο πρόγραμμα 
ως διακριτή μονάδα λειτουργίας σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο της 
Περιφέρειας,μεπεριφερειακή διάσταση. Βασικός στόχος αποτελεί η εξυπηρέτηση, όχι μόνο των 
άμεσων προτεραιοτήτων κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και την διασφάλιση 
μακροπρόθεσμων οικονομικών οφελών, ιδίως όσον αφορά τις προοπτικές απασχόλησης. Φιλοδοξία 
μας είναι  το πρόγραμμα αυτό να αποτελέσει τη Γέφυρα μετάβασης από την εποχή αντιμετώπισης του 
ατόμου ως παθητικού λήπτη υπηρεσιών στην προσέγγιση της ενεργητικής συμμετοχής στα κοινωνικό-
οικονομικά δρώμενα. 
Βασικά χαρακτηριστικά: 
 Ένταξη της δομής στο υφιστάμενο δίκτυο κοινωνικών δομών με ανεξάρτητη λειτουργία.  
 Σχεδιασμός παρεμβάσεων άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας και εμβάθυνσης της κοινωνικής 

συνοχής. 
 Κάλυψη του κενού μεταξύ ωφελουμένων και λοιπών υφιστάμενων δομών. 
 Μεταφορά καλών πρακτικών και κοινωνικών καινοτομιών σε συνεργασία με άλλα επιλεγμένα 

νομικά πρόσωπα που διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία (ActionAid, Unesco, Prolepsis, 
Praksis κα). 

 Μόχλευση και διαχείριση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα. 
 Υλοποίηση δράσεων ταχείας επέμβασης για την καθημερινή ανακούφιση, ευπαθών & ευάλωτων 

ομάδων. 
 Λειτουργία κάθετης παρέμβασης σε ομάδες ωφελουμένων. 
 Υλοποίηση δράσεων που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται ανεπαρκώς από άλλους φορείς 

αντιμετώπισης της φτώχειας. 
 Παγίωση συστήματος διαρκούς συνεργασίας μεταξύ της Ανάσας και των τοπικών κοινωνικο-

οικονομικών συντελεστών. 
 Λειτουργία σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης με τριμηνιαία ορόσημα στόχους βασισμένο  
Ενδεικτικές άμεσες δράσεις: 
 Επιδόματα : Στοχευόμενα προγράμματα εισοδηματικής πολιτικής, οικονομική ενίσχυση μαθητών 

– φοιτητών. 
  Είδη βασικής διαβίωσης: Ενίσχυση με παροχή ειδών με πρώτης ανάγκης (π.χ. πετρέλαιο 

θέρμανσης),  κάλυψη στεγαστικών και λειτουργικών δαπανών νοικοκυριών (ΔΕΗ, Νερό, ΟΤΕ) 
  Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της διασύνδεσης με φορείς επιχειρηματικότητας. 
  Παροχή υπηρεσιών, όπως υποστήριξη  νομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στήριξη 

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.  
  Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών. 
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενέκρινε το Επιχειρησιακό Σχέδιο και χρηματοδοτεί τη πρόγραμμα με το 
ποσό των 400.000€. Παράλληλα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει υπέβαλε πρόταση ένταξης έργου 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000€, η 
οποία και εγκρίθηκε. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Διαπίστωση προβλημάτων κοινωνικής διάστασης (Τι διαπιστώσαμε) 
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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαπίστωσε έγκαιρα ότι απαιτείται η ανάληψη δράσεων, οι οποίες 
διαμορφώνουν το απαραίτητο και κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας, μέσω της 
ενεργού ένταξης, καθώς και της υλικής και οικονομικής στήριξης. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
παρέχει επαρκή στοιχεία για τη χάραξη πολιτικών και την παρακολούθηση των εξελίξεων, να περιέχει 
μέτρα που στηρίζουν την επίτευξη του εθνικού στόχου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού και τέλος να εμπλέκει τους σχετικούς, με την καταπολέμηση της φτώχειας, 
φορείς. 
Άλλωστε, είναι εμφανές ότι το δημόσιο σύστημα κοινωνικής προστασίας χρήζει ενίσχυσης, 
επανακαθορισμού και μεταβολής της φιλοσοφίας του. Ακόμη περισσότερο, η παθητική υποστήριξη 
των ευάλωτων ατόμων δεν είναι επαρκής, καθώς χρειάζονται παρεμβάσεις ενεργητικών μέτρων που θα 
ενισχύσουν ουσιαστικά τις ομάδες – στόχους να αντιμετωπίσουν καταστάσεις ανάγκης και να 
επανενταχτούν στον κοινωνικό ιστό. 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Κοινωνική Πολιτική (Ποια η βασική μας στάση) 
Σε αυτό το εξαιρετικά ασφυκτικό πλαίσιο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταθέτει βιώσιμες και 
αποτελεσματικές προτάσεις. Με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού να 
βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας, δρούμε άμεσα με έναν και 
μοναδικό στόχο: την έξοδο από τη φτώχεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού που 
σήμερα υποφέρει. Δράσεις του ΕΚΤ, των ταμείων χρηματοδότησης όπως το ΤΕΒΑ, το EASI, το ΕΤ 
Προσαρμογής Παγκοσμιοποίησης, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης αλλά και τα 
URBACTII, HORIZON. Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς η ολοκλήρωση δύο σημαντικών αιρεσιμοτήτων 
(μια σε Περιφερειακό και μια σε Εθνικό επίπεδο): της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 
και της Μελέτης Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. 
Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης 
Εξειδικεύσαμε την «Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης», όπως ρητά προβλέπεται στο 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, στην οποία περιγράφονται οι δράσεις της Χώρας στο πλαίσιο του 
Θεματικού Στόχου 9 που αφορά στην «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων», ολοκληρώνοντας : 
α) την χαρτογράφηση της φτώχειας στην Περιφέρεια μας με τα κύρια χαρακτηριστικά της, τις ομάδες 
– στόχους και τις ανάγκες του πληθυσμού. Περιλαμβάνει ακόμη το χωρικό προσδιορισμό θυλάκων 
φτώχειας, με στόχο τη διευκόλυνση της ολιστικής προσέγγισης των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 
β) την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των οικισμών Ρομά σε περιφερειακό επίπεδο και τον 
προσδιορισμό σχετικών προβλημάτων και αναγκών των. 
γ) την αποτύπωση των υφιστάμενων παρεμβάσεων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης. 
δ) την εκπόνηση των αξόνων και προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής 
Ένταξης της Περιφέρειας με διακριτή αναφορά στην ένταξη των Ρομά. 
Διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας 
Υλοποιούμε τη μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Συλλέξαμε κι επεξεργαστήκαμε 
στατιστικά δεδομένα για το εργατικό δυναμικό, την απασχόληση, την ανεργία, την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, την παραγωγικότητα, τη δυναμική και μετατόπιση καθώς και τις ανάγκες 
ανά τομέα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας. Ειδικότερα ολοκληρώσαμε : 
 Τον εντοπισμό και αξιολόγηση κρίσιμων τάσεων, μεγεθών και αναγκών σε προσόντα, ειδικότητες 

και δεξιότητες της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας μας. 
 Την εξειδίκευση δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων. 
 Το σχεδιασμό ενός μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού για την διάγνωση των αναγκών της 

περιφερειακής αγοράς εργασίας, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα της 
Περιφέρειας μας. 

  
Προκλήσεις (Προκλήσεις που ανέκυψαν) 
Βασικές προκλήσεις που καταγράφονται μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω αιρεσιμοτήτων, είναι :  
 η ανάγκη βελτίωσης της χαμηλής αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής 

προστασίας λόγω δομικών ανεπαρκειών, όπως η απουσία συνεκτικού συστήματος 
κοινωνικής προστασίας, δομημένου υπό ενιαίες αρχές,  

 η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού κρατικών παρεμβάσεων, ο 
κατακερματισμός υπηρεσιών που εμπλέκονται στη χάραξη και υλοποίηση των 
κοινωνικών πολιτικών, χωρίς διασύνδεση, με επικαλύψεις και συχνά χωρίς σαφή 
διαχωρισμό αρμοδιοτήτων,  

 η περιορισμένη εφαρμογή ουσιαστικών αποκεντρωμένων πολιτικών, με εμπλοκή της 
αυτοδιοίκησης στους μηχανισμούς υλοποίησης, αλλά και χάραξης όσον αφορά τις προσαρμογές 
σε τοπικό επίπεδο. 
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1 Παρουσίαση ΤρεχουσαΣ ΚατάστασηΣ 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η κατάσταση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχει 
επιδεινωθεί με αποτέλεσμα η στέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών και ειδικότερα η δυσκολία 
ικανοποίησης βασικών αναγκών, οι ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης, η επιβάρυνση από δαπάνες 
στέγασης, η αδυναμία αποπληρωμής δανείων ή αγορών με δόσεις, δυσκολίες στην πληρωμή πάγιων 
λογαριασμών, δυσκολία αντιμετώπισης των συνήθων αναγκών, ποιότητα ζωής, να μην αφορούν μόνο 
το φτωχό πληθυσμό, αλλά και τμήμα του μη φτωχού πληθυσμού. 

Στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2016 δείχνουν ότι το 22,4% του συνολικού πληθυσμού στερείται 
τουλάχιστον τεσσάρων αγαθών, ποσοστό που διαμορφώνεται σε 26,7% για τον πληθυσμό έως 17 ετών, 
23,7% για τον πληθυσμό 18-64 ετών και 15,2% για τον πληθυσμό άνω των 65 ετών. Ενώ το 62,3% 
των φτωχών νοικοκυριών δηλώνει δυσκολία για την πληρωμή πάγιων λογαριασμών, όπως αυτών του 
ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του φυσικού αερίου κ.λπ. Συνοπτικά, διαφαίνεται ότι στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 42.417 παιδιά και 1 στα 4 νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 0-
16 ετών βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό όταν περιλαμβάνονται στο 
εισόδημά τους τα κοινωνικά επιδόματα και οι συντάξεις ενώ πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις η 
κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο.Όσον αφορά στην υλική στέρηση των παιδιών αξίζει να 
σημειωθεί ότι το 2016 σε σχέση με το 2015 ο δείκτης σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά με 
τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες (1%). Το 2009 η υλική στέρηση των παιδιών οριοθετήθηκε στο 
11,9% ενώ από τότε και στο εξής παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλες αυξητικές τάσεις και ανέρχεται το 
2016 στο 26,7%. 

Οι νέοι, οι μετανάστες και τα άτομα με χαμηλά προσόντα, που παραδοσιακά απασχολούνται σε 
χαμηλά αμειβόμενες εργασίες, παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Ως εκ τούτου οι συνθήκες 
διαβίωσής τους έχουν επιδεινωθεί. Τα παιδιά, οι νέοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες με 
συντηρούμενα μέλη, τα άτομα με ιστορικό μετανάστευσης, ορισμένες εθνοτικές μειονότητες και τα 
άτομα με αναπηρία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στον κίνδυνο φτώχειας. 

Όσον αφορά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από τον υπολογισμό του δείκτη γήρανσης που έγινε 
με βάση τα στοιχεία του υπολογιζόμενου πληθυσμού την 1η Ιανουαρίου 2017, της Eurostat, προκύπτει 
ότι κατά το έτος 2017 σε 100 παιδιά αντιστοιχούσαν 165,63 ηλικιωμένοι, ενώ για τη χώρα η αναλογία 
αυτή ανέρχεται σε 149,21. Το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού έχει άμεση επίπτωση στο 
δείκτη εξάρτησης της Περιφέρειας, που υποδηλώνει ότι κατά το ίδιο έτος σε 100 άτομα εργάσιμης 
ηλικίας αντιστοιχούσαν σε 59,67 άτομα που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα (ηλικιωμένοι 
και παιδιά), έναντι 56,20 άτομα σε επίπεδο χώρας. Σύμφωνα δε, με τους βασικούς δημογραφικούς 
δείκτες, η Περιφέρεια Στ.Ελλάδας, εμφανίζεται ως Περιφέρεια γερασμένη σε σχέση με τη 
δημογραφική εικόνα της χώρας. Η δημογραφική σύνθεση κατά ομάδες ηλικιών δείχνει ότι το 
πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού στην Περιφέρεια είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

Από την εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης του κ.κ. ΑΕΠ διαπιστώνεται ότι όλες σχεδόν οι ΠΕ της 
ΠΣΤΕ έχουν μικρότερο κ.κ. ΑΕΠ από το μέσο όρο της χώρας μετά το 2000. Εξαίρεση αποτελεί η ΠΕ 
Βοιωτίας, η οποία παρουσιάζεται ως εύπορη περιοχή της Ελλάδας συνολικά και μακράν πιο εύπορη 
περιοχή της ΠΣΤΕ. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην εξαγωγή ενός σημαντικού τμήματος του 
μεταποιητικού δυναμικού της Αττικής προς τη Βοιωτία. Με βάση το μέσο κ.κ. ΑΕΠ της η ΠΣΤΕ 
κατατάσσεται στην κατηγορία των μεταβατικών περιφερειών για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020. 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι ορατές στην πορεία του πρωτογενούς εισοδήματος ανά 
κάτοικο το οποίο παρουσίασε πτώση 33% την οκταετία 2007-2015 και με επακόλουθη πτώση στην 
αγοραστική δύναμη των κατοίκων κατά 29%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το έτος 2016 η μέση 
μηνιαία δαπάνη για αγορά αγαθών και υπηρεσιών των νοικοκυριών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
μειώθηκε κατά 27% (344€) το 2016 σε σχέση με το 2015 και οριοθετήθηκε σε 918,06€ από 1.269,39€, 
ενώ αντίστοιχα για τη χώρα η μέση μηνιαία δαπάνη κατανάλωσης των νοικοκυριών ανέρχεται σε 
1.392,03€. Τα νοικοκυριά με μέσο μηνιαίο εισόδημα για το 2016, κλίμακας 0-750€, ανέρχονται σε 
ποσοστό 17,5% επί του συνόλου των νοικοκυριών της ΠΣτΕ.  

