
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)  
ΤΗΣ 18ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
370/ 2019 

 
          Στη Λαμία, σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 281432/1056/12.12 2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 12η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα  28ο 
ΗΔ 

Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, έτους 2019 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Κων/νος Μπακομήτρος 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 

Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος Κελαϊδίτης, 

Ηλίας Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός. 
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➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκάβαλης Σταμάτης √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Γκλέτσος Απόστολος √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δαύρης Ανδρέας √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δούρος Χρήστος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Δρένιος Σωτήριος √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Καρύκα Άννα √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοντου Πηνελόπη √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Πατσιούρας Γεώργιος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12 Σιαλμάς Βασίλειος √

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Παπαθωμά Φανή √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Περγαντάς Ιωάννης √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Σανίδας Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανιδάς Χαράλαμπος √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοούλιας Ανδρέας √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

19 1 6 Παρασκευάς Δρόσος √

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
7 0

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

6

1

3

0

0

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη 

Στερεά Ελλάδα"

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

1

0

0

9

3

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα επτά (47), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα 
άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  αναπληρωτής υπηρεσιακός 
Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
Απόντες  κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, ήταν ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση – Απόστολος 
Γκλέτσος», κ. Απόστολος Γκλέτσος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλή της 
Παράταξης  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά» κ. Χαράλαμπος Γιώτης 
 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
του 28ου θέματος ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας, κ. Κων/νο Μπακομήτρο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. οικ. 
785/281931/12.12.2-19  εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα: 
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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 της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019, 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). 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (Ν.4445/2016) 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 

 

 

 

ΛΑΜΙΑ  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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1 ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής τωνδιατάξεων του Ν. 
4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α’/19-12-2016). Τα στοιχεία που περιλαμβάνειαφορούν το έτος 2018, 
δεν πραγματοποιείται σύγκριση με αντίστοιχα στοιχεία προγενέστερων χρόνων, ούτε 
συμπεράσματα που να αφορούντη διαχρονική μεταβολή και εξέλιξη των εν λόγω στοιχείων. 

Στις περιπτώσεις που δεν ήταν εφικτή η εύρεση πρόσφατων καταγραφών γιατην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αξιοποιήθηκαν διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδοχώρας. 

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 
2018, 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. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι θα πρέπει να δρομολογηθεί η 
αναθεώρηση της ΠΕΣΚΕ, βάσεινέων στοιχείων που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΚΕΑ, 
των μεταρρυθμίσεωνπου έχουν συντελεστεί, και συντελούνται, στο Σύστημα Πρόνοιας της 
χώρας, καθώςκαι των νέων δεδομένων που θα εισάγει η αναθεώρηση του Εθνικού 
ΣτρατηγικούΠλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη. 

Επιγραμματικά, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 

Α) στο πεδίο εφαρμογής Εθνικών μέτρων και πολιτικών εφαρμόστηκε : 

 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 προγράμματος “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” 
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 Δράσεις κοινωνικής παρέμβασης μέσω της συγκρότησης “ 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 άμεσης κοινωνικής παρέμβασης “ΓΕΦΥΡΑ” 

Με την λειτουργία της Δομής Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης - 
ΓΕΦΥΡΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας βελτιώθηκε η καταγραφή των 
αναγκών και επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός και δικτύωση των δομών 
παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Περιφερειακό επίπεδο. 

Μέσα από τη δομή υλοποιούνται και δράσεις άμεσης κοινωνικής παρέμβασης. 
Οι κύριες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από τη Δομή είναι οι ακόλουθες.  

 Δράση «Αρχή..ζω!», σχολικό έτος 2017-2018 – Παροχή έκτακτου οικονομικού 
βοηθήματος για τα παιδιά της Α τάξης Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας έτους 2017-2018. 

 Δράση «Πρόσβαση για ΟΛΟΥΣ» - Χορήγηση ηλεκτροκίνητων αναπηρικών 
αμαξιδίων σε ανασφάλιστους ΑμΕΑ με μόνιμη αδυναμία βάδισης και ποσοστό 
αναπηρίας άνω του 67%, κατοίκους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 Δράση «ΦροντίΖΩ»- Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, με κουπόνι αγορών 
(voucher) για την αγορά ειδών βρεφικής φροντίδας νεογέννητου. 

 Δράση «Αρχή..ζω!», σχολικό έτος 2018-2019 – Παροχή έκτακτου οικονομικού 
βοηθήματος για τα παιδιά της Α τάξης Δημοτικών Σχολείων. 

 Δράση «Μαθαίνω Ξένες Γλώσσες», σχολικό έτος 2018-2019 –Οικονομική 
ενίσχυση για μαθητές Δημοτικού. 

