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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμούγια τις ευπαθείς ομάδες» αποτελεί παραδοτέο του έργου  «Περιφερειακή στρατηγική προώθησης 
της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων - Περιφερειακός σχεδιασμός 
για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά 2014-2020» για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το έργο αποσκοπεί 
στην: 

– προετοιμασία και εξειδίκευση της «Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης», σε επίπεδο Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο των προϋποθέσεων του Θεματικού Στόχου 9 που αναφέρονται στο ΕΣΠΑ 
2014-2020, 

– προετοιμασία της Περιφερειακής Στρατηγικής Ενσωμάτωσης των Ρομά, στο πλαίσιο σχετικών 
κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και οδηγιών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΠ 
5975/8-8-2014). 

Το «Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Στερεάς Ελλάδας», όσο και η «Περιφερειακή Στρατηγική 
Ενσωμάτωσης των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» αποτελούν διακριτές μεν, συμπληρωματικές δε 
περιφερειακές στρατηγικές, η χρηματοδότηση των οποίων ενδέχεται να αξιοποιήσει πόρους πέραν του ΠΕΠ 
Στερεάς Ελλάδας και του νέου ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ.) 2014-2020. 

Μέσω του συγκεκριμένου έργου θα εκπονηθούν και θα τεθούν προς διαβούλευση: 

– το Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και 
– η Περιφερειακή Στρατηγική Ενσωμάτωσης των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η παρούσα μελέτη θα εστιάσει στο σχεδιασμό ενεργειών για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την 
κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Καταπολέμησης της Φτώχειας και Εμβάθυνσης της Κοινωνικής Συνοχής στην 
Περιφέρεια και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της μελέτης στον επιχειρησιακό προγραμματισμό της 
Περιφέρειας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

Επισημαίνεται ότι η αναγκαιότητα της ύπαρξης και εφαρμογής ενός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου πολιτικής για 
τη μείωση της φτώχειας, με απώτερο στόχο την ουσιαστική ένταξη στην αγορά εργασίας, ατόμων που είναι 
αποκλεισμένα, αποτελεί βασική κατευθυντήρια γραμμή για την απασχόληση από πλευράς Ε.Ε. και είναι μια εκ 
των Θεματικών Αιρεσιμοτήτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου και του Σ.Ε.Σ. (νέο ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Λόγω της αναγκαιότητας αυτής, η Ελλάδα είχε τη βασική υποχρέωση σε πρώτο επίπεδο να πραγματοποιήσει την 
εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας, με ορίζοντα υλοποίησης τα 
τέλη του 2014. Το Εθνικό αυτό σχέδιο εξειδικεύθηκε μέσα από τις Περιφερειακές Στρατηγικές Σχεδίων Κοινωνικής 
Ένταξης.  

Τα συγκεκριμένα αυτά Τοπικά Σχέδια θα προκύψουν μέσα από την χαρτογράφηση της κάθε Περιοχής, σε επίπεδο 
Περιφερειακής διαστρωμάτωσης, όπου με τη χαρτογράφηση αυτή θα αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της 
φτώχειας, ποιες είναι οι ομάδες –στόχοι, ποιες είναι οι πληθυσμιακές ανάγκες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες 
στις οποίες θα πρέπει να εστιαστούν για να είναι άμεση και αποδοτική η παρέμβαση που θα περιέχει και το 
στάδιο της προστασίας και την ενεργοποίηση του πληθυσμού και την τελική προώθηση στην απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη. 

Οι παρεμβάσεις σε Περιφερειακό Επίπεδο, εντάσσονται στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων» και αποτελούν συνισταμένη Εθνικών 
Στρατηγικών όπως: 

– η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης,  

– η Εθνική Στρατηγική για τους Ρομά,  

– η Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών,  
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– το Στρατηγικό Σχέδιο την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και  

– ηΠρωτοβουλία “Health in Action”,  

με κοινό χαρακτηριστικό όλων τη στοχευμένη εφαρμογή με βάση τις ανάγκες τόσο των επιμέρους ομάδων 
στόχου, όσο και των περιφερειακών και τοπικών συνθηκών, τη  μόχλευση δυνάμεων και τη συστηματική 
μεταφορά τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Παράλληλα οι στρατηγικές που αναφέραμε 
προγενέστερα, θα έχουν άμεση συνέργεια και με τις  δράσεις του Ταμείου Απόρων που σχεδιάζεται ώστε να 
υπάρξει η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τις Περιφερειακές Στρατηγικές Κοινωνικής 
Ένταξης. 

Οι επιμέρους ανάγκες που θα ανιχνευθούν μέσω των Περιφερειακών Στρατηγικών για τη  φτώχεια αλλά και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, θα ιεραρχηθούν ως προτεραιότητες από τις Περιφέρειες της Χώρας με βάση τις τοπικές 
συνθήκες και τις ανάγκες σε αναπτυξιακό επίπεδο ώστε να υπάρξει η επίτευξη των επιμέρους στόχων που δεν 
είναι άλλη από την  ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (όπως Ρομά, άστεγοι, μετανάστες, 
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, κλπ), την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προώθηση της 
κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων και την οριοθέτηση των τοπιών Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων. 

Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενεργειών καταπολέμησης της  φτώχειας, καθώς και 
προαγωγής της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, μέσω της κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης 
Καταπολέμησης της Φτώχειας και της Εμβάθυνσης της Κοινωνικής Συνοχής, ενώ παράλληλα προβλέπει την 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης των σχετικών διαπιστώσεων και συμπερασμάτων της μελέτης στον επιχειρησιακό 
προγραμματισμό της Περιφέρειας για την νέα Προγραμματική Περίοδο (ΣΕΣ 2014-2020). 

Η μελέτη εξειδικεύει σε επιμέρους χαρακτηριστικά τα βασικά σημεία της που είναι: 

– ο προσδιορισμός, η κατηγοριοποίηση και η ομαδοποίηση των ωφελούμενων στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδος και η αποτύπωση και  εξειδίκευση αναγκών, ανά κατηγορία ωφελούμενων. 

– ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων καταπολέμησης της φτώχειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 
– η υποστήριξη της ενσωμάτωσης των προτάσεων στη Στρατηγική της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για τη 

νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Πέραν των παραπάνω τυπικών υποχρεώσεων η μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλλει στη  διαμόρφωση του 
Περιφερειακού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της Φτώχειας (Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο 
Κοινωνικής Ένταξης), δηλαδή να προτείνει ένα συνολικό Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την 
πηγή χρηματοδότησής του. 
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Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

Γενικά στοιχεία – ορισμοί: 

Όπως αναφέρεται στις ανακοινώσεις/γνώμες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής* (Ανακοίνωση/Γνώμη 
της ΟΚΕ 210/Ιανουάριος 2009), η φτώχεια είναι ένα φαινόμενο με πολλαπλές διαστάσεις. Η ποσοτική διάσταση 
της φτώχειας αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη επαρκών πόρων για 
την κάλυψη βασικών ανθρώπινων αναγκών.  

Ωστόσο, η έννοια των βασικών αναγκών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα άτομα, την κοινωνία και τη χρονική 
στιγμή στην οποία εξετάζεται. 

Η ποιοτική διάσταση της φτώχειας αναφέρεται στην αδυναμία πρόσβασης του ατόμου στις βασικές κοινωνικές, 
πολιτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες και δυνατότητες μιας συγκεκριμένης κοινωνίας σε μια συγκεκριμένη 
περίοδο. 

Η φτώχεια καταγράφεται γενικά με δύο μορφές: η "απόλυτη" και η "σχετική" φτώχεια. 

Η "απόλυτη" φτώχεια εξετάζει την επιβίωση των ανθρώπων και παραπέμπει σε  καταστάσεις ατόμων που 
στερούνται βασικών αγαθών πρώτης ανάγκης για να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους, όπως καταστάσεις 
λιμοκτονίας, έντονου υποσιτισμού, έλλειψης πόσιμου νερού, στέγασης, ένδυσης ή φαρμάκων. 

Σε αντίθεση με την απόλυτη φτώχεια, η "σχετική φτώχεια" σχετίζεται με την κατάσταση των ατόμων σε μια 
κοινωνία. Η σχετική φτώχεια ορίζεται σε άμεσο συσχετισμό με τις ανάγκες που δημιουργούνται μέσα σε μια 
κοινωνία σε μια ορισμένη χρονική περίοδο και αναφέρεται σε νοικοκυριά των οποίων το βιοτικό επίπεδο απέχει 
τόσο πολύ από το γενικό βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας στην οποία ανήκουν, ώστε δεν είναι σε θέση να 
συμμετέχουν σε συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένο το σχετικά υψηλό ποσοστό ανάπτυξης, όπου ο στόχος δεν είναι πλέον μόνο 
η απλή κάλυψη ενός βασικού επιπέδου επιβίωσης, αλλά η πρόσβαση ολόκληρου του πληθυσμού στο σύνολο των 
αγαθών και υπηρεσιών και σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, οι στατιστικές μετρήσεις αφορούν κυρίως στη 
σχετική φτώχεια, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένες 
ομάδες πληθυσμού που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

Από το 2003, η μέτρηση των δεδομένων της φτώχειας στην Ε.Ε. διενεργείται από τις Έρευνες Εισοδήματος και 
Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), οι οποίες αποτελούν μέρος ενός κοινοτικού στατιστικού 
προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. σε συνεργασία με τη Eurostat.  

Βασικός στόχος των ερευνών είναι η μελέτη, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, των συνθηκών διαβίωσης των 
νοικοκυριών σε σχέση κυρίως, με το εισόδημά τους. Οι έρευνες αυτές αποτελούν τη βασική πηγή αναφοράς των 
συγκριτικών στατιστικών για την κατανομή εισοδήματος και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
υπολογίζοντας, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους βασικούς δείκτες: 

– Κίνδυνος της φτώχειας μετά τα κοινωνικά επιδόματα, ο οποίος ορίζεται ως το ποσοστό των ατόμων που ζουν 
σε νοικοκυριά των οποίων το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο του ορίου της φτώχειας, το 
οποίο ορίζεται στο 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε έτος. Πρόκειται 
για το συμβατικό δείκτη φτώχειας, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Ευρώπη.  Το όριο φτώχειας * 
(Δημοσιονομική προσαρμογή: πόσο δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών. Γραφείο προϋπολογισμού του 
Κράτους στη Βουλή, Αθήνα 2014) εκτιμήθηκε σε 432 € το μήνα για το 2013 για ένα άτομο που ζει μόνο και σε 
908€ το μήνα, για μια τετραμελή οικογένεια, με 2 ανήλικα παιδιά. 

– Σοβαρές υλικές στερήσεις: Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
οικονομικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να στερούνται τεσσάρων τουλάχιστον βασικών αγαθών και 
υπηρεσιών από το σύνολο των εννέα βασικών αγαθών, τα οποία έχει ορίζει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία 
με βάση την  Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών που πραγματοποιήθηκε το έτος 
2011, δηλαδή να παρουσιάζουν: 
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1. Δυσκολίες ανταπόκρισης στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών όπως ενοίκιο ή δόση δανείου, πάγιοι 
λογαριασμοί (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αερίου κλπ.), δόσεις  πιστωτικών καρτών ή δόσεις δανείου 
για οικοσκευή, διακοπές κ.ά., ή αγορές με δόσεις κύριας κατοικίας 

2. Οικονομική αδυναμία για πληρωμή μιας εβδομάδας διακοπών  
3. Οικονομική αδυναμία για διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι 

ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας 
4. Οικονομική αδυναμία για αντιμετώπιση έκτακτων, αλλά αναγκαίων δαπανών αξίας περίπου 600 ευρώ 
5. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν τηλέφωνο (περιλαμβάνεται και το κινητό τηλέφωνο) 
6. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν έγχρωμη τηλεόραση 
7. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν πλυντήριο ρούχων 
8. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο και 
9. Οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα πρώτα πέντε χαρακτηριστικά ορίζουν τη διάσταση της οικονομικής πίεσης ενώ τα υπόλοιπα 
ορίζουν τη στέρηση στην ιδιοκτησία διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Πρόκειται για ένα ημι-απόλυτο δείκτη 
φτώχειας, διότι μετρά την πρόσβαση σε εννέα βασικά είδη με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ είναι 
στενά συνδεδεμένος με το επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας.  