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται το 2017 σε 237.400 
άτομα εκ των οποίων οι 188.000 είναι απασχολούμενοι (δείκτης απασχόλησης 39,7%). Η συγκριτική 
ανάλυση των βασικών δεικτών απασχόλησης και ανεργίας καταδεικνύει ότι η Περιφέρεια υστερεί σε 
σχέση με τις επιδόσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζει επιδόσεις 
που προσεγγίζουν το μέσο επίπεδο της χώρας. Ειδικότερα, ο δείκτης του οικονομικά ενεργού 
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πληθυσμού στο συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας ηλικίας 15-64 ετών που αποτελεί και την 
δεξαμενή της πραγματικής και δυνητικής απασχόλησης, οριοθετείται το 2016 σε 50,20%. 

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στα μεγέθη της αγοράς εργασίας, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στην εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας από τις αρχές του 2009 έως σήμερα. 
Σωρευτικά την περίοδο 2009-2017 η απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μειώθηκε κατά 
25,9 χιλιάδες άτομα ή κατά 12,11% με την αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας να ανέρχεται σε 
17,63%. Η μείωση αφορά στο σύνολο των παραγωγικών τομέων της Περιφέρειας ενώ η κύρια μείωση 
της απασχόλησης σε απόλυτους όρους έχει προέλθει από τον δευτερογενή τομέα. 

Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat για το 2016 στην Περιφέρεια το ποσοστό ανεργίας των 
νέων ανήλθε στο 52,6%, ενώ στην Ελλάδα το 47,3% και στην Ε.Ε. το 18,7% με τις νέες γυναίκες της 
Περιφέρειας να πλήττονται σημαντικά περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες. Τέλος, αξίζει να 
σημειωθεί ότι όπως και στην χώρα συνολικά, έτσι και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πάνω από 
ενάμισι στους δύο άνεργους της Περιφέρειας είναι μακροχρόνια άνεργος (77,5%), δηλαδή άνεργος για 
περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες. Η αναλογία αυτή των μακροχρόνια ανέργων είναι ελαφρώς 
μεγαλύτερη σε σχέση με τη χώρα (72%) αλλά σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με την ΕΕ28 (46,6%). 

 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια είναι σημαντικές.Παρά ταύτα, υφίσταται η δυνατότητα 
αξιοποίησης σημαντικών πλεονεκτημάτων και μέσων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε θέματα 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας. Στον επόμενο πίνακα, παρατίθεται η ανάλυση 
SWOT για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

Δυνατά Σημεία Αδύνατα σημεία 

- Πολιτική Δέσμευση της Περιφέρειας για 
τη συνεχή επικαιροποίηση δράσεων 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης 
της φτώχειας 

- Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη αρμόδιου 
για τα ανωτέρω θέματα και υπό 
σύσταση αρμόδια Επιτροπή  

- Έγκαιρος προγραμματισμός της 
Περιφέρειας για την εκπόνηση της 
σχετικής μελέτης για την κοινωνική 
ένταξη και την καταπολέμηση της 
φτώχειας.  

- Αξιοποίηση από την ίδια την 
Περιφέρεια πόρων του Θεματικού 
Στόχου 9 για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την κοινωνική ένταξη. 

- Σημαντικός αριθμός φορέων παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών και δικτύων 
κοινωνικής αλληλεγγύης, στους 
μεγάλους Δήμους της Περιφέρειας σε 
συνδυασμό με προσπάθεια αύξησης 
τοπικών πρωτοβουλιών για παροχή 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

- Σημαντική κινητοποίηση ΟΤΑ στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και στην 
κοινωνική ένταξη (σε τοπικό επίπεδο) 
και δυνατότητα προσωποποίησης της 
παρεχόμενης υπηρεσίας σε 
συνδυασμό με στήριξη της 
αξιοπρέπειας και της εχεμύθειας 

- Δυνατότητα κεφαλαιοποίησης της 
εμπειρίας αυτής στο σχεδιασμό 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων με 
υλοποίηση σε τοπικό επίπεδο υπό το 
συντονισμό τηςΠεριφέρειας  

- Ύπαρξη ισχυρής κοινωνίας των 
πολιτών, με έντονη την παρουσία της 
Εκκλησίας  

- Σύσταση κοινωνικών συμπράξεων, σε 
κάθε μία από τις 5 περιφερειακές 

- Κατάταξη της Περιφέρειας σε μετάβαση 
λόγω του πλασματικού κ.κ. ΑΕΠ η 
οποία της στερεί σημαντικούς πόρους 
από το ΕΣΠΑ 2014- 2020  

- Χαμηλό κ.κ.ΑΕΠ σε όρους πραγματικής 
αγοραστικής δύναμης 

- Ενδοπεριφερειακές ανισότητες μέσου 
κ.κ.ΑΕΠ με τις ορεινές περιοχές να 
πλήττονται περισσότερο Αδύναμες 
υποστελεχωμένες κοινωνικές 
υπηρεσίες των Δήμων  

- Πληθυσμιακή συρρίκνωση και γήρανση 
του πληθυσμού  

- Υψηλή συγκέντρωση ηλικιωμένων σε 
ορεινές περιοχές με περιορισμένη 
πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες υγείας 

- Ανεπάρκεια, σε ποσοτικούς όρους των 
διατιθέμενων πόρων του Θεματικού 
Στόχου 9 στο ΠΕΠ 2014-2020 για την 
κάλυψη των συνολικών αναγκών της 
Περιφέρειας   

- Ανεπάρκεια στη συστηματική 
καταγραφή των ευπαθών ομάδων  

- Ανάγκη βελτίωσης του συστήματος 
συντονισμού των δράσεων για το 
σύνολο της Περιφέρειας και ανάγκη 
ενίσχυσης της επιχειρησιακής 
ικανότητας της Περιφέρειας  

- Ενδεχόμενη υποεκτίμηση του πλήθους 
κάποιων ομάδων-στόχου, λόγω 
προστασίας προσωπικών δεδομένων 
και ελλιπούς συστήματος καταγραφής.  

- Δράσεις ευρείας αποδοχής 
(Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βοήθεια στο 
Σπίτι, κλπ.) οι οποίες εμφανίζουν 
δυσκολίες στην εκτενή εφαρμογή τους 
λόγω περιορισμού της 
συγχρηματοδότησης  

- Αυξημένα ποσοστά ανεργίας  
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ενότητες της Περιφέρειας  
- Έναρξη περισσότερο συστηματικής και 

ενιαίας καταγραφής στοιχείων ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων σε τοπικό επίπεδο 
με τη λειτουργία της Δομής ΓΕΦΥΡΑ 

- Σχετικά μικρή ποσοστιαία συμμετοχή 
συγκεκριμένων ειδικών ομάδων στόχου 
στο γενικό πληθυσμό (π.χ. άστεγοι, 
εξαρτημένοι, οροθετικοί, πρόσφυγες). 

- Ύπαρξη σημαντικού αριθμού 
επιμέρους ομάδων που χρήζουν 
παρέμβασης  

- Υψηλό ποσοστό νοικοκυριών και 
μεμονωμένων ατόμων που ζουν σε 
κίνδυνο φτώχειας  

- Επιβάρυνση του συνόλου των δεικτών 
αγοράς εργασίας με κύριο 
χαρακτηριστικό το υψηλό ποσοστό 
ανεργίας των νέων, των γυναικών αλλά 
και το υψηλό ποσοστό μακροχρόνια 
ανέργων Περιορισμένο δίκτυο 
εξειδικευμένων δομών κοινωνικής 
προστασίας 

- Έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένου 
στην παροχή κοινωνικής φροντίδας  

- Ύπαρξη νοικοκυριών με χαμηλό 
επίπεδο συνθηκών διαβίωσης σε ότι 
αφορά τις ανέσεις των νοικοκυριών 

Ευκαιρίες  Απειλές 

- Θεσμικό πλαίσιο της νέας περιόδου 
2014-2020 και ύπαρξη Εθνικής 
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης. 

- Ενεργοποίηση θεσμού Κοινωνικής 
Οικονομίας με την ανάπτυξη του 
θεσμικού πλαισίου για την Κοινωνική 
Οικονομία και επιχειρηματικότητα (Ν. 
4019/2011) και του Στρατηγικού 
Σχεδίου Κοινωνικής Οικονομίας 

- Εκπόνηση, Στρατηγικής της 
Περιφέρειας για την ένταξη των Ρομά  

- Ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής για την 
Υγεία και προώθηση των Τοπικών 
Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ). 

- καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού 
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 

- Ύπαρξη σημαντικού αριθμού 
προγραμμάτων και δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης των δράσεων 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης 
της φτώχειας και συνδυασμένη 
αξιοποίηση πόρων από άλλα ΕΠ και 
μέσα  

- Αξιοποίηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, ως δυναμικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 
συνδυασμό και με την ενίσχυση των 
Κοιν.Σ.Επ. ένταξης  

- Δυνατότητα συστηματικής ανάπτυξης 
και αξιοποίησης δικτύων εθελοντών και 
πρωτοβουλιών της Κοινωνίας των 
Πολιτών  

- Μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας 
από επιτυχημένες υφιστάμενες δομές  

- Δημιουργία και λειτουργία βιώσιμων 

- Περαιτέρω επιδείνωση της εξωτερικού 
περιβάλλοντος και αδυναμία εστίασης 
πόρων σε εθνικό επίπεδο  

- Περαιτέρω εγκλωβισμός της 
Περιφέρειας σε μετάβαση λόγω του 
πλασματικού κ.κ. ΑΕΠ η οποία δύναται 
να της στερήσει επιπρόσθετους 
πόρους κατά την αναθεώρηση ΕΣΠΑ 
2014-2020  

- Σταδιακή συνεχώς αυξανόμενη 
πληθύσμωση των ομάδων-στόχου 
λόγω της παρατεταμένης οικονομικής 
συγκυρίας  

- Μείωση της κ.κ. επένδυσης στο 
ανθρώπινο δυναμικό και στην 
κοινωνική συνοχή λόγω περιορισμού 
των διατιθέμενων πόρων και της 
αύξησης των αναγκών  

- Αυξανόμενη ένταση (ποσοτικά και 
ποιοτικά) του φαινομένου της φτώχειας 
ενδοπεριφερειακά – ενδοπεριφερειακές 
ανισότητες.  

- Ασάφεια στην αναμενόμενη επίπτωση 
από τη χρήση των διατιθέμενων πόρων 
σε περίπτωση μη συστηματικής και 
ενιαίας καταγραφής στοιχείων ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων σε τοπικό επίπεδο, 
ώστε οι παρεμβάσεις να είναι 
κατάλληλες και σαφώς στοχευμένες  

- Αύξηση του αριθμού των φτωχών 
εργαζομένων. 

- Διεύρυνση της πληθυσμιακής βάσης 
των περιθωριοποιημένων ατόμων που 
ζουν σε μη κανονικές κατοικίες ή δεν 
έχουν καθόλου στέγη  

- Διαρκής αναζήτηση και αδυναμία 
διάθεσης πόρων υπό το πρίσμα της 
πλήρους κάλυψης του συνόλου των 
ευπαθών ομάδων  

- Ρευστό περιβάλλον ως προς τη 
χρηματοδότηση καίριων, για την 
ανακούφιση της φτώχειας, δράσεων  

- Αβεβαιότητα ως προς την 
επιλεξιμότητα «δομών»  

- Μη ύπαρξη συστήματος ενιαίας 
εισόδου για τους ωφελούμενους στην 
παροχή υπηρεσιών και ενιαίας 
μοναδικής αναγνώρισής τους. 

