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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Προτάσεις για δράσεις κοινωνικής παρέμβασης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Α΄/7-6-2010) όπως
ισχύει

2. Το Π.Δ.148/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-
2010) όπως ισχύει

3. Την αριθμ.207/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί
σύσταση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας,(άρθρο 164 παρ. 4 του Ν.3852/2010,ΦΕΚ 87/Α/2010,όπως αντικαταστάθηκε
και ισχύει με το άρθρο 96 του Ν. 4555/2018, ΦΕΚ 133/Τεύχος Α΄/19-07-2018)

4. Τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα
προνοιακού χαρακτήρα ,καθώς και σε θέματα που ανάγονται στην κοινωνική και
οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στη διεξαγωγή ερευνών για την
πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της
κοινωνίας και ιδιαίτερα με την αντιμετώπιση της ανεργίας (Ν.3852/2010, ΦΕΚ
87/Α/2010,όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018, ΦΕΚ 133/Τεύχος
Α΄/19-07-2018).

5. Tην αρίθμ.(οικ.)195424/2932/2-9-2019 (ΦΕΚ.773/Υ.Ο.Δ.Δ/23-9-2019) απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ορισμός θεματικών Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων»

6. Την αριθμ. 224/30-9-2019 (Φ.Ε.Κ. 3961/Β΄/29-10-2019) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου: “ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην
Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”



ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1) Να προταθεί προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας η συνέχιση του

Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής- ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές

σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας, που αφορά την παροχή σχολικών γευμάτων, το σχολικό έτος 2021-2022 με

παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ

(200.000,00€), ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός να διαμορφωθεί στις οκτακόσιες

χιλιάδες ευρώ (800.000,00€).

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων

κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών, που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική

κρίση, με στόχο την αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων και υλοποιείται σε

συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis. Με την προτεινόμενη επέκταση του συνολικού

προϋπολογισμού του προγράμματος επιδιώκεται η διεύρυνση του αριθμού των σχολικών

μονάδων που καλύπτονται και η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού

μαθητών.

2) Οι Υπηρεσίες τις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να διερευνήσουν ποιες άμεσες ανάγκες

των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) που διαβιούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα κρατικά προγράμματα κοινωνικής

μέριμνας, ώστε να εισηγηθούν προς την Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

στοχευμένες δράσεις για αντιμετώπιση αυτών των αναγκών.

Στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τους φορείς

που εκπροσωπούν τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) καθώς και με τις διευθύνσεις και

τους συλλόγους γονέων των ειδικών σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3) Να σχεδιαστεί και να διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησης προγράμματος καταπολέμησης

της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης στην Τρίτη Ηλικία.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 65+, που αισθάνονται μοναξιά ή/και

θεωρούν ότι είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι και απαραίτητη προϋπόθεση για την

υλοποίησή του αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου εθελοντών οι οποίοι θα επιθυμούν να

συνδράμουν (αφού έχουν λάβει μια σχετική επιμόρφωση).

Η υλοποίηση του προγράμματος αποσκοπεί στην επίτευξη προσωπικής επικοινωνίας,

ανθρώπινης επαφής και ανάπτυξη δεσμών φιλίας μεταξύ ωφελουμένων και εθελοντών,

καθώς και συμμετοχικές δραστηριότητες που οδηγούν σε κοινωνική επανένταξη και



δικτύωση των ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα θα πρέπει να πλαισιώνεται, παράλληλα, από

επιμέρους δράσεις συνηγορίας και ανάδειξης θεμάτων που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία.

Ενδεικτικές δράσεις που αφορούν στη διασύνδεση ηλικιωμένων ωφελούμενων και

εθελοντών:

- Τηλεφωνική επικοινωνία με ηλικιωμένους.

- Κατ’ οίκον επίσκεψη ή επίσκεψη σε γηροκομείο καθώς και συλλογικές δράσεις (π.χ.

συμμετοχή σε εκδηλώσεις), εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν.

- Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής, στην οποία μπορούν να καλούν ηλικιωμένα άτομα που

αισθάνονται μοναξιά, οι φροντιστές, συγγενείς και φίλοι τους, καθώς και ενδιαφερόμενοι,

εθελοντές και ηλικιωμένοι προκειμένου να ενημερώνονται αναφορικά με το έργο.

Αντίστοιχα προγράμματα εφαρμόζονται εδώ και αρκετά χρόνια σε χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (ειδικά στη Γαλλία) με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή, τόσο των ατόμων τρίτης

ηλικίας όσο και των εθελοντών.
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