 Δράση «Μετά το Σχολείο», σχολικό έτος 2018-2019 –Οικονομική ενίσχυση για 
παιδιά και εφήβους που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος και διαβιούν 
σε ιδρύματα, καθώς και για μαθητές Γυμνασίου, παροχή voucher για κάλυψη 
μέρους ή όλου του ποσού της ετήσιας συνδρομής για εξωσχολικές 
δραστηριότητες άθλησης, δημιουργικής και ψυχαγωγικής απασχόλησης, 
σχολικού έτους 2018-2019. 

 Δράση «ΖΕΣΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»–Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης με κουπόνι 
αγορών (voucher) για αγορά καύσιμης ύλης θέρμανσης, έτους 2018-2019. 

 Δράση «σπουδάΖΩ»-Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 
προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές-σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 
2018-2019, με κουπόνι αγορών (voucher) για την προμήθεια διατακτικών 
σίτισης» 

 Δράση «Αρχή..ζω!», σχολικό έτος 2019-2020 – Παροχή έκτακτου οικονομικού 
βοηθήματος για τα παιδιά της Α τάξης Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας έτους 2019-2020. 
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2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΣΚΕ- ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου 
Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ)στη Στερεά Ελλάδα γίνεται μέσω της παρακολούθησης των 
δεικτών αποτίμησης της αποτελεσματικότητα και του αντίκτυπου που έχουν προσδιοριστεί. 
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. 

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 

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 

9i 

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     

CO21 

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

9iii 
5502 

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

CO17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα   11 758       

9iv 

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       

T2253 

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

Πηγή: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή -  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 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”, καταγράφονται πέντε (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 τα δεδομένα των δεικτών εκροών και 
αποτελέσματος που τροφοδοτούνται από τα Απογραφικά Δελτία Πράξεων ΕΚΤ και αφορούν 
τους ωφελούμενους των Έργων. 
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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 

Κωδ. Δείκτης 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i 
Επενδυτική Προτεραιότητα 

9iii 

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       

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       
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Κωδ. Δείκτης Επενδυτική Προτεραιότητα 9i 
Επενδυτική Προτεραιότητα 

9iii 

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:Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή -  Ιδία Επεξεργασία 
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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, αρχικά, 
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. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Κ.Ε.Α τον Φεβρουάριο του 2018 τα ενταγμένα μέλη 
ακουμπούσαν τον αριθμό 31.984. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019 παρατηρείτε 
μείωση κατά 7.351 μέλη αφού στο σύνολο της ΠΣΤΕ τα ενταγμένα μέλη αφορούν 24.633. 

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. 
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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. 

- 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 Φεβρουάριο του 2018 ήταν ενταγμένα στο ΚΕΑ 15.167 
νοικοκυριά με 31.984 ωφελούμενα μέλη ενώ τον Φεβρουάριο του 2019 στο πρόγραμμα 
ΚΕΑ είναι ενταγμένα 13.520 νοικοκυριά και ωφελούνται 24.633 μέλη των νοικοκυριών. Το 
γεγονός αυτό σημαίνει ότι μειώθηκαν κατά 1.647 οι αιτήσεις νοικοκυριών που ήταν 
ενταγμένα στο πρόγραμμα ΚΕΑ ενώ μειώθηκε κατά 7.351 ο αριθμός των ωφελούμενων 
μελών των νοικοκυριών 

Στα γραφήματα που ακολουθούν αποτυπώνεται το ποσοστό των μελών των 
νοικοκυριών ανά Δήμο και ανά Π.Ε., τα οποία λαμβάνουν ΚΕΑ τον Φεβρουάριο του 2018 
και τον Φεβρουάριο του 2019. 
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Ποσοστό μελών νοικοκυριών που λαμβάνει ΚΕΑ ανά Δήμο (Φεβρουάριος 2018 & 
Φεβρουάριος 2019) 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Τον Φεβρουάριο του 2018 η 
πληθυσμού που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα και λαμβάνει ΚΕΑ είναι η Π.Ε. Εύβοιας 
(7,1%),τον ίδιο μήνα του 2019 το ποσοστό είναι (5,3%)μειωμένο κατά 1,8% σχετικά με το 
2018. Παρ’όλα αυτά η Π.Ε Εύβοιας παραμένει σ
υπόλοιπη περιφέρεια. 

Η Βοιωτία ήταν το 2018 η ΠΕ με το μικρότερο ποσοστό(4,7%), το 2019 πήγε στο 3,9% 
δηλαδή μειώθηκε κατά 0,8. 

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι για το έτος 2019  η Π.Ε Φωκίδας έχει το μικρότερο 
ποσοστό 3,8% συγκριτικά με την υπόλοιπη περιφέρεια.