- Απουσία λειτουργίας δομών κοινωνικής 
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δομών για την έγκαιρη αντιμετώπιση 
κοινωνικών προβλημάτων και 
παραπομπή στις κατάλληλες 
υπηρεσίες (π.χ. εισοδηματικές, 
πρόνοια, διάφοροι βαθμοί 
περίθαλψης). , 

- Αξιοποίηση ολοκληρωμένων 
πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο για 
την αποτελεσματική ζεύξη παροχής 
υπηρεσίας και ανάγκης.  

- Συμπληρωματική υλοποίηση των 
προτεινόμενων δράσεων καθώς 
διαφορετικές αρμοδιότητες και 
παρεχόμενες υπηρεσίες παρέχονται σε 
διαφορετικό επίπεδο ή από 
διαφορετικού είδους φορείς 

ένταξης σε δίκτυο με κίνδυνο τη μη 
ύπαρξη μηχανισμού παραπομπής, ο 
οποίος θα μεγιστοποιούσε τον 
αντίκτυπο, ελαχιστοποιώντας τις 
επικαλύψεις στην παροχή υπηρεσιών. 

- Καθυστερημένη ενεργοποίηση των 
διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης 
και η ύπαρξη κενού στους 
διατιθέμενους πόρους. 
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2 Παρακολούθηση και Εξέλιξη των Στόχων της 
ΠΕΣΚΕ 

Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) στη Στερεά Ελλάδαέχουν προσδιοριστεί δείκτες για την από τίμηση της 
αποτελεσματικότητα και του αντίκτυπου. Οι δείκτες παρακολούθησης της ΠΕΣΚΕ είναι λογικό να 
έχουν πλήρη συνάφεια με τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος που έχουν ποσοτικοποιηθεί στο ΕΠ 
Στερεά Ελλάδα 2014-2020. 
Οιπαρεμβάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των 
στόχων, σε επίπεδο εκροών και αποτελεσμάτων είναι απόλυτα συνυφασμένη με το σύστημα 
παρακολούθησης των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που χρησιμοποιείται από τη Διαχειριστική 
Αρχή του ΕΠ, το οποίο με την πρόσφατη αναθεώρηση του Προγράμματος έχει μεταβληθεί. 
Για την εκτίμηση λοιπόν του βαθμού επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις 
δράσεις του ΕΚΤ και κατ’ επέκταση για επίτευξη των στόχων της ΠΕΣΚΕ έχει εγκριθεί το νέο 
σύστημα παρακολούθησης των δεικτών το οποίο αφορά σε διαθέσιμα δεδομένα – εκροές από τις 
ενταγμένες πράξεις. 
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών οι οποίοι τροφοδοτούνται από τις 
ενταγμένες πράξεις στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμησης της φτώχειας –ΕΚΤ» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020. 

Πίνακας 1: Δείκτες Εκροών 

ΑΠ1     
ΕΠ 

Είδος 
Δείκτη Τίτλος  

Στόχοι 
ΠΕΠ - 

ΠΕΣΚΕ 
2023 

Πλήθος 
Ενταγμένων 

Έργων 

Τιμή 
Στόχος 

Δείκτη / 
ΤΔΠ 

Υλοποίηση 
Δείκτη 

Ποσοστό 
Επίτευξης 
σε σχέση 

με 
ενταγμένα  

Ποσοστό 
Υλοποίησης 

10501 

Άτομα που αποδεσμεύονται από 
τη φροντίδα εξαρτώμενων 
ατόμων 5.942 3 2.699 2.141 45% 36% 

CO01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια ανέργων 1.100 3 1.590   145%   

CO05 

Απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων   3 1.095 1.087     

9i 

CO21 

Αριθμός έργων αφιερωμένων 
στη βιώσιμη συμμετοχή και την 
πρόοδο των γυναικών στην 
απασχόληση   3 3 2     

5502 
Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών 5 5 5 5 100% 100% 

5503 
Αριθμός επωφελούμενων των 
υποστηριζόμενων δομών 680 5 680 174 100% 26% 

10501 

Άτομα που αποδεσμεύονται από 
τη φροντίδα εξαρτώμενων 
ατόμων 247 3 13 8 5% 3% 

11501 

Αριθμός σχολικών μονάδων που 
επωφελούνται από εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 200 3 76 38 38% 19% 

11502 
Αριθμός μαθητών που 
επωφελούνται 208 3 79 39 38% 19% 

9iii 

CO17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα   11 758       

9iv 
5502 

Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών 42 33 37   88%   
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ΑΠ1     
ΕΠ 

Είδος 
Δείκτη 

Τίτλος  

Στόχοι 
ΠΕΠ - 

ΠΕΣΚΕ 
2023 

Πλήθος 
Ενταγμένων 

Έργων 

Τιμή 
Στόχος 

Δείκτη / 
ΤΔΠ 

Υλοποίηση 
Δείκτη 

Ποσοστό 
Επίτευξης 
σε σχέση 

με 
ενταγμένα  

Ποσοστό 
Υλοποίησης 

5503 
Αριθμός επωφελούμενων των 
υποστηριζόμενων δομών 31.556 33 30.056   95%   

CO22 

Αριθμός έργων που αφορούν  
εθνικό , περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο   33 37       

T2253 

Συμμετέχοντες που λαμβάνουν 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες   33 30.201       

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
 

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iέχουν ενταχθεί τρία έργα τα οποία αφορούν σε 
δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ο υψηλός βαθμός ενεργοποίησης των 
δράσεων αυτών καταγράφεται στο δείκτη εκροής 10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 
εξαρτημένων ατόμων, ‘όπου εμφανίζει τιμή 2.141 άτομα εκ των οποίων οι 2.138 είναι γυναίκες. 

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii και σχετικά με τους δείκτες 05505: Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών και 05503: Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών, υπάρχουν 5 
υποστηριζόμενες δομές από τις οποίες ωφελούνται 174 άτομα. Επίσης, έχουν ενταχθεί πράξεις που 
αφορούν σε 38 σχολικές μονάδες που ωφελούνται από σχολικές παρεμβάσεις (δείκτης 11501) με 
ωφελούμενους (δείκτης 11502) 39 μαθητές. 

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9ivέχει ενεργοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δημόσιας 
δαπάνης που αντιστοιχεί στο ΕΚΤ. Οι ενταγμένες πράξεις ανέρχονται σε 37 και αφορούν κυρίως δομές 
σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Από αυτές τις δομές υπολογίζεται ότι εξυπηρετούνται 30.200 
ωφελούμενοι (δείκτης Τ2253).  

Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζονται δεδομένα των δεικτών εκροών και αποτελέσματος που 
τροφοδοτούνται από τα Απογραφικά Δελτία Πράξεων ΕΚΤ, και αφορούν τους ωφελούμενους των 
Έργων. 

Κατά κανόνα οι ωφελούμενοι των Πράξεων είναι άνεργοι κυρίως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ενώ καταγράφεται και μεγάλος αριθμός μεταναστών και άλλων συμμετεχόντων 
μειονεκτούντων ομάδων συμπεριλαμβανομένων των Ρομά. 

 

 
 

Πίνακας 2: Δείκτες Εκροών & Αποτελέσματος βάσει Απογραφικών Δελτίων Πράξεων 
ΕΚΤ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i 
Επενδυτική Προτεραιότητα 

9iii 
Κωδ. Δείκτης Άνδρας Γυναίκα  Σύνολο Άνδρας Γυναίκα  Σύνολο 

CO01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 1 1.278 1.279       

CO02 Μακροχρόνια άνεργοι 1 657 658       

CO03 Οικονομικά μη ενεργά άτομα   35 35 2 5 7 

CO04 

Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση   26 26 2 5 7 

CO05 
Απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 2 828 830   1 1 
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αυτοαπασχολούμενων 

CO06 Κάτω των 25 ετών   50 50       

CO07 Άνω των 54 ετών   2 2 2 1 3 

CO08 

Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη 
ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν 
εκπαίδευση ή κατάρτιση   2 2 2 1 3 

CO09 

Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
(ISCED 2) 3 217 220 1 4 5 

CO10 

Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή μετεδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4)   1.401 1.401   1 1 

CO11 
Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
(ISCED 5-8)   514 514   1 1 

CO12 
Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων   215 215 1 1 2 

CO13 
Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα   192 192 1 1 2 

CO14 

Συμμετέχοντες που ζουν σε 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά με 
συντηρούμενα τέκνα 2 148 150 1   1 

CO15 

Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά)   217 217       

CO16 Συμμετέχοντες με Αναπηρία   11 11       

CO17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα   71 71 1   1 

CR01 

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, 
που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 
εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους   7 7       

CR02 

Συμμετέχοντες που παρακολουθούν 
εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους   31 31       

CR04 

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους   77 77       

CR05 

Μειονεκτούντα άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 
εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους   37 37       

 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
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3 Καταγραφή Κοινωνικών Φαινομένων 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σήμερα, όπου η κοινωνική κινητικότητα έχει περιορισθεί 
σημαντικά, οι ομάδες υψηλού κινδύνου, απαρτίζονται κυρίως από εκείνους οι οποίοι: δεν διαθέτουν 
τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί η «απασχολησιμότητα», βρίσκονται σε κρίσιμη ηλικία 
(νέοι και ηλικιωμένοι), παρουσιάζουν χρόνια και δαπανηρά προβλήματα υγείας, έχουν επισφαλή ή δεν 
έχουν καθόλου κοινωνική ασφάλιση, βρίσκονται αποκομμένοι από οικογενειακά δίκτυα 
αλληλοβοήθειας ή εντάσσονται σε περιορισμένων πόρων δίκτυα κλπ. 

► Άνεργοι 

Την περίοδο 2008-2017 καταγράφεται σημαντική αύξηση των ανέργων κατά 29.000 άτομα και 
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο δείκτης ανεργίας στην ΠΣτΕ κυμαίνεται στο 20,8% το 
2017 και αφορά 49.500 άτομα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Το έτος 2016 ο δείκτης ανεργίας 
της ΠΣτΕ ξεπέρασε τον αντίστοιχο δείκτη της χώρας κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα ενώ το 2017 ο 
δείκτης ανεργίας της ΠΣτΕ οριοθετείται κάτω από τον δ.α. της χώρας κατά 0,7 ποσοστιαία μονάδα. 

Το Φεβρουάριο του 2018 από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων το 52,4% αποτελεί τους 
μακροχρόνια άνεργους, με ανεργία μεγαλύτερη ή ίση από 12 μήνες, δηλαδή πάνω από ένας στους δύο 
άνεργους είναι μακροχρόνια άνεργος. Η αναλογία αυτή των μακροχρόνια ανέργων είναι ελαφρώς 
μεγαλύτερη σε σχέση με τη χώρα  αλλά σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με την ΕΕ28. Σύμφωνα δε με 
τη EUROSTAT το 2016 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό 
μακροχρόνιας ανεργίας σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το 2016 βρίσκεται μέσα στις έξι (6) Περιφέρειες της χώρας στις 
οποίες καταγράφεται ποσοστό ανεργίας (24,9%) μεγαλύτερο από το μέσο ποσοστό ανεργίας της χώρας 
(23,5%), ενώ το 2017 το ποσοστό ανεργίας είναι μικρότερο από το μέσο όρο της χώρας. Το 2017 σε 
σχέση με το 2016 το ποσοστό ανεργίας της ΠΣτΕ εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένο. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Φεβρουάριο του 2018, ως προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων 
στο μητρώο του ΟΑΕΔ, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, κατέχει μεταξύ των υπόλοιπων 
περιφερειών την έβδομη θέση. Ο αριθμός ανέργων αναζητούντων εργασία έφτασε τους 41.933 και των 
λοιπών μη αναζητούντων εργασία τους 2.954. 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων κυμαίνεται στην ίδια κλίμακα 
με τη χώρα. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε αυτούς που έχουν ολοκληρώσει τη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αγγίζοντας το 47,1% του συνόλου των ανέργων της Περιφέρειας και 
ακολουθούν με ποσοστό 38,1% οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 
14,8% των ανέργων της ΠΣτΕ αντιστοιχεί σε άνεργους πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
γεγονός που συνδέει τα εκπαιδευτικά προσόντα με την εύρεση εργασίας. 

Συμπερασματικά, οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στη Στερεά Ελλάδα 
και οι περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, έχουν αυξήσει τη μακροχρόνια ανεργία κι έχουν 
δημιουργήσει ομάδες ανέργων που βρίσκονται εκτός εργασίας βιώνοντας παράλληλα και κοινωνικό 
αποκλεισμό καθώς εντείνεται και ο κίνδυνος φτώχειας στον οποίο βρίσκονται εκτεθειμένοι. Οι ομάδες 
αυτές είναι κυρίως οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα, οι μακροχρόνια άνεργοι παραγωγικής ηλικίας 
αλλά και οι άνεργοι που έχουν χάσει την εργασία τους και βρίσκονται πλησίον της σύνταξης.  
Η μακροχρόνια ανεργία αρχικά επιδεινώνει την κατάσταση των ατόμων που μένουν εκτός εργασίας 
για μεγάλο διάστημα, τα οποία τείνουν να αφιερώνουν όλο και λιγότερο χρόνο για εύρεση εργασίας 
αφού νιώθουν πως «οι δυνατότητές τους για να βρουν δουλειά» είναι ελάχιστες.Όταν τα άτομα μένουν 
για πολύ χρόνο εκτός εργασίας χάνουν τις ικανότητές τους και η κρίση μπορεί να σπρώξει μια 
ολόκληρη γενιά εκτός εργασίας για πάντα.Σε όλα τα παραπάνω δε μπορεί κανείς να παραβλέψει τον 
αντίκτυπο που έχει η μακροχρόνια ανεργία σε ψυχολογικό επίπεδο. 