– Χαμηλή ένταση εργασίας: ο δείκτης μετρά τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων, τα οποία ορίζονται ως 
τα νοικοκυριά όπου τα ενήλικα άτομα (ηλικίας 18 έως 59 ετών) εργάστηκαν λιγότερο από το 20% της 
πλήρους διαθεσιμότητάς τους προς εργασία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ως ο Φορέας που έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της φτώχειας στην Ελλάδα 
και την ευθύνη για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2013 με 
περίοδο αναφοράς το ημερολογιακό έτος 2012 έχει εξάγει τα συμπεράσματα που αφορούν τα εισοδήματα και τις 
συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat το ποσοστό του 
πληθυσμού της χώρας που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, για το Έτος 2012 φθάνει το 
34,6% ή 3,8 εκατ. άτομα, έναντι 31% το 2011.  

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας 
(Βουλγαρία 49,3%, Ρουμανία 41,7% και Λετονία 36,6%).  

Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό στο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28 για το έτος 2012 ανέρχεται σε 24,8%. 

Όσον αφορά στο δείκτη «ποσοστό ατόμων που διαβιεί σε συνθήκες με σοβαρές υλικές στερήσεις», για το 2012 
διαμορφώνεται στο 19,5% , έναντι 9,9% στην ΕΕ 27. 

Τέλος, όσον αφορά στο δείκτη «Ποσοστό που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλής έντασης εργασία», αυτός 
διαμορφώνεται στο 14,2%, έναντι 10,5% στην ΕΕ 27. 

Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από τους παραπάνω δείκτες είναι το πολύ υψηλό επίπεδο φτώχειας στην 
Ελλάδα, το οποίο έχει επιδεινωθεί διαχρονικά, ιδιαίτερα μετά το 2009. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις (επιδόματα, 
συντάξεις κλπ) έχουν σαφή επίδραση στη μείωση του δείκτη (ο οποίος αν δεν προσμετρηθουν οι συντάξεις και τα 
κοινωνικά επιδόματα φθάνει το 49,8%), ενώ σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο που ακολουθεί μια 
σταθερή διαχρονική εξέλιξη, στην Ελλάδα ο δείκτης παρουσιάζει αύξηση, γεγονός που καταδεικνύει τη μικρή 
σχετικά επίδραση των δημόσιων πολιτικών στην ουσιαστική άμβλυνση της έντασης του φαινομένου της 
φτώχειας.  

Η φτώχεια αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο πλέον για όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες.Το 1995, στη διάσκεψη της 
Κοπεγχάγης για την κοινωνική ανάπτυξη που διοργανώθηκε από τον ΟΗΕ υιοθετήθηκε ο εξής ορισμός: «φτώχεια 
είναι μία κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από οξεία στέρηση βασικών ανθρώπινων αναγκών όπως φαγητό, 
πόσιμο νερό, βασικές παροχές υγιεινής, υγείας, στέγης, μόρφωσης και πληροφόρησης.  

Επίσης η φτώχεια χαρακτηρίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα ως κατάσταση ζωής τόσο περιορισμένη από 
υποσιτισμό, αναλφαβητισμό, ασθένειες, φτωχικό περιβάλλον, υψηλή βρεφική θνησιμότητα και χαμηλό 
προσδόκιμο επιβίωσης, που απέχει από οποιοδήποτε αξιοπρεπή ορισμό της ανθρώπινης ευπρέπειας. 
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Στην οικονομική κρίση υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και υπάρχει ένας ιδιαίτερα 
αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης μιας προσωπικής διαδρομής στη φτώχεια. Μεσοπρόθεσμα, τα φτωχά νοικοκυριά 
τα οποία διαθέτουν λιγότερα περιουσιακά στοιχεία, περιορισμένες δυνατότητες αντίδρασης, και λιγότερη 
πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα ενδεχομένως να βιώσουν βαθύτερη, πιο ακραία ίσως και 
απόλυτη φτώχεια. Βραχυχρόνια ωστόσο πλήττονται όσοι βρίσκονται «κοντά στη φτώχεια», ενώ επηρεάζονται και 
νέες ομάδες που διαφορετικά δε θα είχαν επηρεαστεί. Ο απροσδόκητος αποκλεισμός τους από την προστασία 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, η αναπάντεχη μετάβασή τους λόγω της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα 
της αναδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας– μεταξύ των φτωχών και η αντιμετώπιση άλλων πιθανών προβλημάτων 
(π.χ. κρίση της οικογένειας, υπερχρέωση και αδυναμία χρήσης υπηρεσιών που παραδοσιακά απευθύνονται οι 
φτωχοί), ενδεχομένως να τους παγιδεύσει στη φτώχεια.  

 

Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές: το πλαίσιο για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

Στρατηγική Ευρώπη 2020 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπης 2020» έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ακόλουθες τρεις 
αλληλο-ενισχυόμενες προτεραιότητες: 

– «Έξυπνη ανάπτυξη» της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία 
– «Βιώσιμη ανάπτυξη», προώθηση μιας αποδοτικότερης και πιο ανταγωνιστικής πράσινης οικονομίας, που 

θα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
– «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», με απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καλλιέργεια της δημιουργικότητας και 

προσφορά θέσεων απασχόλησης, για την εδραίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 

Οι ποσοτικοί στόχοι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως αυτοί αποτυπώνονται στους πρωταρχικούς της 
στόχους (headline targets) και εξειδικεύονται σε εθνικό επίπεδο στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 
2011 – 2014 το οποίο αναφέρεται, αφ’ ενός στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών δυσχερειών της Χώρας με 
αντίστοιχη εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αφ’ ετέρου στη θέσπιση νέων ποσοτικών και ποιοτικών 
στόχων.  