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΚΥΜΗΣ

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Ποσοστό μελών νοικοκυριών που λαμβάνει ΚΕΑ ανά Δήμο (Φεβρουάριος 2018 & 

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%),τον ίδιο μήνα του 2019 το ποσοστό είναι (5,3%)μειωμένο κατά 1,8% σχετικά με το 
2018. Παρ’όλα αυτά η Π.Ε Εύβοιας παραμένει σε ποσοστά πιο υψηλά σε σχέση με την 

Η Βοιωτία ήταν το 2018 η ΠΕ με το μικρότερο ποσοστό(4,7%), το 2019 πήγε στο 3,9% 
 

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι για το έτος 2019  η Π.Ε Φωκίδας έχει το μικρότερο 
συγκριτικά με την υπόλοιπη περιφέρεια. 
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Ποσοστό μελών νοικοκυριών που λαμβάνει ΚΕΑ ανά Δήμο (Φεβρουάριος 2018 & 

 

Περιφερειακή Ενότητα με το μεγαλύτερο ποσοστό 
πληθυσμού που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα και λαμβάνει ΚΕΑ είναι η Π.Ε. Εύβοιας 
(7,1%),τον ίδιο μήνα του 2019 το ποσοστό είναι (5,3%)μειωμένο κατά 1,8% σχετικά με το 

ε ποσοστά πιο υψηλά σε σχέση με την 

Η Βοιωτία ήταν το 2018 η ΠΕ με το μικρότερο ποσοστό(4,7%), το 2019 πήγε στο 3,9% 

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι για το έτος 2019  η Π.Ε Φωκίδας έχει το μικρότερο 
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Σημαντική μείωση παρουσιάζει και η Φθιώτιδα με ποσοστό το 2018 να αγγίζει το 5,6 
ενώ το 2019 να είναι 4% μειωμένο κατά 1,6 μονάδες επί του πρακτέου.

Τέλος μείωση παρουσιάζει και η Π.Ε Ευρυτανίας κατά 0,9% σε σχέση με 
αριθμητικά άγγιζε το 5,9 %. 

Από το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας το 5,9%, πληθυσμός που διαβιεί σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας, ωφελείται από το πρόγραμμα ΚΕΑ, λαμβάνοντας μηνιαία 
επιδοματική ενίσχυση.  

 

Ποσοστό μελών νοικοκυριών που λαμβ
2019) 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2018 το 6,3% των αιτούντων
των νοικοκυριών που λαμβάνουν ΚΕΑ στην Περιφέρεια
το 0,5 % είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και το 0,9% είναι ΑμΕΑ. Επιπρόσθετα το 10,8% των 
ωφελούμενων μελών νοικοκυριών που λαμβάνουν ΚΕΑ είναι παιδιά ηλικίας κάτω των 18 
ετών. 
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Σημαντική μείωση παρουσιάζει και η Φθιώτιδα με ποσοστό το 2018 να αγγίζει το 5,6 
ενώ το 2019 να είναι 4% μειωμένο κατά 1,6 μονάδες επί του πρακτέου. 

Τέλος μείωση παρουσιάζει και η Π.Ε Ευρυτανίας κατά 0,9% σε σχέση με 
 

Από το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας το 5,9%, πληθυσμός που διαβιεί σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας, ωφελείται από το πρόγραμμα ΚΕΑ, λαμβάνοντας μηνιαία 

Ποσοστό μελών νοικοκυριών που λαμβάνει ΚΕΑ ανά ΠΕ και σύνολο ΠΣτΕ (Φεβ 2018

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2018 το 6,3% των αιτούντων
των νοικοκυριών που λαμβάνουν ΚΕΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μετανάστες, 
το 0,5 % είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και το 0,9% είναι ΑμΕΑ. Επιπρόσθετα το 10,8% των 
ωφελούμενων μελών νοικοκυριών που λαμβάνουν ΚΕΑ είναι παιδιά ηλικίας κάτω των 18 
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Σημαντική μείωση παρουσιάζει και η Φθιώτιδα με ποσοστό το 2018 να αγγίζει το 5,6 

Τέλος μείωση παρουσιάζει και η Π.Ε Ευρυτανίας κατά 0,9% σε σχέση με το 2018 όπου 

Από το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας το 5,9%, πληθυσμός που διαβιεί σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας, ωφελείται από το πρόγραμμα ΚΕΑ, λαμβάνοντας μηνιαία 

άνει ΚΕΑ ανά ΠΕ και σύνολο ΠΣτΕ (Φεβ 2018-Φεβ 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2018 το 6,3% των αιτούντων-αρχηγών 
Στερεάς Ελλάδας είναι μετανάστες, 

το 0,5 % είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και το 0,9% είναι ΑμΕΑ. Επιπρόσθετα το 10,8% των 
ωφελούμενων μελών νοικοκυριών που λαμβάνουν ΚΕΑ είναι παιδιά ηλικίας κάτω των 18 
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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). 
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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 αυτο-απασχόλησης 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 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 