Η διασύνδεση με την αγορά εργασίας, των ανέργων της Περιφέρειας και κυρίως των 
προαναφερόμενων ομάδων, προβάλλει σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ και προτείνονται δράσεις 
προώθησης στην απασχόληση και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Μια προτεινόμενη δράση είναι η κάλυψη 
μέρους του εργοδοτικού κόστους, δίνοντας έτσι κίνητρο και στις επιχειρήσεις της ΠΣτΕ για πρόσληψη 
νέου προσωπικού. Για την ενίσχυση των απολυμένων ανέργων ειδικής πληθυσμιακής ομάδας άνω των 
55 ετών οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη συνταξιοδότησης και βρίσκονται σε 
αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προτείνονται δράσεις όπως η κάλυψη μέρους αυτασφάλισης 
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αυτών. Επιπρόσθετα όλες οι ομάδες ανέργων είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν σε δράσεις 
κοινωνικής ενδυνάμωσης (expansionsmethods) μέσω ειδικών ψυχολογικών και συνοδευτικών 
υπηρεσιών και ειδικά εκείνοι οι οποίοι διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

► NEETs – Νέοι εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Εκτός από τους άνεργους νέους, τους άνεργους με χαμηλά προσόντα και τους μακροχρόνια ανέργους, 
ειδική πληθυσμιακή ομάδα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελούν οι NEETs οι οποίοι 
ανέρχονται το 2017 στους 22.500. Χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας ατόμων, ηλικίας 15 έως 29 ετών, 
είναι η μη συμμετοχή τους σε δομές απασχόλησης και σε δομές εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου των NEETs στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οποίο έχει 
λάβει μεγάλες διαστάσεις και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και λόγω της οικονομικής ύφεσης, είναι 
απαραίτητη η υλοποίηση δέσμης ενεργειών η οποία θα περιλαμβάνει: 
Επαγγελματικό προσανατολισμό από ειδικούς επιστήμονες και καθοδηγητές, συνεργαζόμενους με 
υπηρεσίες Απασχόλησης, με μετάβαση στο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι νέοι, 
δημιουργώντας σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους, ενημερώνοντάς τους για τις δυνατότητες 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και παρέχοντάς τους συμβουλευτική υποστήριξη και 
υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας. 
Κινητές μονάδες ενημέρωσης και Συμβουλευτικής των νέων της ομάδας στόχου σε απομακρυσμένες 
και δυσπρόσιτες περιοχές της Περειφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρέχοντάς τους υπηρεσίες 
συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης για εκπαιδευτικές και εργασιακές δυνατότητες. 
Διοργάνωση Ημερών Καριέρας και άλλων εκδηλώσεων που απευθύνονται ειδικά σε νέους με τα 
χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου. Οι εκδηλώσεις αυτές συνδέουν φορείς παροχής θέσεων εργασίας 
με τους νέους της εν λόγω ομάδας και τους δίνουν τη δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες για τις 
θέσεις εργασίας και το αντικείμενο εργασίας τους, άλλες πληροφορίες για τα επαγγέλματα και τις 
ειδικότητες, για την αγορά εργασίας, να εκπαιδευτούν σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξη 
βιογραφικού σημειώματος, ακόμη και να δίνουν συνεντεύξεις  σε υποψήφιους εργοδότες. 
Πιστοποίηση προσόντων των ΝΕΕΤs με κάλυψη κόστους για σπουδές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείες 
ΟΑΕΔ με ταυτόχρονη επίβλεψη και καθοδήγηση στους νέους ώστε να μην εγκαταλείψουν την 
εκπαίδευση-κατάρτιση και οικονομική στήριξη σε νέους με οικογενειακές υποχρεώσεις (π.χ. νέες 
μητέρες). Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών, τεχνικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

► Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας και σε ακραία φτώχεια 

Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των νοικοκυριών 2016 το 
ποσοστό των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ανήλθε το 2016 για την Κεντρική Ελλάδα, χωρική ενότητα 
στην οποία εντάσσεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε 40% και είναι πιο υψηλός κατά 4,4 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη κινδύνου φτώχειας της χώρας. Το σύνολο 
γενικού πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται 
κατά προσέγγιση σε 222.332 άτομα. 

Ο δείκτης «υλικής αποστέρησης» (ποσοστό πληθυσμού που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες με 
αποτέλεσμα να στερείται τέσσερις από τις εννιά διαστάσεις υλικής στέρησης) ανέρχεται για το 2016 
στη Κεντρική Ελλάδα σε 25,4% (141.180 άτομα κατά προσέγγιση) και είναι κατά 3 ποσοστιαίες 
μονάδες πιο υψηλός από το δείκτη «υλικής αποστέρησης» της χώρας. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που 
στερούνται το 2016 τα άτομα ηλικίας 0-17 ετών από το σύνολο των εννιά βασικών αγαθών είναι 4,1, 
για τα άτομα ηλικίας 18-64 ετών είναι 4 και για τα άτομα ηλικίας 65+ είναι 3,7. Επιπρόσθετα ο 
πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή έντασης εργασίας ανέρχεται για τη Κεντρική Ελλάδα 
το 2016 σε 17,3% επί του συνολικού πληθυσμού. 

Οι μετανάστες εργαζόμενοι, νόμιμοι ή χωρίς επίσημα χαρτιά, είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτοι στην 
τρέχουσα οικονομική ύφεση, και μάλιστα εκείνοι που μετανάστευσαν με τις οικογένειές συχνά  
αναγκάζονται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ο κίνδυνος φτώχειας των μεταναστών, από 36,5% 
το 2011 αυξήθηκε σε 59,2% το 2016. 

Τα νοικοκυριά με μέσο μηνιαίο εισόδημα κλίμακας 0-750 ευρώ ανέρχονται σε ποσοστό 17,5% και 
αντιστοιχούν σε 26.790 νοικοκυριά ενώ η μέση μηνιαία δαπάνη για αγορά αγαθών και υπηρεσιών 
εμφανίζεται το 2016 μειωμένη σε σχέση με το 2015 κατά 27% (344€) και οριοθετήθηκε σε 918,06€ με 
μείωση της δαπάνης σε όλες τις βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών (είδη διατροφής, στέγαση, 
εκπαίδευση, υγεία, κλπ). 

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οδήγησαν ένα μεγάλο 
αριθμό νοικοκυριών σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από 1/1/2017 εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα 
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Αλληλεγγύης», όλοι οι Δήμοι. Η συνολική μηνιαία επιδοματική ενίσχυση ΚΕΑ των νοικοκυριών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, ανέρχεται σε 
3.321.659 €. 

Το Φεβρουάριο του 2018 στο πρόγραμμα ΚΕΑ και κατά συνέπεια δικαιούχοι ΤΕΒΑ είναι ενταγμένα 
15.621 νοικοκυριά και ωφελούνται 32.497 μέλη των νοικοκυριών, ενώ αναμένεται η εισοδηματική 
ενίσχυση κι άλλων νοικοκυριών όσο βαθαίνει η οικονομική ύφεση. Από το σύνολο του 
υπολογιζόμενου πληθυσμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το 5,8%, πληθυσμός που διαβιεί σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας, ωφελείται μέχρι στιγμής από το πρόγραμμα ΚΕΑ, λαμβάνοντας μηνιαία 
επιδοματική ενίσχυση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 25,3% των συνολικά ωφελούμενων είναι παιδιά 
ηλικίας από 0 έως 18 ετών. 

Από την επεξεργασία των μητρώων των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων ΤΕΒΑ (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων) που έγιναν κατά την περίοδο Ιουνίου – Οκτωβρίου 2017 με 
σκοπό την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα προέκυψαν 6.366 εγκεκριμένες αιτήσεις και συνολικά 
14.946 ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων κινδύνου φτώχειας και ακραίας φτώχειας προκύπτει ένας μεγάλος 
αριθμός ατόμων και νοικοκυριών που χρήζουν άμεσης παρέμβασης με εστιασμένες δράσεις 
οικονομικής ενίσχυσης και παροχής αγαθών και υπηρεσιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Ενδεικτικές δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου φτώχειας αποτυπώνονται ως εξής: 
 Οικονομική ενίσχυση για αγορά πετρελαίου θέρμανσης και άλλων ειδών – 

καυσίμων θέρμανσης 
 Οικονομική ενίσχυση για κάλυψη μέρους ή όλου για λογαριασμούς ΔΕΚΟ 
 Διανομή τροφίμων - ρουχισμού 
 Παροχή δωροκαρτών για αγορά ειδών διατροφής (super market και 

συμβεβλημένες επιχειρήσεις) 
 Οικονομική ενίσχυση για κάλυψη ενοικίου 
 Οικονομική ενίσχυση για επισκευή-συντήρηση κατοικίας (π.χ. προβλήματα 

υγρασίας, διαρροή στέγης, κλπ) 
 Κάλυψη κόστους φαρμάκων  
 Κάλυψη κόστους ιατρικών εξετάσεων 
 Παροχή νομικής – λογιστικής βοήθειας σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά 
 Αγορά ή επισκευή εργαλείας για ειδικές ομάδες επαγγελμάτων (π.χ. αγρότες, 

εργάτες, κλπ) 
 Κάλυψη κόστους μετακινήσεων (εισιτήρια αστικής – υπεραστικής συγκοινωνίας, 

κλπ) 
 Κινητές μονάδες ιατρικής πρόληψης με στελέχωση ιατρικού και ψυχιατρικού 

δυναμικού 

► Παιδιά-έφηβοι σε κίνδυνο φτώχειας και σε ακραία φτώχεια 

Τα παιδιά συνιστούν μία ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα, όπως, επίσης οι μόνοι γονείς (31,4%για 
το 2016) και τα νοικοκυριά με πάνω από τρία εξαρτώμενα μέλη (32% το 2016). Οι έφηβοι δεν 
στερούνται απλά προοπτικές εργασίας αλλά ταυτόχρονα καταγράφουν κίνδυνο φτώχειας (26,3% το 
2016) υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο (21,2%). 

Μία άλλη χαρακτηριστική τάση, η οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, αναφέρεται στον κίνδυνο 
φτώχειας των νοικοκυριών με ένα ή δύο παιδιά, που συνιστούν στην Ελλάδα το κυρίαρχο πρότυπο 
νοικοκυριού και που κυρίως αφορά περιπτώσεις με μεσαία εισοδήματα, τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα 
από την οικονομική κρίση. 