Οι στόχοι του ΕΠΜ οι οποίοι αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών για την απασχόληση και τη μείωση της 
φτώχειας, είναι: 

Ι. Το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών πρέπει να αυξηθεί από 69% σε 75% μέσω της 
μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών, των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και της καλύτερης ενσωμάτωσης 
μεταναστών στο εργατικό δυναμικό. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται στο ΕΠΜ 
φθάνει το 70%. 

ΙΙ. Ο αριθμός των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια της φτώχειας πρέπει να μειωθεί κατά 25% 
βγάζοντας από την κατάσταση της φτώχειας περισσότερο από 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Για την Ελλάδα ο 
στόχος ανέρχεται σε 450.000 άτομα. 

ΙΙΙ. Το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο πρέπει να είναι  μικρότερο από 10% και 
τουλάχιστον 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 
αντίστοιχοι εθνικοί στόχοι είναι α) ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο πρέπει να είναι 
μικρότερο από 10% και β) τουλάχιστον το 32% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα για τους στόχους που αφορούν στην απασχόληση και τη φτώχεια, προωθούνται από την ΕΕ οι 
ακόλουθες εμβληματικές πρωτοβουλίες: 

– «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», με στόχο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας ώστε να αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης. 



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – 
Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 11 
 

– «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας».  

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να διασφαλιστεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, κατά τρόπον ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 
και να αναγνωριστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ζουν αξιοπρεπώς και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η μείωση της φτώχειας και η βελτίωση των δεικτών που συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με την απασχόληση, αποτελεί προτεραιότητα και στόχο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Υπό αυτό το πρίσμα, τόσο ο σχεδιασμός σε Κοινοτικό, όσο και αυτός σε Εθνικό επίπεδο, λαμβάνει ως δέσμευση 
την πολιτική και τη στόχευση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Όπως επισημαίνεται και στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας, όπως και των προτεραιοτήτων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία έχει θέσει επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν 
μέσω 11 Θεματικών Στόχων. 

Η υλοποίηση των δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στη νέα 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 εντάσσεται στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας της Στρατηγικής Ευρώπη 
2020 «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς» και των δύο εμβληματικών πρωτοβουλιών:«Ατζέντα για νέες δεξιότητες 
και θέσεις εργασίας» και «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας».  

Πιο συγκεκριμένα, οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης». 

Ο στόχος της στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020» για τη φτώχεια, αλλά και των λοιπών Κοινοτικών καθώς και την 
αντίστοιχων Εθνικών Στρατηγικών, θα αξιολογηθεί με βάση τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο 
ως προς την κατάσταση φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού (πληθυσμός – στόχος) σύμφωνα με τους 
ακόλουθους τρεις δείκτες: 

Α) Ποσοστό ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. 

Β) Ποσοστό ατόμων με υλικές στερήσεις - Ο δείκτης «ποσοστό ατόμων με υλικές στερήσεις» εκτιμά τα επίπεδα 
διαβίωσης μετρώντας το ποσοστό του πληθυσμού που στερείται τουλάχιστον τέσσερις από έναν κατάλογο εννέα 
αγαθών και υπηρεσιών. 

Γ) Ποσοστό πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας – Ο δείκτης αναφέρεται στο 
ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-59 που διαβιούν σε νοικοκυριά που τα μέλη τους εργάστηκαν λιγότερο από 20% 
της συνήθους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 

Εθνική Στρατηγική για τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη 

Η Εθνική Στρατηγική εισάγει ένα νέο μοντέλο «ενεργητικών πολιτικών» κοινωνικής προστασίας, οι οποίες 
προσανατολίζονται ιδίως στην πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών που δημιουργούνται από τα 
φαινόμενα της ανεργίας, της φτώχειας και του αποκλεισμού στην Ελληνική κοινωνία και αναμένεται να ενταθούν 
σε περίπτωση παράτασης της οικονομικής ύφεσης σε συνδυασμό με τις δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις και 
κυρίως την άμβλυνση του προστατευτικού ρόλου της οικογένειας και των άτυπων δικτύων φροντίδας. 
Περαιτέρω, η Στρατηγική προβλέπει την στοχευμένη και υπό όρους ενίσχυση των δημόσιων πολιτικών από 
οργανωμένες παρεμβάσεις φορέων του ιδιωτικού (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού) τομέα, που 
λειτουργούν συμπληρωματικά, αντανακλώντας το αξίωμα της συνολικής συλλογικής ευθύνης για την 
καταπολέμηση των φαινομένων της φτώχειας και του αποκλεισμού στην Ελληνική κοινωνία. 

Η Στρατηγική οριοθετεί τα φαινόμενα της ανεργίας, της φτώχειας και του αποκλεισμού ως μη αποδεκτές 
σωρεύσεις ποικίλων μορφών στέρησης, που θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών, οδηγώντας 
συχνά ακόμα και σε φαινόμενα περιθωριοποίησης και παραβατικής συμπεριφοράς. Η παρεμβατική δράση του 
Κοινωνικού Κράτους τεκμηριώνεται εδώ με βάση τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, που 
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προωθούνται ιδίως μέσω της θεσμοθέτησης δικαιωμάτων σε παροχές και υπηρεσίες, ώστε τα αποκλεισμένα 
άτομα: 

– να μην απωλέσουν de facto την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, εγείροντας ζητήματα νομιμοποίησης, 
ακόμα και των ίδιων των δημοκρατικών θεσμών, 

– να αξιοποιήσουν το κοινωνικό τους κεφάλαιο, 
– να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σε βάρος τους διακρίσεις. 