ΑΔΑ: Ψ7ΚΔ7ΛΗ-8ΤΗ
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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 

ΑΠ.8 

Προώθηση της βιώσιμης 
απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας και υποστήριξη 
της κινητικότητας των 
εργαζομένων 

8iii 
Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία επιχειρήσεων  

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

ΑΠ.9 

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

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 

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

ΑΠ.10 

Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και 
καταπολέμησης της 
φτώχειας -ΕΚΤ 

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 

9vi 
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων  

Πηγή: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή -  Ιδία Επεξεργασία 

ΑΔΑ: Ψ7ΚΔ7ΛΗ-8ΤΗ
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Πορεία Υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας 8, 9 & 10 του E.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 
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 ή/ 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 ή/ 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 
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Πίνακας ενταγμένων Έργων του ΑΠ.10 στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020 

Α/Α Δικαιούχος Τίτλος Πράξης Ωφελούμενοι 
Προϋ/σμός 

Ένταξης 

1 Δήμος Λαμιέων 
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Λαμιέων 

600 243.360,00 € 

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 στον Δήμο 
Χαλκιδέων 

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 € 

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 – Δήμος Χαλκιδέων 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 250 112.320,00 € 

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 – Αιδηψού 1.000 164.160,00 € 

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

26 Δήμος Λοκρών Κέντρo Κοινότητας Δήμου Λοκρών 1.200 164.160,00 € 

27 Δήμος Λαμιέων Κέντρo Κοινότητας Δήμου Λαμιέων 700 491.280,00 € 
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Α/Α Δικαιούχος Τίτλος Πράξης Ωφελούμενοι 
Προϋ/σμός 

Ένταξης 

28 Δήμος Θηβαίων Κέντρo Κοινότητας Δήμου Θηβαίων 9.320 430.800,00 € 

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 

25 694.319,18 € 

35 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

ΥΠΠΕΘ, Τομέας 
Παιδείας 

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

εκπαιδευτικές ανάγκες 
25 296.875,00 € 

36 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

ΥΠΠΕΘ, Τομέας 
Παιδείας 

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

εκπαιδευτικές ανάγκες 

25 296.875,00 € 

37 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

ΥΠΠΕΘ, Τομέας 
Παιδείας 

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

εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2017-
2018 

29 393.320,00 € 

38 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

ΥΠΠΕΘ, Τομέας 
Παιδείας 

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

εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη (2018-
2019, 2019-2020, και 2020-2021) 

72 983.052,00 € 

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

2017) 
1.164 3.035.887,00 € 

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

2018) 
1.357 3.351.849,13 € 

41 EETAA  Α. Ε 
Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (2018-

2019) 
1.292 3.359.801,00 € 

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

43 EETAA  Α. Ε. 
Παροχή Υπηρεσίων Προσχολικής Αγωγής σε 

παιδιά με Αναπηρία ή / και με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

4 21.181,80 € 

44 EETAA  Α. Ε. 
Παροχή Υπηρεσίων Προσχολικής Αγωγής σε 

παιδιά με Αναπηρία ή / και με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (2016-2017) 

6 36.266,00 € 

45 EETAA  Α. Ε 
Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε 

παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες (2017-2018) 

4 27.925,00 € 

46 EETAA  Α. Ε 
Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε 

παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
127 639.511,00 € 
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Α/Α Δικαιούχος Τίτλος Πράξης Ωφελούμενοι 
Προϋ/σμός 

Ένταξης 

ανάγκες (2018-2019) 

47 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 

220 282.885,73 € 

48 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) 

400 349.500,00 € 

49 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 

220 343.550,00 € 

50 Δήμος Λαμιέων Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμος Λαμιέων 100 731.600,00 € 

51 
Περιφεριακό Ταμείο 

Ανάπτυξης (ΠΤΑ) 
Στερεάς Ελλάδας 

Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - 
ΓΕΦΥΡΑ 

 1.200.000,00 € 

52 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Υγείας 

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 5ης 
ΥΠΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

32.130 6.281.661,06 € 

Σύνολα ΔΠΒΑ 1.535.040,00 € 

Σύνολα ΚΚ 4.550.880,00 € 

Σύνολα ΚΔΗΦ 864.000,00 € 

Σύνολα ΚΗΦΗ 694.319,18 € 

Σύνολα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 1.970.122,00 € 

Σύνολα Παροχής Υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής 13.103.871,88 € 

Σύνολα Συμβουλευτικών Κέντρων γυναικών θυμάτων βίας 1.707.535,73 € 

Σύνολο Δομής ΓΕΦΥΡΑ 1.200.000,00 € 

Σύνολο Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6.281.661,06 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31.907.429,85 € 