Συμπερασματικά διαφαίνεται ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 42.417 παιδιά κατά προσέγγιση 
και ένα στα τέσσερα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 0-16 ετών βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό όταν περιλαμβάνονται στο εισόδημά τους τα κοινωνικά επιδόματα 
και οι συντάξεις ενώ πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. 
Όσον αφορά στην υλική στέρηση των παιδιών αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 σε σχέση με το 2015 ο 
δείκτης σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά με τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες (1%). Το 
2009 η υλική στέρηση των παιδιών οριοθετήθηκε στο 11,9% ενώ από τότε και στο εξής παρουσιάζει 
ιδιαίτερα μεγάλες αυξητικές τάσεις και ανέρχεται το 2016 στο 26,7%. 
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Η επιδείνωση της φτώχειας και της αποστέρησης, κάνει επιτακτική την ανάγκη σχεδιασμού και 
εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών για την υποστήριξη και ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Η 
συρρίκνωση των δαπανών για κοινωνική προστασία στο πλαίσιο της κρίσης και των πολιτικών 
λιτότητας αποδυναμώνουν περαιτέρω το ήδη ασθενές σύστημα κοινωνικής προστασίας της χώρας ως 
προς την αντιμετώπιση της φτώχειας και αποστέρησης των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό η υποστήριξη 
των οικογενειών με παιδιά, θα πρέπει να αναδειχθεί ως βασική προτεραιότητα κοινωνικής πολιτικής 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και να βασιστεί σε πολιτικές μέσω ενός κατάλληλου μίγματος 
παροχών (σε είδος και χρήμα) και ρυθμίσεων (π.χ. διευκολύνσεις για την εναρμόνιση εργασιακού και 
οικογενειακού βίου). Παρακάτω καταγράφονται ενδεικτικές δράσεις εστιασμένες σε νοικοκυριά με 
εξαρτώμενα παιδιά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας: 
 Παροχή ειδών ένδυσης-υπόδησης σε μαθητές 
 Οικονομική ενίσχυση φοιτητών που ξεκινούν το πρόγραμμα σπουδών τους. 
 Οικονομική ενίσχυση για προμήθεια σχολικών ειδών 
 Κάλυψη κόστους εισιτηρίων για μετακινήσεις μαθητών 
 Οικονομική ενίσχυση για κάλυψη διδάκτων φροντιστηρίων  
 Οικονομική ενίσχυση για αγορά βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου  
 Χρηματική ενίσχυση (επιβράβευση αριστείας) μαθητών – φοιτητών που έχουν 

διακριθεί σε τομείς δραστηριοποίησής τους 
 Κάλυψη εξόδων ορφανών παιδιών για τη φοίτησή τους 
 Οικονομική ενίσχυση μαθητών – φοιτητών για κάλυψη εξόδων πρόσβασης στο 

διαδίκτυο (εξοπλισμός και σύνδεση) 
 Κάλυψη κόστους μαθητών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές των 

σχολείων ή άλλων φορέων εκπαίδευσης που δεν εντάσσονται στην τυπική 
εκπαίδευση (π.χ. ωδεία, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, γυμναστικοί σύλλογοι) 

 Κάλυψη κόστους συμμετοχής παιδιών – εφήβων σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 
 Κάλυψη κόστους συμμετοχής των παιδιών σε κατασκηνώσεις (ειδικά των 

εργαζόμενων γονέων φτωχών νοικοκυριών) 
 Κάλυψη κόστους ιατρικών εξετάσεων ή νοσηλείων βρεφών – παιδιών 
 Κάλυψη κόστους εκπαίδευσης παιδιών που βρίσκονται – εργάζονται στο δρόμο 

και ανήκουν σε κοινωνικά αποκλεισμένες  ομάδες ατόμων που δεν εντάσσονται 
στο σχολικό περιβάλλον (π.χ. παιδιά περιθωριοποιημένων Ρομά) 

► Χαμηλοσυνταξιούχοι – ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι σε κίνδυνο φτώχειας και 
σε ακραία φτώχεια 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης το σύνολο των συντάξεων γήρατος, θανάτου, αναπηρίας και ειδικών 
περιπτώσεων που αποδόθηκαν στους κατοίκους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τον Αύγουστο του 
2017 είναι 222.757 και αντιστοιχούν στο 8,56% του συνόλου των συντάξεων της χώρας. Από τα 
στοιχεία του Υπουργείου, προκύπτει ένα μεγάλο ποσοστό (27,03%) χαμηλοσυνταξιούχων στο σύνολο 
της χώρας που εάν αναχθεί στο σύνολο των συνταξιούχων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
διαπιστώνεται ότι 60.211, κατά προσέγγιση, συνταξιούχοι της ΠΣτΕ, λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη έως 
500 ευρώ, οι οποίοι είναι λίγο πιο πάνω από το όριο της φτώχειας (4500 ευρώ), εάν πρόκειται για 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά και σίγουρα σε κατάσταση φτώχειας όταν το νοικοκυριό αποτελείται από 
περισσότερα μέλη άνεργα ή μη οικονομικά ενεργά. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την μηνιαία απεικόνιση 
πληρωμής συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων του μηνός Ιουλίου 2015, από το σύνολο των 
συνταξιούχων της ΠΣτΕ, 2.210 άτομα ήταν δικαιούχοι και προνοιακών επιδομάτων. 
Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για το 2016,στα άτομα άνω των 65 ετών,ανέρχεται σε 22% (28.326 
άτομα κατά προσέγγιση), με το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας που στερείται βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες να είναι 15,2% (για τις ηλικιωμένες γυναίκες 16,8%) και τα αγαθά που στερούνται από το 
σύνολο των 9 είναι 3,7. 
Για την κοινωνική προστασία της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας των ηλικιωμένων 
χαμηλοσυνταξιούχων και ανασφάλιστων που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και ακραίας φτώχειας 
κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πακέτου δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
κάτωθι δράσεις κυρίως εστιασμένες στον τομέα της υγείας των ηλικιωμένων: 
 Οικονομική ενίσχυση για κάλυψη κόστους φαρμάκων 
 Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη ιατρικών εξετάσεων και εξετάσεων 

προληπτικής γηριατρικής 
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 Κινητή μονάδα ιατρικής πρόληψης για ηλικιωμένους απομακρυσμένων και 
δυσπρόσιτων περιοχών (π.χ. τέστ μνήμης για ανίχνευση άνοιας, Alzheimer, κλπ) 

 Κάλυψη κόστους για κατ’ οίκον φροντίδα ή για φροντίδα σε οίκο ευγηρίας σε 
ανήμπορα άτομα 
 

► Ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες: ΑΜΕΑ, Εξαρτημένοι από ουσίες, 
Κακοποιημένες γυναίκες, φυλακισμένοι – αποφυλακισμένοι, πρόσφυγες 

Στις ευάλωτες ομάδες ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού των οποίων η 
ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά 
αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές, ανήκουν άτομα με αναπηρίες, 
σωματικές ή ψυχικές, ή νοητικές ή αισθητηριακές, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από 
ουσίες άτομα, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, γυναίκες θύματα βίας. 
Οι συντάξεις αναπηρίας που δόθηκαν σε δικαιούχους – Άτομα με ειδικές ανάγκες της ΠΣτΕ είναι 
17.763 (Αύγουστος 2017). Οι ΑμεΑ μαθητές σε ειδικές σχολικές μονάδες ανέρχονται σε 385 και τα 
Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων της ΠΣτΕ περιθάλπουν συνολικά 134 άτομα. 
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν τρείς Μονάδες Υποκατάστασης για εξαρτημένα από 
ουσίες άτομα με Μ.Ο. ασθενών 262 σε εβδομαδιαία βάση. 
Επιπρόσθετα λειτουργούν τρία Συμβουλευτικά Κέντρα Κακοποιημένων Γυναικών τα οποια παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες συνολικά σε 518 γυναίκες. 
Ο συνολικός αριθμός των φυλακισμένων στα 5 Καταστήματα Κράτησης της ΠΣτΕ είναι 1.644 
κρατούμενοι, 1.255 άνδρες και 389 γυναίκες, 901 Έλληνες και 743 Αλλοδαποί. 
Τέλος στην ΠΣτΕ υπάρχουν 4 δομές και χώροι φιλοξενίας προσφύγων με σύνολο φιλοξενούμενων 
2.028 πρόσφυγες. 
Όλες αυτές οι ομάδες αποτελούν ευάλωτο πληθυσμό ο οποίος χρήζει άμεσης κοινωνικής υποστήριξης, 
ιδαίτερα λόγω των  συνθηκών της οικονομικής ύφεσης στην οποία έχει περιέλθει και η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. Παρατίθενται ενδεικτικές δράσεις για την βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης 
των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων: 
 Οικονομική ενίσχυση για συμμετοχή σε εκδηλώσεις για ΑΜΕΑ 
 Κάλυψη νοσηλείων και κόστους ειδικών μεταγγίσεων για άτομα με αναπηρίες 

(π.χ. νεφροπαθείς) 
 Κάλυψη κόστους αγοράς αμαξιδίων για ΑΜΕΑ 
 Κάλυψη κόστους μετακίνησης εξαρτημένων από ουσίες ατόμων οι οποίοι 

μετέχουν σε πρόγραμμα απεξάρτησης και διαμένουν μακριά από τα κέντρα 
απεξάρτησης 

 Διανομή τροφίμων – ρουχισμού σε φυλακισμένους 
 Υποστήριξη φυλακισμένων για ένταξη σε θεματικά εργαστήρια δημιουργικής 

απασχόλησης και ψυχαγωγίας (π.χ. θεατρικό εργαστήρι) με σκοπό τον 
σωφρονισμό 

 Ενίσχυση ειδικών ομάδων που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης 
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4 ΠαρεμβάσειΣ ανά Πεδίο πολιτικήΣ 

O Στρατηγικός Στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2014 – 2020 περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων τον Γενικό Στόχο που αφορά στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την 
ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Ο Γενικός αυτός Στόχος εξυπηρετείται από το 
Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020 μέσα από τους αντίστοιχους Ειδικούς Στόχους και Επενδυτικές 
Προτεραιότητες. 

Οι Ειδικοί Στόχοι που συμβάλουν στον Γενικό Στόχο ο οποίος αφορά στο πεδίο της ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής είναι οι εξής: 

8iii1.Προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας 

8v1.Προσαρμογή των εργαζομένων και των ΜΜΕ στο νέο περιβάλλον 

9α1. Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών 

9δ1. Ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη υπέρ κοινωνικά ευάλωτων κοινοτήτων (σε συνδυασμό με 9vi 

9i1. Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίαςτων ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό 

9ii1.Ενδυνάμωση της λειτουργίας και των δράσεων των δομών κοινωνικής ενσωμάτωσης 
περιθωριοποιημένων ομάδων με έμφαση στους ρομά και τους μετανάστες 

9iii1. Βελτίωση της λειτουργίας δομών που προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ειδικά των γυναικών 

9iii2. Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
κακοποιημένες γυναίκες) 

9iv1.Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, 
με έμφαση στη φροντίδα και την υγεία 

9iv2. Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και 
ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες 

9v1.Βελτίωση της λειτουργίας και συνεργασίας υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

9vi1.Προαγωγή της ολοκληρωμένης τοπικής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης 

Οι παραπάνω Ειδικοί Στόχοι διαρθρώνονται σε Επενδυτικές Προτεραιότητες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας. Στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020 οι 
Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν στην προώθηση της απασχόλησης και στην προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής και οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 
είναι οι Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ.8, ΑΠ.9 και ΑΠ.10. Αναλυτικά: 

 

 

 

Πίνακας 3: Επενδυτικές Προτεραιότητες ανά Άξονα – ΕΚΤ (Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 
2014-2020) 

Άξονας Προτεραιότητας Επενδυτική Προτεραιότητα 

Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή 

8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία επιχειρήσεων  ΑΠ.8 

Προώθηση της βιώσιμης 
απασχόλησης υψηλής ποιότητας 
και υποστήριξη της κινητικότητας 
των εργαζομένων 8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 
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αλλαγές  

9a 

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 

ΑΠ.9 

Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης - 
ΕΤΠΑ 

9d 
Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

9i 

Ενεργός ένταξη, με σκοπό μεταξύ άλλων την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της 
ενεργούς συμμετοχής και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας 

9ii Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά 

9iii 
Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 
την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 

9iv 

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 

9v 
Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις 

ΑΠ.1
0 

Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμησης της 
φτώχειας -ΕΚΤ 

9vi 
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων  

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 
 
 

4.1 Πορεία ΥλοποίησηΣ των Αξόνων ΠροτεραιότηταΣ 8, 
9& 10toyE.Π. Στερεά Ελλάδα  2014- 2020 

 

Α.Π.8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη λόγω κυρίως της καθυστέρησης 
λειτουργίας του ΠΣΚΕ, η οποία αποτελεί οριζόντιο πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η 
καθυστέρηση για την εκπλήρωση της αυτοδέσμευσης για την πλήρη εφαρμογή και λειτουργία ενός 
Περιφερειακού Μηχανισμού η Μελέτης για τη Διάγνωση των Αναγκών της  Αγοράς Εργασίας επέφερε 
και καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Άξονα. 

Α.Π.9:Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας –ΕΤΠΑ 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 9, ο οποίος περιλαμβάνει τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9aκαι 9d, 
παρουσιάζει σημαντική πορεία υλοποίησης καθώς έχουν εξειδικευτεί και έχουν εκδοθεί προσκλήσεις 
που αφορούν α) σε έργα αναβάθμισης στον Τομέα Υγείας και β) Έργα ενίσχυσης κοινωνικών και 
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προνοιακών υποδομών. Επισημάνεται ότι όσο αναφορά στις υποδομές στον τομέα της Υγείας της 
Επενδυτικής Προτεραιότητας9a, o προϋπολογισμός στην Κατηγορία Παρέμβασης ανέρχεται σε 
11.000.000 € υπερβαίνοντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της Κατηγορίας. Αυτό συμβαίνει λόγω του 
ένταξης του Μεγάλου Έργου (μεταφερόμενο) του Νοσοκομείου Χαλκίδας. 