Η ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής προωθείται με τις ακόλουθες παρεμβάσεις: 

– Διαφάνεια και συνέπεια ως προς τις διαδικασίες και τα κριτήρια υπαγωγής στις πολιτικές κοινωνικής 
ένταξης 

– Διαφάνεια ως προς την επιλογή και διαχείριση των πηγών χρηματοδότησης 
– Καταπολέμηση φαινομένων απάτης και κακοδιαχείρισης των οικονομικών πόρων 
– Ευχερή πρόσβαση των ευάλωτων ατόμων σε ορθολογική και πλήρη πληροφόρηση για τις διαθέσιμες 

δράσεις κοινωνικής ένταξης 
– Εξωστρεφή ενημερωτική δράση των υπηρεσιών με στόχο τον εντοπισμό ευάλωτων ατόμων που έχουν 

παραιτηθεί και την κινητοποίηση τους για την αναζήτηση διεξόδων 
– Συνδυασμό υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας με υποστηρικτικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην 

ενίσχυση των κοινωνικών ή/και εργασιακών δεξιοτήτων των δικαιούχων κατά τη διάρκεια της 
συμμετοχής τους σε δράσεις κοινωνικής ένταξης 

– Συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των χρηστών στον σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση δράσεων κοινωνικής ένταξης 

ςνώ, ταυτόχορονα, ως βασικές αρχές της ορίζονται: 

Ι. η Συνολική συλλογική ευθύνη: η διαφύλαξη του κοινωνικού ιστού της χώρας είναι κοινή ευθύνη του 
κράτους, της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών 

ΙΙ. Η Κοινωνική δικαιοσύνη: η ιεράρχηση των παρεμβάσεων με βασικό κριτήριο την ύπαρξη και την ένταση 
της ανάγκης είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση των πιο ευάλωτων ομάδων 

ΙΙΙ. Η Ενδυνάμωση: η αποτελεσματική καταπολέμηση του αποκλεισμού προϋποθέτει την ενεργητική 
συμμετοχή των ίδιων των ωφελούμενων στις δράσεις που τους αφορούν 

IV. η Βιωσιμότητα: η αξιοποίηση τεχνικών εξορθολογισμού, στόχευσης και προληπτικής αξιολόγησης των 
παρεμβάσεων εξασφαλίζει την εξισορρόπηση επαρκούς προστασίας και δημοσιονομικής βιωσιμότητας 

V. η Κοινωνική καινοτομία: η συντονισμένη κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων (δημόσιου και 
ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα) σε τοπικό επίπεδο που οδηγεί στην ανάπτυξη νέων μοντέλων παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών συνιστά βασικό μέσο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των 
παρεμβάσεων. 

VI. η Κοινωνική επένδυση: η φτώχεια και ο αποκλεισμός καταστρέφουν το ανθρώπινο κεφάλαιο 
υπονομεύοντας, έτσι, την οικονομική ανάπτυξη και, συνεπώς, τα μέτρα πρόληψης του αποκλεισμού πρέπει 
να συνιστούν υψηλή επενδυτική προτεραιότητα 

 

Οι επωφελούμενοι της Στοχευμένης Στρατηγικής αντιστοιχούν σε άτομα και οικογένειες που απειλούνται ή έχουν 
εγκλωβισθεί σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με βάση την ακόλουθη τυπολογία: 

– πρόσωπα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 
– παιδιά ηλικίας 0-17 ετών σε καταστάσεις αποκλεισμού 
– πρόσωπα με αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

(α) Ως η βασική ομάδα στόχου της Στρατηγικής επιλέγεται η κατηγορία του πληθυσμού που αντιμετωπίζει 
συνθήκες ακραίας φτώχειας εξαιτίας της έλλειψης πόρων που θα εξασφάλιζαν την κάλυψη κύριων αναγκών 
(διατροφή, στέγαση, υγιεινή, θέρμανση κλπ.). 
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(β) Ως άλλη βασική ομάδα στόχου της Στρατηγικής επιλέγεται η κατηγορία των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών που 
απειλούνται ή έχουν εγκλωβισθεί σε καταστάσεις αποκλεισμού, 

(γ) Ως άλλες βασικές ομάδες στόχου της Στρατηγικής επιλέγονται κατηγορίες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν 
αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας σωρευτικών ή διαζευκτικών παραγόντων: 

– Μακροχρόνια ανεργία 
– Αναπηρία 
– Επιβαρυμένη κατάσταση υγείας 
–  Εξάρτηση από τρίτα πρόσωπα για την άσκηση καθημερινών λειτουργιών 
– Εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες 
– Διαβίωση σε περιοχές με πολλαπλά μειονεκτήματα (υποβαθμισμένες αστικές περιοχές στο πλαίσιο των 

οποίων συσσωρεύονται και αλληλοτροφοδοτούνται παράγοντες κοινωνικού αποκλεισμού / ορεινές και 
απομακρυσμένες περιοχές) 

– Διαβίωση σε δομές κλειστής φροντίδας 
– Ακατάλληλες συνθήκες στέγασης / έλλειψη στέγης55 
– Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και αναλφαβητισμός 
– Υπερχρέωση (αδυναμία των οφειλετών να εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις καταναλωτικών και 

στεγαστικών δανείων, που οδηγεί σε καταστάσεις σοβαρής οικονομικής επισφάλειας) 
– Διακρίσεις λόγω της ιδιότητας μέλους ομάδων με θρησκευτικές / πολιτιστικές ιδιαιτερότητες (Ρομά, 

Πομάκοι, κα) 
– Διακρίσεις λόγω της ιδιότητας αιτούντος άσυλο, αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή οικονομικού 

μετανάστη. 

 

Η Εθνική Στρατηγική διαρθρώνεται σε τρεις Πυλώνες, που οριοθετούν τις βασικές προτεραιότητες δράσης των 
πολιτικών κοινωνικής ένταξης την περίοδο 2015-2020. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 «Καταπολέμηση της φτώχειας»  

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 «Πρόσβαση σε υπηρεσίες»  

ΠΥΛΩΝΑΣ 3 «Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς» 

Από επιχειρησιακή άποψη, οι τρεις Πυλώνες της Στρατηγικής εξειδικεύονται με τα βασικά εργαλεία 
εξυπηρέτησης των Στόχων της, όπως προσδιορίζονται ως πακέτα παρεμβάσεων («Επιχειρησιακοί Άξονες»): 

1. Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας(Πυλώνας 1 / Πυλώνας 2) 
2. Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών(Πυλώνας 1 / Πυλώνας 2) 
3. Προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων(Πυλώνας 1 / Πυλώνας 2 / Πυλώνας 3) 
4. Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης 

 

Οι Επιχειρησιακοί Άξονες εξυπηρετούνται με συγκεκριμένες Προτεραιότητες Πολιτικής, οι οποίες προωθούνται 
με θεματικά Μέτρα. 