Πηγή:Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή -  Ιδία Επεξεργασία 

 
Στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 

10 έχουν ενταχθεί 52 Πράξεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ), συνολικού προϋπολογισμού 31.907.429,85 €. 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, 8 έργα Παροχής Υπηρεσιών Προσχολικής 
Αγωγής και 4 έργα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης. Έχει ενταχθεί η Πράξη που 
αφορά τη λειτουργία της Δομής υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ, η 
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οποία έχει το σκοπό την οργάνωση και τον συντονισμό των παρεμβάσεων σε περιφερειακό 
επίπεδο. Επίσης έχει ενταχθεί και η Πράξη που αφορά τη λειτουργία Τοπικών Ομάδων 
Υγείας (ΤΟΜΥ) 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σημειώνεται ότι, από την 
υλοποίηση των ανωτέρω Πράξεων αναμένεται να επωφεληθούν 66.191 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 

41,07%), αφορά στο έργο της Παροχής Υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής των σχολικών ετών 
2016 – 2017, 2017 – 2018 και 2019 - 2020 με προϋπολογισμό 13.103.871,88 €. Ακολουθούν 
οι Πράξεις για τη λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας (ποσοστό 19,69%) συνολικού προϋπολογισμού 6.281.661,06 €, οι Πράξεις 
για τη δημιουργία των δομών των Κέντρων Κοινότητας (ποσοστό 14,26%) συνολικού 
προϋπολογισμού 4.550.880,00 €, οι Πράξεις που αφορούν Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική 
Υποστήριξη (ποσοστό 6,17%) συνολικού προϋπολογισμού 1.970.122,00 €, οι Πράξεις που 
αφορούν Δομές Φιλοξενίας – Συμβουλευτικά Κέντρα γυναικών θυμάτων βίας (ποσοστό 
5,35%) συνολικού προϋπολογισμού 1.707.535,73 € και οι Πράξεις που αφορούν τις Δομές 
Παροχής Βασικών Αγαθών (ποσοστό 4,81%) 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 :Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή -  Ιδία Επεξεργασία 

1535040

4550880

864000

694319,18

1970122

13103871,88

1707535,73

1200000

6281661,06

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Κέντρα Κοινότητας

Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΚΗΦΗ

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη Παροχή Υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής

Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών Δομή ΓΕΦΥΡΑ

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)
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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 1: 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 

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. 

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 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης        ΝΑΙ Κεντρικοί Πόροι 
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 

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 

 √         
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τη διασφάλιση της 
ισότητας των ευκαιριών 
μέσω και της 
δημιουργίας δομών 
υποστήριξης για την 
ενίσχυση της 
συμφιλίωσης 
οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής 

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

Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών 
ΡΟΜΑ 

  √        

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 

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 

    √      
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να δίνουν λύσεις στις 
διαφοροποιούμενες 
ανάγκες τους. 

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.)  

   √       

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. 

    √      

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

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 /   √        
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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   

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 (pre-
startandstartup) λόγω των πολλαπλών προβλημάτων 
πρόσβασης σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης της 
κοινωνικής οικονομίας 

     √     

Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής      √     
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Πηγή: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή -  Ιδία Επεξεργασία 

 
 

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 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 εχουν 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 
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Προτεραιοτήτων 9iii  και 9iv. Στον τομέα της υγείας εντάχθηκε η Πράξη για τη λειτουργεία 
Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από την οποία 
αναμένεται να επωφεληθούν 32.130 άτομα (σύμφωνα με τον αριθμό ωφελουμένων που 
δηλώθηκαν στο αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να 
ενεργοποιηθούν οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον Άξονα και αφορούν σε υπηρεσίες 
πράσβασης 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 Οικονιομίας. 
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). 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» 

 

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, 2016-2017 και 2018-2019 το 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. 

 2015-2016 2016-2017 2018-2019 

Συμμετοχή Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 150.000,00€ 400.000,00€ 400.000,00€ 

Συμμετοχή Ιδρύματος Σταύρου 
Νιάρχου 150.000,00€ 400.000,00€ - 

    

Σύνολο Προϋπολογισμού 300.000,00€ 800.000,00€ 400.000,00€ 

 

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 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8 654 
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 1 35 
ΘΗΒΑΙΩΝ 4 257 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2 97 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ 1 265 
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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,για το σχολικό έτος 2015-2016, 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. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 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 σχολικό  2016-2017 
ανήλθε στις 800.000€, με ισόποση συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
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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 όρια της φτώχειας, το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ συνέβαλλε 
σημαντικά στην ανακούφιση οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτιστικής 
ανασφάλειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

 

Kατά το σχολικό έτος 2018-2019 με την υλοποίηση του προγράμματος, κατέστη 
εφικτό να ενταχθούν 42 δημόσια σχολεία με συνολικά 2912 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. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος το έτος σχολικό  2018-2019 ανήλθε στις 
400.000€, με συμμετοχή μόνο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΒΟΙΩΤΙΑ 11 590 

ΕΥΒΟΙΑ 10 926 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 4 338 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ 12 814 

ΦΩΚΙΔΑ 5 244 

ΣΥΝΟΛΟ 42 2912 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 

 

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές 
δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» 

 

Σύμπραξη Δικαιούχος ΤΔΠ ΕΝΤΑΞΗΣ 
(MIS) 

Π/Υ 
2018-2019 

Π.Ε Ευρυτανίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 5000186 426.670,45€ 

Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 5000207 623.688,25€ 

Π.Ε. Βοιωτίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 5000164 1.768.929,74€ 

Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 5000187 3.078.554,18€ 

 

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, 
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Από την επεξεργασία των μητρώων των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων τον 
Νοέμβριο του 2019 με σκοπό την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα προέκυψαν 
εγκεκριμένες αιτήσεις και συνολικά  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 
(Νοέμβριος 2019) ανά Περιφερειακή Ενότητα 

Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περιφερειακή Ενότητα Αριθμός αιτήσεων Αριθμός ωφελούμενων 

Βοιωτίας 2063 4304 

Εύβοιας 5628 11374 

Ευρυτανίας 611 1047 

Φωκίδας 787 1686 

Σύνολο 9089 18411 

Πηγή: Μητρώο κοινωνικών συμπράξεων 
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4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

 

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 ΕΛ.ΣΤΑΤ. σχετικά με την υλική στέρηση και τις συνθήκες διαβίωσης του 
πληθυσμού που προκύπτουν από τα στοιχεία της δειγματοληπτικής έρευνας εισοδήματος 
και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών έτους 2018 με περίοδο αναφοράς εισοδήματος 
το 2017. 

Κατά τη διάρκεια των ετών από το 2009 και μετά, παρατηρείται αύξηση της υλικής 
στέρησης (δηλαδή αύξηση του πληθυσμού που, λόγω οικονομικών δυσκολιών, στερείται 
τεσσάρων τουλάχιστον από τα 9 βασικά αγαθά και υπηρεσίες από αυτά που αναφέρθηκαν 
παραπάνω) με τα ποσοστά για τα έτη 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 και 2017 να ανέρχονται 
αντίστοιχα σε 11,0%, 19,5%, 21,5%, 22,2%, 22,4% και 21,1%. Το 2018 το ποσοστό της υλικής 
στέρησης εκτιμάται σε 16,7%, δηλαδή, μειώθηκε κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση 
με το 2017. 

Η μείωση του ποσοστού το 2018 σε σχέση με το 2017 είναι μεγαλύτερη στην 
περίπτωση των παιδιών ηλικίας έως και 17 ετών (5,2 ποσοστιαίες μονάδες) συγκριτικά με 
τις υπόλοιπες ομάδες ηλικιών. Η υλική στέρηση των παιδιών ηλικίας έως και 17 ετών 
ανέρχεται για το 2018 σε 18,6%. Tο αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 11,9% 

Στα άτομα ηλικίας 18 έως 64 ετών το ποσοστό των ατόμων που στερούνται βασικών 
αγαθών και υπηρεσιών το 2018 ανέρχεται σε 17,3%, μειωμένο κατά 4,8 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με το 2017. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 10,3% 

Για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, το ποσοστό στέρησης το 2018 σημείωσε 
μείωση κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2017 και ανήλθε 13,6%. Το 
αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 12,1%. 

Συνοπτικά, διαφαίνεται ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 43.716 παιδιά εκ των 
οποίων  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. 
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Όσον αφορά στην υλική στέρηση των παιδιών αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018 σε 
σχέση με το 2017 ο δείκτης σημείωσε μεγαλύτερη μείωση συγκριτικά με τις υπόλοιπες 
ηλικιακές κατηγορίες (1,7%).  Βέβαια 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 2018 στο 16,8%. 

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 2018, της Eurostat, προκύπτει ότι κατά το έτος 2018 σε 100 παιδιά 
αντιστοιχούσαν 167 ηλικιωμένοι (σύνολο ηλικιωμένων 129.894) 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 2017 η μέση μηνιαία δαπάνη για αγορά αγαθών 
και υπηρεσιών των νοικοκυριών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι 895,02€ το 2018 η 
μέση δαπάνη είναι 1,086,33€ ουσιαστικά παρατηρείτε άυξηση κατά 191,31€. ενώ 
αντίστοιχα για τη χώρα η μέση μηνιαία δαπάνη κατανάλωσης των νοικοκυριών ανέρχεται 
σε 1.441,03€.  

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 
2018 σε 235.500 άτομα εκ των οποίων οι 191,3 είναι απασχολούμενοι (δείκτης 
απασχόλησης). Η συγκριτική ανάλυση των βασικών δεικτών απασχόλησης και ανεργίας 
καταδεικνύει ότι η Περιφέρεια υστερεί σε σχέση με τις επιδόσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης, αλλά σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζει επιδόσεις που προσεγγίζουν το μέσο επίπεδο 
της χώρας. 