Α.Π.10:Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας –ΕΚΤ 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 10, ο οποίος περιλαμβάνεις τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9i, 9ii, 9iii, 
9iv, 9vκαι 9vi παρουσιάζει σημαντική πορεία υλοποίησης καθώς έχουν εξειδικεύθηκαν και 
εντάχθηκαν δράσεις σχετικά με: 
- Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής  
- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/ και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
- Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 

γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας 
- Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής παιδιά με αναπηρία η/ και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 
- Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία 
- Κέντρα Κοινότητας 
- Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών 
- Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 
- Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης 

 

 
Πίνακας 4: Πίνακας ενταγμένων Έργων του ΑΠ.10 στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020 

aa Δικαιούχος Τίτλος Πράξης Ωφελούμενοι Προϋ/σμός 
Ένταξης 

1 Δήμος Λαμιέων  

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 

Λαμιέων 300 243.360,00 € 

2 Δήμος Λεβαδεών 

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό 

Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων 350 533.520,00 € 

3 ΔΟΠΠΑΧ 
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και  Παροχή Συσσιτίου 965 407.160,00 € 

4 Δήμος Θηβαίων 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων 722 117.000,00 € 

5 Δήμος Δελφών 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δήμου Δελφών 1.076 117.000,00 € 

6 Δήμος Καρπενησίου 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου 300 117.000,00 € 

7 Δήμος Αγράφων Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων 100 164.160,00 € 

8 Δήμος Ορχομενού Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού 1.500 164.160,00 € 

9 Δήμος Λεβαδέων Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων 1.200 112.320,00 € 

10 
Δήμος Αλιάρτου - 

Θεσπιέων Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου 550 164.160,00 € 

11 Δήμος Καρπενησίου Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου 350 112.320,00 € 

12 Δήμος Σκύρου Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκύρου 318 164.160,00 € 

13 Δήμος Στυλίδας Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας 750 164.160,00 € 
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aa Δικαιούχος Τίτλος Πράξης Ωφελούμενοι Προϋ/σμός 
Ένταξης 

14 
Δήμος  Κύμης - 

Αλιβερίου Κέντρo Κοινότητας Δήμου Κύμης - Αλιβερίου 300 164.160,00 € 

15 Δήμος Δομοκού Κέντρo Κοινότητας Δήμου Δομοκού 380 164.160,00 € 

16 
Δήμος Αμφίκλειας  

Ελάτειας Κέντρo Κοινότητας Δήμου Αμφίκλειας  Ελάτειας 274 164.160,00 € 

17 Δήμος Δελφών Κέντρo Κοινότητας Δήμου Δελφών 371 112.320,00 € 

18 ΔΟΠΠΑΧ Κέντρo Κοινότητας ΔΟΠΠΑΧ 1.500 224.640,00 € 

19 Δήμος Τανάγρας Κέντρo Κοινότητας Δήμου Τανάγρας 260 164.160,00 € 

20 
Δήμος Μώλου - Αγίου 

Κωνσταντίνου 
Κέντρo Κοινότητας Δήμου Μώλου-Αγίου 

Κωνσταντίνου 750 164.160,00 € 

21 
Δήμος Διστόμου - 

Αράχωβας Κέντρo Κοινότητας Δήμου Διστόμου - Αράχωβας 750 112.320,00 € 

22 Δήμος Καρύστου Κέντρo Κοινότητας Δήμου Καρύστου 240 164.160,00 € 

23 
Δήμος Διρφύων - 

Μεσσαπίων Κέντρo Κοινότητας Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 200 164.160,00 € 

24 Δήμος Ιστιαίας Κέντρo Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας 300 164.160,00 € 

25 Δήμος Ερέτριας Κέντρo Κοινότητας Δήμου  Ερέτριας 900 164.160,00 € 

26 Δήμος Λοκρών Κέντρo Κοινότητας Δήμου Λοκρών 100 164.160,00 € 

27 Δήμος Λαμιέων Κέντρo Κοινότητας Δήμου Λαμιέων 700 491.280,00 € 

28 Δήμος Θηβαίων Κέντρo Κοινότητας Δήμου Θηβαίων 9320 430.800,00 € 

29 Δήμος Μακρακώμης Κέντρo Κοινότητας Δήμου Μακρακώμης 1.000 164.160,00 € 

30 Δήμος Δωρίδος Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δωρίδος 300 164.160,00 € 

31 
Δήμος Μαντουδίου - 
Λίμνης - Αγίας Άννας 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - 
Αγίας Άννας 250 164.160,00 € 

32 

Σύλλογος γονέων & 
κηδεμόνων ατόμων με 
αναπηρία ν. φθιωτιδας 

Μικτό Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας 
Φροντίδας ΑΜΕΑ Φθιώτιδας 20 576.000,00 € 

33 ΕΑΝ 

Παροχή Υπηρεσιών Διημέρευσης & Ημερήσιας 
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ''ΕΣΤΙΑ'' Αγ. 

Νικόλαος Γαλαξίδι 10 288.000,00 € 

34 

Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου 

Δαμιέων 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Δήμου Λαμιέων 25 354.413,59 € 

35 Δήμος Θηβαίων 

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την 

καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων 

βίας στο Δήμο Θηβαίων 200 169.323,28 € 

36 EETAA  Α. Ε. 

Παροχή Υπηρεσίων Προσχολικής Αγωγής σε 
παιδιά με Αναπηρία ή / και με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (2016-2017) 6 36.266,00 € 

37 

Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 
Τομέας Παιδείας 

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 25 296.875,00 € 

38 EETAA  Α. Ε. 
Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2017-

2018) 1335 3.574.492, 00 € 

39 

Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 
Τομέας Παιδείας 

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-2018 26 393.320,00 € 
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aa Δικαιούχος Τίτλος Πράξης Ωφελούμενοι Προϋ/σμός 
Ένταξης 

40 EETAA  Α. Ε. 
Παροχή Υπηρεσίων Προσχολικής Αγωγής (2016-

2017) 1150 3.035.887,00 € 

41 EETAA  Α. Ε. Παροχή Υπηρεσίων Προσχολικής Αγωγής 985 2.631.450,95 € 

42 EETAA  Α. Ε. 

Παροχή Υπηρεσίων Προσχολικής Αγωγής σε 
παιδιά με Αναπηρία ή / και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 4 21.181,80 € 

43 

Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 
Τομέας Παιδείας 

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 25 296.875,00 € 

44 EETAA  Α. Ε 

Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(2017-2018) 4 27.925,00 € 

45 Κ.Ε.Θ.Ι. 

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Δημόσιας 
Διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων 

βίας σε Περιφερειακό επίπεδο 
 (Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας) 300 241.200,00 € 

46 Δήμος Λαμιέων Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμος Λαμιέων 60 536.000,00 € 

47 Δήμος Χαλκιδέων 

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για 
την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων 

βίας στο Δήμο Χαλκιδέων 100 205.950,00 € 

48 

Περιφεριακό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΠΤΑ) 
Στερεάς Ελλάδας 

Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - 
ΓΕΦΥΡΑ  1.200.000,00 € 

Σύνολα ΔΠΒΑ 1.535.040,00 € 

Σύνολα ΚΚ 4.550.880,00 € 

Σύνολα ΚΔΗΦ 864.000,00 € 

Σύνολα ΚΗΦΗ 354.413,59 € 

Σύνολα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 987.070,00 € 

Σύνολα Παροχής Υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής 9.327.202,75 € 

Σύνολα Συμβουλευτικών Κέντρων γυναικών θυμάτων βίας 1.152.473,28 € 

Σύνολο Δομής ΓΕΦΥΡΑ 1.200.000,00 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.971.079,62 € 
 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

Στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 10 
έχουν ενταχθεί 48 Πράξεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ), συνολικού προϋπολογισμού 19.971.079,62 €.Οι Πράξεις αφορούν σε 25 
Κέντρα Κοινότητας (ένα σε κάθε Δήμο), 6 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, 2 Κέντρα 
Διημέρευσης, 1 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, 4 Δομές Φιλοξενίας – 
Συμβουλευτικά Κέντρα γυναικών θυμάτων βίας, 6 έργα Παροχής Υπηρεσιών Προσχολικής 
Αγωγής και 3 έργα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης. Επίσης, έχει ενταχθεί και η 
Πράξη που αφορά τη λειτουργία της Δομής υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης – 
ΓΕΦΥΡΑ, η οποία έχει το σκοπό την οργάνωση και τον συντονισμό των παρεμβάσεων σε 
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περιφερειακό επίπεδο. Σημειώνεται ότι, από την υλοποίηση των ανωτέρω Πράξεων 
αναμένεται να επωφεληθούν 30.650 άτομα (σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό ωφελουμένων 
που δηλώνονται στα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων). 

 

Από το σύνολο των πράξεων, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού (ποσοστό 46%), 
αφορά στο έργο της Παροχής Υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής των σχολικών ετών 2016 – 
2017 και 2017 – 2018 με προϋπολογισμό 9.327.202,75 € και ακολουθούν οι Πράξεις για τη 
δημιουργία των δομών των Κέντρων Κοινότητας (ποσοστό 22%) συνολικού προϋπολογισμού 
4.550.880,00 € και οι Πράξεις που αφορούν τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (ποσοστό 
7%) συνολικού προϋπολογισμού 1.535.040,00 €. 

Σχήμα 1: Έργα & Δομές που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Ε.Π. 
Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020 

 

Πηγή : Ίδια επεξεργασία 
Η στρατηγική της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων περιλαμβάνει τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας.  
1ος Άξονας Προτεραιότητας: Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας. Στήριξη ομάδων του πληθυσμού 
της ΠΣΤΕ που πλήττεται από τη φτώχεια και ενίσχυση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. 
 
2ος Άξονας Προτεραιότητας: Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών. Άμβλυνση 
παραγόντων που αποτελούν εστίες υψηλού κινδύνου αποκλεισμού κατά την παιδική ηλικία 
αντιμετωπίζονται και με τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών μέσω και της δημιουργίας δομών 
υποστήριξης για την ενίσχυση της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
 
3ος Άξονας Προτεραιότητας: Προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων. Διατήρηση, διεύρυνση 
και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πρόνοιας και 
πρόσβασης στην υγεία των κοινωνικά αποκλεισμένων και όσων βρίσκονται κάτω από τα όρια της 
φτώχειας. Ενεργός ένταξη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της 
ισότητας 
των ευκαιριών. Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας & επιχειρηματικότητας - Δίκτυα και 
επιχειρήσεις. Ενίσχυση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων και της ικανότητάς τους να δίνουν 
λύσεις στις διαφοροποιούμενες ανάγκες τους. 
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4ος Άξονας Προτεραιότητας: Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης. Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής ικανότητας της Περιφέρειας για το σχεδιασμό και συντονισμό σχετικών δράσεων. 
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Πίνακας 5: Πίνακας ενταγμένων Έργων του ΑΠ.10 στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020 

Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Επενδυτικές Προτεραιότητες του Θ.Σ.9 του Ε.Π. Στερεά 
Ελλάδα 2014-2020  (ΑΠ.9 και ΑΠ.10) 

Υλοποίηση 

Άξονες Προτεραιότητας 
ΠΕΣΚΕ Δράσεις της ΠΕΣΚΕ 9a 9i 9ii 9iii 9iv 9v 9vi Ναι / Οχι Παρατηρήσεις 

Λειτουργία Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας 
(κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά 
φαρμακεία κλπ) 

    √   ΝΑΙ   

Δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων     √      

Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών 
μονάδων 

    √      

Λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι 
χώροι πλυντηρίων 

  √        

Πρόσβαση των απόρων και νοικοκυριών που βιώνουν σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας σε βασικά υλικά αγαθά για 
εξατομικευμένη χρήση όπως τρόφιμα και σίτιση, ρουχισμός, 
υπόδηση, ρεύμα, επιδότηση ενοικίου, κλπ. 