 Προτεραιότητα  Μέτρο  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1. 
Καταπολέμηση της Ακραίας 
Φτώχειας 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά 
Αγαθά  

1.1.1. Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης  

1.1.2. Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  

1.1.3. Αντιμετώπιση κρίσεων  

1.1.4. Πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη  

1.1.5. Πρόσβαση σε ενέργεια  

1.1.6. Πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα  

1.1.7. Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη  



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – 
Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 14 
 

 Προτεραιότητα  Μέτρο  

1.1.8. Πρόσβαση σε δραστηριότητες πολιτισμού και 
αναψυχής  

1.2: Πρόσβαση σε Επαρκείς 
Πόρους  

1.2.1. Πιλοτική εφαρμογή ενός Γενικού Προγράμματος 
Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος  

1.2.2. Θεσμοθέτηση ενός Γενικού Συστήματος Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος  

1.2.3. Επιδοματική κάλυψη αναγκών οικιακής θέρμανσης  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 2. 
Πρόληψη και καταπολέμηση 
του αποκλεισμού των παιδιών 

2.1: Πρόσβαση σε 
Οικονομικούς Πόρους  

2.1.1. Πρόσβαση στο επίδομα απροστάτευτων παιδιών  

2.1.2. Πρόσβαση στο ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων  

2.1.3. Πρόσβαση στο επίδομα στήριξης Τρίτεκνων και 
Πολύτεκνων  

2.2: Πρόσβαση σε 
Οικονομικά Προσιτές και 
Ποιοτικές Υπηρεσίες  

2.2.1. Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής  

2.2.2. Πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής  

2.2.3. Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας  

2.2.4. Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής 
φροντίδας  

2.2.5. Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης 
και επανένταξης  

2.2.6. Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών κλειστής 
φροντίδας  

2.2.7. Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες Νομικής Συνδρομής  

2.3: Πρόσβαση στην 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση  

2.3.1. Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης  

2.3.2. Πρόσβαση σε υπηρεσίες σχολικής εκπαίδευσης  

2.3.3. Ειδική αγωγή των παιδιών με αναπηρία  

2.3.4. Εκπαιδευτική Ένταξη παιδιών Ρομά  

2.3.5. Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 3. 
Προώθηση της ένταξης των 
ευπαθών ομάδων 

3.1: Ενίσχυση εισοδηματικών 
πόρων των ανέργων  

3.1.1. Πρόσβαση στο Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων  

3.1.2. Πρόσβαση σε ειδικά επιδόματα για ευάλωτες ομάδες 
ανέργων χαμηλού εισοδήματος  

3.2: Πρόσβαση των ανέργων 
σε υπηρεσίες ενεργοποίησης  

3.2.1. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε 
προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης  

3.2.2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε 
προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης  

3.2.3. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε 
δράσεις Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  

3.3: Πρόσβαση ανέργων με 
σωρευτικά χαρακτηριστικά 
αποκλεισμού και άλλων 
ομάδων σε οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες  

3.3.1. Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας  

3.3.2. Πρόσβαση σε υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας  

3.3.3. Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής 
φροντίδας  

3.3.4. Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης 
και επανένταξης  

3.3.5. Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών κλειστής 
φροντίδας  

3.3.6. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης της 
φερεγγυότητας των φτωχών νοικοκυριών  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4. 4.1: Συντονισμός των 4.1.1. Εθνικός Μηχανισμός για τον συντονισμό των 
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 Προτεραιότητα  Μέτρο  
Καλή διακυβέρνηση των 
πολιτικών ένταξης 

 

πολιτικών ένταξης  πολιτικών ένταξης  

4.1.2. Περιφερειακά Παρατηρητήρια Ένταξης  

4.1.3. Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και 
Αλληλεγγύης  

4.2: Ποιότητα των πολιτικών 
ένταξης  

4.2.1. Χάρτης Ποιότητας Κοινωνικών Υπηρεσιών  

4.2.2. Δίκτυα Κοινωνικής Καινοτομίας  

4.3: Αποτελεσματική 
εφαρμογή των πολιτικών 
ένταξης  

4.3.1. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου 
τομέα  

4.3.2. Ανάπτυξη του Κοινωνικού Πλουραλισμού  

4.3.3. Ανάπτυξη της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας 
στο πεδίο των πολιτικών ένταξης  

 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου και των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία 
και υλοποίηση των δράσεων, θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Κανονισμός 223/2014 για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD). 

Το Ταμείο αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας και εν τέλει 
στην εξάλειψη των ακραίων μορφών φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών συστημάτων που 
παρέχουν μη οικονομική βοήθεια για την ανακούφιση της στέρησης τροφής και της σοβαρής υλικής στέρησης 
ή/και να συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των απόρων. 

 Οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του ΤΕΒΑ ανέρχονται σε 330.555.921,00€. 
Το Ταμείο σχεδιάζεται να δράσει συμπληρωματικά με τις ενέργειες που χρηματοδοτούν τα ΕΔΕΤ, καθώς και με τις 
δράσεις που χρηματοδοτούνται σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, σε συνάφεια πάντοτε με την 
Στρατηγική Ευρώπη 2020, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. 

Κάθε Κράτος Μέλος υποχρεούται βάσει του κανονισμού να υποβάλλει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή/και 
Προγράμματα (Ι, ΙΙ) το αργότερο 6 μήνες μετά την έναρξη του Κανονισμού, για το διάστημα 1.01.2014 – 
31.12.2020. 

Η Ελλάδα έχει προχωρήσει στην κατάρτιση του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή προς Απόρους 
2014-2020» (ΕΠ Ι), το οποίο πρόσφατα υποβλήθηκε στο «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους».  

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

Ο γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και 
στην υλοποίηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής στα θέματα ασύλου, επικουρικής προστασίας 
και προσωρινής προστασίας καθώς και την κοινή μεταναστευτική πολιτική, ενώ παράλληλα θα υπάρχει πλήρης 
σεβασμός προς τα δικαιώματα και αρχές που έχουν κατοχυρωθεί με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το Ταμείο αυτό αποτελεί συνέχεια και συνένωση των τριών Ταμείων Αλληλεγγύης: του Ταμείου Ένταξης Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών, του Ταμείου Προσφύγων και του Ταμείου Επιστροφής. Μέσω του Ταμείου θα διατεθούν πόροι 
ύψους 3,9 δισ. €. 