Ειδικότερα, ο δείκτης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στο συνολικό πληθυσμό 
της Περιφέρειας ηλικίας 15-64 ετών που αποτελεί και την δεξαμενή της πραγματικής και 
δυνητικής απασχόλησης, οριοθετείται το 2018 σε 54,7%. 

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 το 2017. 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%.Το 2018 η απασχόληση στην 
Ελλάδα αλλά και στην περιφέρεια της Στερεάς αυξήθηκε κατά 1,4% και 1,1% αντίστοιχα.  

Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat για το 2016 στην Περιφέρεια το 
ποσοστό ανεργίας των νέων ανήλθε στο 52,6% δύο χρόνια μετά το 2018 μειώθηκε κατά 
1,5% δηλαδή αριθμητικά αντιστοιχεί σε 51,1% ενώ στην Ελλάδα το 47,3% το 2018 το 
ποσοστό μειώθηκε σε 39,9% μειώθηκε δηλαδή κατά 7,4 μονάδες και στην Ε.Ε. το 18,7% που 
ίσχυε το 2016 μειώθηκε σε 15,2% το 2018 δηλαδή παρατηρείτε μείωση κατά 3,5%, αξίζει να 
αναφέρουμε ότι οι νέες γυναίκες της Περιφέρειας πλήττονται σημαντικά περισσότερο σε 
σχέση με τους άνδρες.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι μακροχρόνια 
άνεργοι για το 2017 αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,7% ενώ παρατηρείτε μείωση κατά 3,6% 
για το έτος 2018 ποσοστό δηλαδή 33,1% στην Περιφέρεια. Έπειτα ως μακροχρόνια άνεργος 
θεωρείται αυτός που είναι άνεργος για περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 

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 ανάλυση SWOT, όπου συνοψίζονται τα 
συμπεράσματα 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 

- 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 
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συντονισμό τηςΠεριφέρειας 
- Ύπαρξη ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, 

με έντονη την παρουσία της Εκκλησίας  
- Σύσταση κοινωνικών συμπράξεων, σε 

κάθε μία από τις 5 περιφερειακές 
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). 

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

- Αυξημένα ποσοστά ανεργίας  
- 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 

- 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 

ΑΔΑ: Ψ7ΚΔ7ΛΗ-8ΤΗ



 

 

 

39

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 
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 

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 
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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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.  
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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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

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:  
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 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. 

 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. 

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

αλλά και αγορά από την πλευρά της Περιφέρειας, τροφίμων και δωρεάν διάθεση 
αυτών. 

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

 Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού», για τη στήριξη 
του έργου του και την από κοινού διοργάνωση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης 

 

 

Γ. Επέκταση προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ με αντικείμενο τη σίτιση και την προώθηση της 
υγιεινής διατροφής σε  μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
 
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, παράλληλη οικονομική υποστήριξη από άλλα ιδρύματα, ιδιώτες 
και εταιρείες, υπό την αιγίδα του Υπουργείου παιδείας.  

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 την σχολικής περιόδου 2018-2019, συμμετείχε οικονομικά 
στο πρόγραμμα με ποσό 400,000ευρώ, χρηματοδοτώντας αποκλειστικά το πρόγραμμα 
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<<ΔΙΑΤΡΟΦΗ>>. Ο αριθμός των σιτιζόμενων μαθητών να είναι 2.912, με συνολικό 
προϋπολογισμό της δράσης να ανέρχεται σε 400.000€. 
 

 

Γ. Πρόγραμμα άμεσης κοινωνικής παρέμβασης  «Γέφυρα» 
 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την υλοποίηση ενός προγράμματος άμεσης κοινωνικής 
παρέμβασης, το οποίο ονόμασε  «Γέφυρα». Αφορά τη λειτουργία μια δομής άμεσης 
κοινωνικής παρέμβασης, λειτουργούσας  ως διακριτή μονάδα σε υφιστάμενο νομικό 
πρόσωπο της Περιφέρειας,μεπεριφερειακή διάσταση. Φιλοδοξία της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 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 

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.  

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 τις οποίες σύμφωνα με το σχεδιασμό δύναται να υλοποιήσει η 
δομή: 

 Επιδόματα : Στοχευόμενα προγράμματα εισοδηματικής πολιτικής, οικονομική ενίσχυση 
μαθητών – φοιτητών. 
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  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 υπέβαλε 
πρόταση ένταξης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020, με 
συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000€, η οποία και εγκρίθηκε. 

 Οι κύριες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από τη Δομή είναι οι ακόλουθες.  

 Δράση «Αρχή..ζω!», σχολικό έτος 2017-2018 – Παροχή έκτακτου οικονομικού 
βοηθήματος για τα παιδιά της Α τάξης Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας έτους 2017-2018. 