       ΝΑΙ ΤΕΒΑ, Κεντρικοί Πόροι 

1ος Άξονας 
Προτεραιότητας: 
Καταπολέμηση της ακραίας 
φτώχειας. Στήριξη ομάδων 
του πληθυσμού της ΠΣΤΕ 
που πλήττεται από τη 
φτώχεια και ενίσχυση της 
πρόσβασης σε βασικά αγαθά 
και υπηρεσίες. 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης        ΝΑΙ Κεντρικοί Πόροι 

Πρόσβαση στα επιδόματα παιδιών        ΝΑΙ Κεντρικοί Πόροι 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους 
με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες 

  √        

Στήριξη της λειτουργίας δικτύου υπηρεσιών Υποστήριξης 
Οικογενειών που φροντίζουν ΑμεΑ και παροχή 
εξατομικευμένης υποστήριξης σε μητέρες/πατέρες 
παιδιών/ατόμων με αναπηρία 

  √        

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

   √    NAI   

2ος Άξονας 
Προτεραιότητας: Πρόληψη 
και καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των παιδιών. 
Άμβλυνση παραγόντων που 
αποτελούν εστίες υψηλού 
κινδύνου αποκλεισμού κατά 
την παιδική ηλικία 
αντιμετωπίζονται και με τη 
διασφάλιση της ισότητας 
των ευκαιριών μέσω και της Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / 
 √         
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βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα 
που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 
απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

δημιουργίας δομών 
υποστήριξης για την 
ενίσχυση της συμφιλίωσης 
οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής 

Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών ΡΟΜΑ   √        

Αναβάθμιση ή/και δημιουργία νέων δομών/υποδομών υγείας 
σε εξειδικευμένους τομείς  √          

Ενίσχυση των δομών/υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας, 
πρόνοιας και αλληλεγγύης √       NAI   

Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και 
υποδομών υγείας, κυρίως των ορεινών, νησιώτικων και 
απομακρυσμένων περιοχών 

√          

Δημιουργία νέων δομών υγείας, π.χ. για τη διαχείριση του 
πόνου, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας √          

Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου και κοινωνικά 
ιατρεία στα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας (π.χ. 
Λαμία, Χαλκίδα, Λειβαδιά) 

√          

Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας στις περιοχές που δεν 
υπάρχουν √          

Μετανοσοκομειακοί ξενώνες σε επιλεγμένες περιοχές για 
τους ψυχικά ασθενείς-Βελτίωση υποδομών των 17 Κέντρων 
Ψυχικής Υγείας της Περιφέρειας 

√          

Αναβάθμιση υποδομών υγείας στον αγροτικό χώρο και στις 
ορεινές περιοχές, όπως των περιφερειακών ιατρείων της 
Περιφέρειας 

√          

Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού         Κεντρικοί Πόροι 

Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής Υγείας   √        

Oμαλή μετάβαση χρονίως πασχόντων σε μονάδες 
αποθεραπείας και κοινωνικής φροντίδας – προώθηση της 
απο-ασυλοποίησης 

√  √        

3ος Άξονας 
Προτεραιότητας: 
Προώθηση της ένταξης των 
ευπαθών ομάδων. 
Διατήρηση, διεύρυνση και 
αναβάθμιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων 
κοινωνικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών πρόνοιας και 
πρόσβασης στην υγεία των 
κοινωνικά αποκλεισμένων 
και όσων βρίσκονται κάτω 
από τα όρια της φτώχειας. 
Ενεργός ένταξη και 
καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και την 
προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών. Ενίσχυση 
της κοινωνικής οικονομίας 
& επιχειρηματικότητας - 
Δίκτυα και επιχειρήσεις. 
Ενίσχυση της δυναμικής των 
τοπικών κοινοτήτων και της 
ικανότητάς τους να δίνουν 
λύσεις στις 
διαφοροποιούμενες ανάγκες 
τους. Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στη βάση 
μοναδιαίου κόστους 

    √      
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Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής 
(FamilyHealthUnits) 

    √      

Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές, 
αναδιοργάνωση των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ 

    √      

Λειτουργία onestopshops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών 
ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες √   

 √   ΝΑΙ   

Κέντρα φιλοξενίας ευάλωτων ατόμων (π.χ. μεταναστών, 
ασυνόδευτων ανηλίκων, ηλικιωμένων, αστέγων κ.α.)  

   √       

Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας 
κακοποιημένων γυναικών 

   √    NAI   

Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία και παρεμβάσεις 
προώθησης της ανεξάρτητης διαβίωσης τους και αποφυγή της 
ιδρυματοποίησης 

   √    NAI   

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων     √   NAI   

Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που 
απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

    √      

Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων 
κατά των διακρίσεων 

   √    NAI   

Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας 
και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών 
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών 

   √    NAI   

Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων και Κοινωνικών 
Συμμαχιών για την Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση σε 
θέματα κοινωνικής ένταξης και ενεργού συμμετοχής στις 
διαδικασίες τοπικής διακυβέρνησης των περιθωριοποιημένων 
ομάδων 

  √     NAI   

Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων √          

Παροχή υπηρεσιών υγείας / κοινωνικής φροντίδας ατόμων 
που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες 

  √        

Δράσεις συμβουλευτικής, προκατάρτισης / επιμόρφωσης   √        

4ος Άξονας 
Προτεραιότητας: Καλή 
διακυβέρνηση των πολιτικών 
ένταξης. Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής ικανότητας 
της Περιφέρειας για το 
σχεδιασμό και συντονισμό 
σχετικών δράσεων. 

Ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων από ευπαθείς και 
ειδικές ομάδες πληθυσμού, που πλήττονται εντονότερα από 
τις συνέπειες της κρίσης 

 √       Συμβολή Κεντρικών 
Πόρων 
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Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες 
οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων 
(συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός 
προσανατολισμός, απασχόληση, κατάρτιση, 
ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ) 

 √      NAI  

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με 
πρακτική άσκηση για ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της 
οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία 
οδηγούν σε πιστοποίηση 

 √       Συμβολή Κεντρικών 
Πόρων 

Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και σε 
ενήλικες μετανάστες, ρομά κ.α. Εκτός δομών εκπαίδευσης. 

     √    

Δημιουργία περιφερειακού υποστηρικτικού μηχανισμού και 
δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων 

     √  NAI   

Πληροφόρηση, παρακίνηση και υποστήριξη της εκδήλωσης 
τοπικών εταιρικών σχημάτων, συλλογικού και αλληλέγγυου 
χαρακτήρα, για την ανάπτυξη της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

     √     

Παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 
καθώς και υπηρεσιών θερμοκοιτίδας ανάπτυξης κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 

     √     

Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης συμφωνιών 
συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων 

     √     

Υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων πριν και κατά τα 
πρώτα στάδια λειτουργίας τους (prestartandstartup) λόγω των 
πολλαπλών προβλημάτων πρόσβασης σε εξωτερικές πηγές 
χρηματοδότησης της κοινωνικής οικονομίας 

     √     

Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας      √     

Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
Τοπικών Κοινοτήτων 

    
 

 √    

Ανάπτυξη δικτύων Εθελοντών       √ NAI   

Δίκτυα Κοινωνικής Καινοτομίας       √ NAI   
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Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
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Στον ανωτέρω Πίνακα παρουσιάζεται η συσχέτηση των δράσεων των Αξόνων Προτεραιότητας της ΠΕΣΚΕ 
με τις αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες των Ε.Π. Στερεά Ελλάδα που αφορούν στο πεδίο της 
κοινωνικής ένταξης. Στη στήλη που αφορά στην «Υλοποίηση»  αποτυπώνεται η ενεργοποίηση ή όχι των 
δράσεων της ΠΕΣΚΕ από το Ε.Π., αναδεικνύονται  οι προτεραιότητες που είχαν τεθεί καθώς και οι δράσεις 
ανά Άξονα της ΠΕΣΚΕ που χρειάζεται να ενεργοποιηθούν. Συγκεκριμένα ανα Άξονα: 
 
Στον 1ο Άξονα Προτεραιότητας 
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον 1ο Άξονα Προτεραιότητας της ΠΕΣΚΕ έχουν κατά κύριο λόγο 
ενεργοποιηθεί καθώς εδώ περιλαμβάνονται η ένταξη των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά 
Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία και Παοχή Συσσυτίου) στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 
9iv του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020. Επίσης στον συγκεκριμένο Άξονα περιλαμβάνεται το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης που θεσμοθετήθηκε και έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του από Κεντρικούς Πόρους 
καθώς και και οι Δράσεις Βασικής Υλικής Συνδρομής, οι διανομές των οποίων ήδη πραγματοποιούνται με τη 
χρηματοδότηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ). 
 
Στον 2ο Άξονα Προτεραιότητας 
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον 2ο Άξονα Προτεραιότητας της ΠΕΣΚΕ αφορούν στηνπρόληψη και 
καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών και τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών μέσω και της 
δημιουργίας δομών υποστήριξης για την ενίσχυση της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 
Κατά τη σύνταξη του παρόντος σε σχέση με τις δράσεις του Άξονα έχει ενεργοποιηθεί μόνο η δράση που 
αφορά στην «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες», ενώ δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη δράσεις για την ένταξη των παιδιών ΡΟΜΑ σε 
αντίστοιχες υπηρεσίες.  
 
Στον 3ο Άξονα Προτεραιότητας 
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον 3ο Άξονα Προτεραιότητας της ΠΕΣΚΕ αφορούν κυρίως στην 
προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων και στην διεύρυνση και αναβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πρόνοιας και πρόσβασης στην υγεία των κοινωνικά 
αποκλεισμένων. Από το Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020 έχουν ενεργοποιηθεί δράσεις για την «Ενίσχυση των 
δομών/υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας, πρόνοιας και αλληλεγγύης» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9a και 
έχουν ενταχθεί δομές κοινωνικής ένταξης όπως τα Κέντρα Κοινότητας, Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες 
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία και  Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 9iii  και 9iv. Το επόμενο διάστημα 
θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον Άξονα και αφορούν σε υπηρεσίες 
πρόσβασης της υγείας και ψυχικής υγείας, σύμφωνα και με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το 
Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Υγείας. 
 
Στον 4ο Άξονα Προτεραιότητας 
Στον 4ο Άξονα Προτεραιότητας της ΠΕΣΚΕ περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην καλή 
διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης και την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας. Στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 έχει ενταχθεί και υλοποιείται η Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής 
ένταξης -  ΓΕΦΥΡΑ που συμβάλλει στην ενεργοποίηση όλων των δράσεων του εν λόγω Άξονα. Το επόμενο 
διάστημα αναμένεται να εξειδικευτούν δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία (ΚΑΛΟ). 
 

Παράρτημα Ι: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΣΚΕ 
Για την παρακολούθηση αλλά και την αξιολόγηση του Περιφερεακού Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης είναι κρίσιμο να προσδιοριστούν οι δείκτες που αποτιμούν την αποτελεσματικότητα και τον 
αντίκτυπο. Οι δείκτες που παρουσιάζονατι στη συνέχεια έχουν πλήρη συνάφεια με τους δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος που έχουν ποσοτικοποιηθεί στο ΠΕΠ 2014-2020: 
 

ΑΔΑ: 6ΛΖΒ7ΛΗ-ΧΘ9



 

 
  

 

Δείκτες εκροών 
 
– Σχέδια Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
– Αριθμός στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ από ομάδες τοπικής δράσης που ενισχύονται 
– Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις 
– Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 
– Μακροχρόνια άνεργοι 
– Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων 
– Μειονεκτούντα άτομα 
– Άλλα μειονεκτούντα άτομα 
– Μειονεκτούντες, αναζητούντες εργασία ή/και ανήκοντες σε ευάλωτες ομάδες και επωφελείται από 
ολοκληρωμένες στρατηγικές CLLD 
– Συμμετέχοντες που λαμβάνουν οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
– Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων, 
– Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα, 
– Συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 
– Συμμετέχοντες με αναπηρία 
– Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων 
– Μειονεκτούντα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 
– Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ατόμων με αναπηρία 
– Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) 
– Άτομα από αγροτικές περιοχές 
– Δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες 
– Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων(συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 
– Αριθμός υποστηριζόμενων νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων(συμπεριλαμβανο 
μένωνσυνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας) 
– Κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών που ωφελούνται από ολοκληρωμένεςπαρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης 
και απασχόλησης 
– Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 
– Πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένες κοινωνικές υπηρεσίες 
– Ποσοστό κάλυψης ανασφάλιστων επί του γενικού συνόλου των ανασφαλίστων πολιτών 
 
Δείκτες αποτελεσμάτων 
 
– Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 
– Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη 
συμμετοχής τους 
– Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών Υγείας και των κοινωνικώνυπηρεσιών 
– Kοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης 
– Ποσοστό μέσου φορολογούμενου εισοδήματος στις περιοχές όπου εφαρμόζονται στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ ως 
προς το μέσο φορολογούμενο εισόδημα στην Περιφέρεια. 
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Παράρτημα ΙΙ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
της ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

Από 1/1/2017 στο πρόγραμμα ΚΕΑ εντάχθηκαν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον Οκτώβριο 
του 2017 ήταν ενταγμένα στο ΚΕΑ 14.938 νοικοκυριά με 32.617 ωφελούμενα μέλη ενώ τον Φεβρουάριο του 
2018 στο πρόγραμμα ΚΕΑ είναι ενταγμένα  15.621 νοικοκυριά και ωφελούνται 32.497 μέλη των 
νοικοκυριών. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκαν κατά 4,6% τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο 
πρόγραμμα ΚΕΑ ενώ μειώθηκε κατά 0,4% ο αριθμός των ωφελούμενων μελών των νοικοκυριών.  

Τον Φεβρουάριο του 2018 οι πέντε πρώτοι Δήμοι με τα περισσότερα μέλη νοικοκυριών που λαμβάνουν ΚΕΑ 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε ποσοστό αναλογίας με το σύνολο του πληθυσμού του κάθε Δήμου, 
είναι ο Δήμος Ερέτριας (10,2%), ο Δήμος Αγράφων (8,5%), ο Δήμος Καρύστου (8,4%), ο Δήμος Λαμιέων 
(7,9%) και ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου (7,4%). Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 οι Δήμοι στους οποίους 
αυξήθηκαν τα ωφελούμενα μέλη τα οποία εντάχθηκαν στο ΚΕΑ τον Φεβρουάριο του 2018 είναι οι εξής: 
Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Δωρίδας, Μακρακώμης, Στυλίδας, Λεβαδέων, Ιστιαίας-Αιδηψού, Μώλου-
Αγίου Κωνσταντίνου, Δομοκού, Άμφισσας, Χαλκίδας, Καρύστου. Οι Δήμοι στους οποίους μειώθηκαν τα 
ενταγμένα μέλη νοικυριών στο ΚΕΑ είναι οι Δήμοι: Λοκρών, Λαμιέων, Αγράφων, Σκύρου, Κύμης-
Αλιβερίου, Ορχομενού, Θηβαίων, Αλιάρτου. 