Το σημαντικότερο μέρος των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου θα διατίθεται μέσω Eθνικών Προγραμμάτων των 
κρατών μελών έχοντας τους ακόλουθους εθνικούς στόχους: 
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– Ενδυνάμωση της εγκαθίδρυσης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέσα από τη διασφάλιση 
αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής του Κοινοτικού κεκτημένου στα θέματα ασύλου και τη σωστή 
λειτουργία του Κανονισμού του Δουβλίνου. 

– Σύσταση και ανάπτυξη στρατηγικών ένταξης, περιλαμβάνοντας διάφορες όψεις της αμφίδρομης 
δυναμικής διαδικασίας για εφαρμογή σε εθνικό/ τοπικό /περιφερειακό επίπεδο, όπου αυτό θεωρείται 
κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηκόων τρίτων χωρών σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο. 

– Ανάπτυξη προγράμματος επιστροφής του οποίου ένα μέρος του θα περιλαμβάνει στοιχεία 
υποβοηθούμενης εθελούσιας επιστροφής, και, όπου κριθεί κατάλληλο, και στοιχεία επανένταξης. 

Μέσω του Ταμείου θα χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά: 

– Παροχή υλικής βοήθειας και ιατρικής ή ψυχολογικής περίθαλψης, 
– Μέτρα που εστιάζονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής 

κατάρτισης, 
– Δράσεις που ενθαρρύνουν τις επωφελείς επαφές και τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ υπηκόων 

τρίτων χωρών και της κοινωνίας υποδοχής, 
– Δράσεις που προάγουν την αποδοχή από την κοινωνία υποδοχής, και με τη συμμετοχή των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης. 

Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά 

Ο πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και η 
δημιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης των Ρομά. 

Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος εξυπηρετείται μέσα από τρεις επιμέρους γενικούς στόχους: 

– Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν». Περιλαμβάνει παρεμβάσεις με στόχο την κάλυψη των 
αναγκών της ομάδας-στόχου των Ρομά για αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης. 

– Ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης (στους τομείς της απασχόλησης, 
εκπαίδευσης, υγείας και Κοινωνικής ένταξης).  

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους τομείς: 

I. Εκπαίδευσης, ώστε έως το 2020 να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών Ρομά που εγγράφονται και 
παρακολουθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση με την απόκτηση των αντίστοιχων γνώσεων 

II. Απασχόλησης, ώστε έως το 2020 να μειωθεί η αδήλωτη εργασία, να αυξηθεί η προσβασιμότητα στην 
αγορά εργασίας και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα ιδιαίτερα για τους νέους Ρομά. 

III. Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδςα ώστε έως το 2020 να εξασφαλίζονται η πρόσβαση στις πρωτοβάθμιες 
Υπηρεσίες Υγείας και η υποστήριξη της διαδικασίας της πλήρους ένταξης των Ρομά. 

IV. Ανάπτυξης Κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης, μέσω της κοινωνικής χειραφέτησης και της συμμετοχής 
των ίδιων των Ρομά. 

Οι παραπάνω γενικοί στόχοι συμπληρώνονται από οριζόντιες δράσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα λαμβάνοντας 
υπ’ όψη τις 10 βασικές αρχές για την κοινωνική ένταξη των Ρομά όπως αυτές διατυπώνονται στην ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2011/173).  

Οι δράσεις αυτές αφορούν σε α) τακτοποίηση αστικοδημοτικής κατάστασης β) πολιτισμό γ) ευαισθητοποίηση. 

Με βάση τους γενικούς στόχους της στρατηγικής, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης οργανώνεται σε «Άξονες 
Προτεραιότητας», οι οποίοι διαρθρώνονται ως ακολούθως: 

– Άξονας Προτεραιότητας 1: Στέγαση και Βασικές Υποδομές. 
– Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση στην Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση. 
– Άξονας Προτεραιότητας 3: Εκπαίδευση. 
– Άξονας Προτεραιότητας 4: Υγεία – Κοινωνική Φροντίδα. 
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Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών 

Με το Ν. 3386/2005 η ομαλή κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών κατέστη ζητούμενο για την ελληνική Πολιτεία. 
Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 65 του εν λόγω νόμου «Η Κοινωνική ένταξη αποσκοπεί στη χορήγηση 
δικαιωμάτων στους πολίτες τρίτων χωρών, τα οποία διασφαλίζουν αφ` ενός την αναλογικώς ισότιμη συμμετοχή 
τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας και αφ’ ετέρου, αποβλέπουν στην υποχρέωση 
σεβασμού των θεμελιωδών κανόνων και αξιών της ελληνικής κοινωνίας».  

Η εθνική πολιτική για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών, αρθρώνεται σε δύο 
διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς μεταξύ τους άξονες: 

– Εγγυήσεις ασφάλειας του τίτλου νόμιμης διαμονής. 
– Τομεακές πολιτικές κοινωνικής ένταξης με στόχο την άρση των αποκλεισμών πρόσβασης για τους 

μετανάστες σε βασικά κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους και της συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή του τόπου. 

Βασικός παράγοντας στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής είναι η ενσωμάτωση των 
πολιτικών και των μέτρων ένταξης σε όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής και σε όλα τα επίπεδα της 
κυβέρνησης και τις δημόσιες υπηρεσίες η Κοινή Βασική Αρχή, ορίζεται ότι «η πρόσβαση των μεταναστών στους 
θεσμούς καθώς και στα δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες, επί ίσοις όροις με τους εθνικούς πολίτες και 
χωρίς καμία διάκριση, αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια καλύτερη ένταξη».  