 Δράση «Πρόσβαση για ΟΛΟΥΣ» - Χορήγηση ηλεκτροκίνητων αναπηρικών 
αμαξιδίων σε ανασφάλιστους ΑμΕΑ με μόνιμη αδυναμία βάδισης και ποσοστό 
αναπηρίας άνω του 67%, κατοίκους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 Δράση «ΦροντίΖΩ»- Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, με κουπόνι αγορών 
(voucher) για την αγορά ειδών βρεφικής φροντίδας νεογέννητου. 

 Δράση «Αρχή..ζω!», σχολικό έτος 2018-2019 – Παροχή έκτακτου οικονομικού 
βοηθήματος για τα παιδιά της Α τάξης Δημοτικών Σχολείων. 

 Δράση «Μαθαίνω Ξένες Γλώσσες», σχολικό έτος 2018-2019 –Οικονομική 
ενίσχυση για μαθητές Δημοτικού. 

 Δράση «Μετά το Σχολείο», σχολικό έτος 2018-2019 –Οικονομική ενίσχυση για 
παιδιά και εφήβους που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος και διαβιούν 
σε ιδρύματα, καθώς και για μαθητές Γυμνασίου, παροχή voucher για κάλυψη 
μέρους ή όλου του ποσού της ετήσιας συνδρομής για εξωσχολικές 
δραστηριότητες άθλησης, δημιουργικής και ψυχαγωγικής απασχόλησης, 
σχολικού έτους 2018-2019. 

 Δράση «ΖΕΣΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»–Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης με 
κουπόνι αγορών (voucher) για αγορά καύσιμης ύλης θέρμανσης, έτους 2018-
2019. 

 Δράση «σπουδάΖΩ»-Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 
προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές-σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 
2018-2019, με κουπόνι αγορών (voucher) για την προμήθεια διατακτικών 
σίτισης» 

 Δράση «Αρχή..ζω!», σχολικό έτος 2019-2020 – Παροχή έκτακτου οικονομικού 
βοηθήματος για τα παιδιά της Α τάξης Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας έτους 2019-2020. 
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Ε. Προγραμματική  σύμβαση μεταξύ με την «ΔΕΗ Α.Ε» 

 

Αποφασίσθηκε η υπογραφή Προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και της  «ΔΕΗ Α.Ε»  για την υλοποίηση της δράσης «Πρόγραμμα παροχής 

οικονομικής υποστήριξης» που στοχεύει στην ενίσχυση ατόμων που είναι ενταγμένα στο 

Κοινωνικό Τιμολόγιο. 

Με την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, αναλαμβάνει να 

καταβάλλει στην ΔΕΗ Α.Ε., το Συμβατικό Τίμημα, που αντιστοιχεί σε παροχή επιδότησης 

στους οικιακούς καταναλωτές με ενεργή σύμβαση Προμήθειας, οι οποίοι είναι  δικαιούχοι 

του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΚΟΤ Α (με ή χωρίς μηχανική υποστήριξη), είναι 

κάτοικοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, έχουν υπογράψει με τη ΔΕΗ συμφωνία 

διακανονισμού έως 30/06/2018 καιείναι ενήμεροι ως προς τις οφειλές τους στις 

30/06/2018.  

Για την συνέχιση της καταβολής της επιδότησης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να παραμείνουνενήμεροι ως προς τις οφειλές κατά την 31/12/2018. 

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για την υλοποίηση της δράσης 

ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων  ευρώ (300.000 ευρώ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑIV 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ 

 

Η ΠΣΤΕ το 2018  τηρεί σταθερά: 

 το ειδικό μητρώο Αναδοχής –Άρθρο 6 ΠΔ.86/2009,  

 το Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών Άρθρο 186 Ν.3852/2010 τηρείται από την 

Διεύθυνση Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας και τέλος 

  το μητρώο υιοθεσιών.  

Για το 2017 αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν τηρήθηκε το μητρώο ωφελουμένων 

προγράμματος 2016-2017 διάθεση ειδών λαϊκών αγορών σε απροστάτευτα τέκνα και σε 

πολύτεκνες οικογένειες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Η παρούσα έκθεση εισήχθη για συζήτηση στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας στις ............................ 

Η γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου αποτυπώνεται στην αριθμ............. απόφασή του 

(ΑΔΑ................................) 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ  

 

 

 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 

 

ΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 

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

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την ανωτέρω ετήσια έκθεση έτους 2019 (η οποία και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης) της Δ/νσης Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού 
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης 
και Κοινωνικής Συνοχής (ν. 4445/2016, ΦΕΚ 236/τΒ/19.12.2016).  
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας»  
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά», κ. 
Αντώνιος Βούλγαρης. 
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 
Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη 

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

 
                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                       ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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