Στα γραφήματα που ακολουθούν αποτυπώνεται το ποσοστό των μελών των νοικοκυριών ανά Δήμο και ανά 
Π.Ε., τα οποία λαμβάνουν ΚΕΑ τον Οκτώβριο του 2017 και τον Φεβρουάριο του 2018. 
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Ποσοστό μελών νοικοκυριών που λαμβάνει ΚΕΑ ανά Δήμο (Οκτώβριος 2017 & Φεβρουάριος 2018) 

Τον Φεβρουάριο του 2018 η Περιφερειακή Ενότητα με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που έχει ενταχθεί 
στο πρόγραμμα και λαμβάνει ΚΕΑ είναι η Π.Ε. Εύβοιας (7,1%), ενώ η Βοιωτία είναι η ΠΕ με το μικρότερο 
ποσοστό(4,7%). Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 το ποσοστό των ωφελούμενων που λαμβάνουν ΚΕΑ 
αυξήθηκε στις Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας, μειώθηκε στην Π.Ε. Ευρυτανίας ενώ παρέμεινε σταθερό 
στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 
Από το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας το 5,8%, πληθυσμός που διαβιεί σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας, ωφελείται από το πρόγραμμα ΚΕΑ, λαμβάνοντας μηνιαία επιδοματική ενίσχυση.  
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Ποσοστό μελών νοικοκυριών που λαμβάνει ΚΕΑ ανά ΠΕ και σύνολο ΠΣτΕ (Οκτ. 2017-Φεβ. 2018) 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2018 το 12,2% των αιτούντων-αρχηγών των νοικοκυριών που 
λαμβάνουν ΚΕΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μετανάστες, το 0,2% είναι φοιτητές, το 1,1 % είναι 
χαμηλοσυνταξιούχοι και το 1,9% είναι ΑμΕΑ. Επιπρόσθετα το 25,3% των ωφελούμενων μελών νοικοκυριών 
που λαμβάνουν ΚΕΑ είναι παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

Ενεργές αιτήσεις ΚΕΑ (Φεβρουάριος 2018) ανα Π.Ε. και σύνολο ΠΣτΕ και ανά ιδιότητα του 
αιτούντα 

ΕΝΕΡΓΕΣ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕΑ 

ΠΕ 
ΒΟΙΩΤΙΑ
Σ 

ΠΕ 
ΕΥΒΟΙΑ
Σ 

ΠΕ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Σ 

ΠΕ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Σ 

ΠΕ 
ΦΩΚΙΔΑ
Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΣΤΕ 

Αιτούντας 
μετανάστης  280 753 19 687 169 1908 

Αιτούντας 
φοιτητής 5 15 2 12 0 34 

Αιτούντας 
συνταξιούχος 32 79 5 42 7 165 
Aιτούντας ΑΜΕΑ 
με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και 
άνω 82 123 9 69 6 289 

Παιδιά (έως 18 
ετών) στο  ΚΕΑ 1492 3564 234 2418 502 8210 

Από το σύνολο των οικογενειών που ωφελούνται από το ΚΕΑ τον Φεβρουάριο του 2018 οι 
οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη φοιτητές ανέρχονται σε 4,6%, οι οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη 
ΑμΕΑ ανέρχονται σε 0,8%, οι οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη παιδιά ανέρχονται σε 29,3% και οι 
οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη βρέφη ανέρχονται σε 5,1%.  

Ενεργές αιτήσεις ΚΕΑ (Φεβρουάριος 2018) ανα Π.Ε. και σύνολο ΠΣτΕ και ανά κατηγορία 
οικογένειας 
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ΕΝΕΡΓΕΣ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕΑ 

ΠΕ 
ΒΟΙΩΤΙΑ
Σ 

ΠΕ 
ΕΥΒΟΙΑ
Σ 

ΠΕ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Σ 

ΠΕ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Σ 

ΠΕ 
ΦΩΚΙΔΑ
Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΣΤΕ 

Οικογένειες με 
εξαρτώμενα μέλη 
φοιτητές 127 343 29 177 44 720 

Οικογένειες με 
εξαρτώμενα μέλη 
ΑΜΕΑ  38 54 2 22 5 121 

Οικογένειες με 
εξαρτώμενα μέλη 
παιδιά 774 2063 135 1321 279 4572 

Οικογένειες με 
εξαρτώμενα μέλη 
βρέφη (που 
γεννήθηκαν από 
1/2016 έως 2/2018 143 330 27 252 48 800 

 
Δικαιούχοι ΤΕΒΑ  

Το  (ΤΕΒΑ),υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας και υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων-βασικών υλικών 
αγαθών, ενώ συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των 
ωφελουμένων. 

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I). Η εφαρμογή του Προγράμματος αναμένεται να 
ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με 
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ωστόσο σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 
Δ23/οικ.17108/875/2017-ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ 
εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» 

Οπότε για να γίνει πλέον η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο/η αιτών/ουσα να 
δηλώσει ότι επιθυμεί την συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα. 

Από το σύνολο των 57 κοινωνικών συμπράξεων που έχουν δημιουργηθεί ανά την Ελλάδα, πέντε 
δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Υλικής Βασικής Συνδρομής στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών σε απόρους, άτομα που 
ζούνε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οι κοινωνικές συμπράξεις της ΠΣτΕ είναι οι εξής: 

 Π.Ε. Βοιωτίας με Επικεφαλή Εταίρο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 Π.Ε. Εύβοιας-Σκύρου με Επικεφαλή Εταίρο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 Π.Ε. Ευρυτανίας με Επικεφαλή Εταίρο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 Π.Ε. Φθιώτιδας με Επικεφαλή Εταίρο τον Δήμο Λαμιέων 

 Π.Ε. Φωκίδας με Επικεφαλή Εταίρο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Από την επεξεργασία των μητρώων των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων που έγιναν κατά τον μήνα 
Απρίλιο 2018 με σκοπό την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα προέκυψαν 7.825 εγκεκριμένες αιτήσεις και 
συνολικά 17.381 ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται 
αναλυτικά τα στοιχεία ανά εταιρική σύμπραξη και εταίρο παραλαβής. 
 
 

Αριθμός αιτήσεων και ωφελουμένων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους 
(Απρίλιος 2018) ανα Περιφερειακή Ενότητα 
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ΠΕ Βοιωτίας 

Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 

Εταίρος Παραλαβής Αριθμός αιτήσεων Αριθμός ωφελούμενων 

Δήμος Αλιάρτου 130 271 

Δήμος Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας 109 273 

Δήμος Θηβαίων 654 1.402 

Ι.Μ. Αλιάρτου 0 0 

Ι.Μ. Θηβών και Λεβαδείας 110 295 

Δήμος Λεβαδέων 432 1.021 

Δήμος Ορχομενού 310 863 

Π.Ε. Βοιωτίας 3 8 

Δήμος Τανάγρας 130 279 

Σύνολο 1.878 4.412 
Πηγή: Μητρώο κοινωνικών συμπράξεων 

ΠΕ Εύβοιας 

Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Εταίρος Παραλαβής Αριθμός αιτήσεων Αριθμός ωφελούμενων 

Δήμος Χαλκίδας 2.083 4.476 

Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων 265 586 

Δήμος Ερέτριας 477 1.097 

Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού 514 1.162 

Δήμος Καρύστου 379 810 

Δήμος Κύμης – Αλιβερίου 815 1.736 

Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης – Αγίας Άννας 178 333 

Δήμος Σκύρου 22 38 

Ι. Μ. Χαλκίδας 63 105 

Σύνολο 4.796 10.343 
Πηγή: Μητρώο κοινωνικών συμπράξεων 

ΠΕ Ευρυτανίας 

Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Εταίρος Παραλαβής Αριθμός αιτήσεων Αριθμός ωφελούμενων 

Δήμος Καρπενησίου 229 557 

Δήμος Αγράφων 243 464 

Σύνολο 472 1.021 
Πηγή: Μητρώο κοινωνικών συμπράξεων 

ΠΕ Φωκίδας 

Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Εταίρος Παραλαβής Αριθμός αιτήσεων Αριθμός ωφελούμενων 

Δήμος Δελφών 426 1.027 

Δήμος Δήμος Δωρίδας 236 565 

ΠΣτΕ 17 23 

Σύνολο 679 1.615 
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Πηγή: Μητρώο κοινωνικών συμπράξεων 
 
Τα αριθμητικά στοιχεία ΚΕΑ αντλήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισηςκαι 
Αλληλεγγύης και τα αριθμητικά στοιχεία ωφελούμενων ΤΕΒΑ από τα Μητρώα Κοινωνικών 
Συμπράξεων ΤΕΒΑ 
 
 
 

Παράρτημα ΙΙΙ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της 
ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 

Η «Δομή Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης - Γέφυρα» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 
5001973, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Στερεάς Ελλάδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η Δομή «Γέφυρα» 
δημιουργήθηκε για να συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την 
εφαρμογή τους και να προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες. 
Η Δομή Γέφυρα: 
Λειτουργεί ως Παρατηρητήριο των υφιστάμενων κοινωνικών Δομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
καλύπτει τον ελλιπή συντονισμό μεταξύ τους  και γεφυρώνει το κενό δικτύωσης και συντονισμού ως προς τη 
συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών φορέων της Περιφέρειας. 
Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις άμεσης κοινωνικής παρέμβασης προς ευάλωτες, ευπαθείς και ειδικές 
ομάδες πληθυσμού, οι οποίες αφορούν στην παροχή οικονομικής βοήθειας, στην εξασφάλιση τροφίμων και 
ειδών βασικής υλικής συνδρομής, στην κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών, σε υποστηρικτικές 
συνοδευτικές υπηρεσίες και στην ενίσχυση της απασχόλησης, με βασικό στόχο την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και την ομαλή επανένταξη στην κοινωνία ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας.  
 
Η Δομή «ΓΕΦΥΡΑ» σχεδιάστηκε να εισάγει νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες λειτουργίας της, κάνοντας 
χρήση μηχανογραφημένων συστημάτων και βάσεων δεδομένων τόσο για τον εντοπισμό και την καταγραφή 
των ωφελούμενων, όσο και για την υποδοχή αιτημάτων και περιστατικών.  
Στη δικτυακή πύλη της Δομής ΓΕΦΥΡΑ έχουν αναπτυχθεί: 
Μητρώο Ωφελούμενων (βάσει των αιτήσεων – αιτημάτων που λαμβάνει ηλεκτρονικά η Δομή ΓΕΦΥΡΑ) 
Μητρώο Χορηγών / Δωρητών ώς μέσο προσέλκυσης και προβολής συνεισφερόντων στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας. 
 
Στη διαδικτυακή Πύλη www.gefyra.com.gr η οποία αποτελεί το βασικό επικοινωνιακό εργαλείο της Δομής 
«ΓΕΦΥΡΑ» παρέχονται οι εξής υπηρεσίες και δυνατότητες: 
 
 
 
 
 
 
 Ενημέρωση ωφελούμενων πολιτών, επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων για τον 

σκοπό και τους στόχους λειτουργίας της Δομής «ΓΕΦΥΡΑ», για τη κοινωνική καινοτομία 
και τους τομείς παρέμβασης της Δομής. 
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 Παρουσίαση των δράσεων παρέμβασης για την καταπολέμηση της φτώχειας που 

υλοποιούνται από τη Δομή «ΓΕΦΥΡΑ» σε περιφερειακό επίπεδο - Ενημερωτικό υλικό, 
ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής (ωφελούμενων πολιτών και επιχειρήσεων), 
εξαργύρωση vouchers 
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 Ανάπτυξη Μητρώου ωφελούμενων (χρειάζομαι βοήθεια) 
 Ανάπτυξη Μητρώου συνεισφερόντων (θέλω να συνεισφέρω) 
 Λειτουργία Αποθήκης ειδών (εισροών – εκροών) 
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 Διενέργεια δημοσκοπήσεων 
 Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων 

 
 
 
 
         
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει: α) την ετήσια έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής 
Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2017, στο πλαίσιο του Εθνικού 
Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής(Ν. 4445/2016, ΦΕΚ 236/Τ.Β’/19-
12-2016) και β) την ετήσια Περιφερειακή έρευνα του Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης. 
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης « Η Στερεά σε νέα 
τροχιά-Βαγγέλης Αποστόλου». 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΗΛΙΔΟΥ 
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