Η ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών κατά συνέπεια αποτελεί μια οριζόντια πολιτική που έχει στόχο την 
προσαρμογή των δημόσιων πολιτικών με διαφορετικό αντίκτυπο στα άτομα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και η ελλιπής αντιπροσώπευση, λειτουργώντας τελικά ως μέσο για την προώθηση 
της ισότητας ευκαιριών για όλους. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι δράσεις που απαιτείται να αναληφθούν σε εθνικό επίπεδο μπορούν να περιλαμβάνουν: 

– Διασφάλιση ότι η ένταξη θα αποτελεί σημαντικό στοιχείο των πολιτικών στον τομέα της οικονομικής 
μετανάστευσης, 

– Ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ένταξης στα διάφορα 
επίπεδα της διοίκησης, 

– Ενσωμάτωση της πτυχής «ένταξη» σε όλες τις σχετικές πολιτικές, αναπτύσσοντας συγχρόνως 
στοχοθετημένες στρατηγικές ένταξης, 

– Απόδοση της απαραίτητης προσοχής στην ισότητα των φύλων και στις ειδικές ανάγκες των νέων και των 
παιδιών πολιτών τρίτων χωρών στις πολιτικές ένταξης,  

– Στήριξη της συνεργασίας, του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, 
– Διασφάλιση ότι οι πληροφορίες κατανέμονται και συντονίζονται σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης καθώς 

και με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Σε εθνικό επίπεδο έχει αναληφθεί δέσμευση για την ενσωμάτωση της ομαλής κοινωνικής ένταξης των πολιτών 
τρίτων χωρών ως κριτηρίου σε όλες τις δημόσιες πολιτικές με τη διερεύνηση εθνικών ή κοινοτικών κοινωνικών 
δράσεων άλλων Υπουργείων ή φορέων (ιδίως ΟΤΑ) με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου 
πλαισίου για την προώθηση συνολικών σχεδίων δράσης κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών σε 
συντονισμό με την ανάλογη κεντρική πρωτοβουλία του ΕΚΤ και την επικείμενη διαβούλευση με ΜΚΟ, 
οργανώσεις, τοπική αυτοδιοίκηση. 

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της περιόδου 2014-2020 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και μονοταμειακό (χρηματοδοτούμενο από πόρους του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και αποσκοπεί κυρίως στην εξυπηρέτηση των στόχων της Χρηματοδοτικής 
Προτεραιότητας 2.  
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Το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» αποτελεί το κύριο 
υποστηρικτικό «εργαλείο» της Χώρας που σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα άλλα Ε.Π. θα συμβάλει 
στην οικονομική ανάκαμψη, καθώς περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη στήριξη της δημιουργίας 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας 
συμπεριλαμβανομένης της ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, την ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου 
μάθησης με την αγορά εργασίας, με βασικό στόχο τον περιορισμό ή/και την εξάλειψη των κοινωνικών συνεπειών 
της κρίσης, ή/και την ελαχιστοποίηση του κόστους που προκαλείται από την υψηλή ανεργία. 

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν και υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος περιλαμβάνουν 
ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

– Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη Κοιν.Σ.Ε.Π. (Περιφερειακοί Μηχανισμοί Υποστήριξης). 
– Ενίσχυση έναρξη δραστηριότητας και τη λειτουργία των Κοιν.Σ.Ε.Π, μέσω επιχορηγήσεων ή/και με την 

αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. 
– Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας 

βρεφών, νηπίων παιδιών και εφήβων και ατόμων με αναπηρία). 
– Προγράμματα δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και για ειδικές 

ομάδες ανέργων. 
– Προγράμματα «Κοινωφελούς εργασίας» (μέτρο έκτακτης και προσωρινής φύσεως). 
– Στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης - σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που οδηγούν σε 

πιστοποίηση. 
– Επιταγή κατάρτισης ανέργων με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση. 

Το Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014-2020 

Το Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ θα χρηματοδοτήσει δράσεις που θα καλύψουν τις εξής Περιφέρειες (NUTS)  που 
καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα: 

EL241 - Βοιωτία (Voiotia) 

EL242 - Εύβοια (Evvoia) 

EL243 - Ευρυτανία (Evrytania) 

EL244 - Φθιώτιδα (Fthiotida) 

EL245 - Φωκίδα (Fokida) 

Η κύρια συμβολή του προγράμματος (Ε.Π.) αφορά στη στρατηγική της Ε.Ε. για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 

Η συνολική στρατηγική της ΠΣΤΕ έχει ως όραμα την «Ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, με 
σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη. 

Οι Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος, είναι: 

– ΓΣ1: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της 
περιφερειακής οικονομίας 

– ΓΣ2: Διασφάλιση του περιβάλλοντος, της αειφορίας της ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής 
ΓΣ3: Ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών και δικτύων 
ΓΣ4: Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού – ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής 

– ΓΣ5: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 
– ΓΣ6: Προώθηση της χωρικής συνοχής και συνεργασίας 

Η στρατηγική του ΕΠ ΣΤΕ ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) των ΕΔΕΤ 2014-2020, τους 
οποίους επιλέγει βάσει των αναπτυξιακών αναγκών της, αλλά και βάσει του υπερκείμενου εθνικού σχεδιασμού 
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(ΕΣΠΑ, ΕΠΜ). Κατά συνέπεια, η ΠΣΤΕ επιλέγει τους κάτωθι ΘΣ, ο καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε έναν 
Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ): 

– ΘΣ 1: Ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΑΠ 1) 
– ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και της 

ποιότητάς τους (ΑΠ 2) 
– ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το 
ΕΤΘΑ) (ΑΠ 3) 

– ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους 
τους τομείς (ΑΠ 4) 

– ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων (ΑΠ 5) 
– ΘΣ 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

(ΑΠ 6) 
– ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων (ΑΠ 7) 
– ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των 

εργαζομένων (ΑΠ 8) 
– ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΑΠ 9-

ΕΤΠΑ και ΑΠ 10-ΕΚΤ) 
– ΘΣ 11: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση 

(ΑΠ 11) 

Ειδικότερα για το ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης (ΑΠ 9-ΕΤΠΑ και ΑΠ 10-ΕΚΤ), θα ενισχυθούν δράσεις και 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, όπως επίσης θα ενισχυθούν δράσεις για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων, δράσεις για την ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης, δράσεις για την 
κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά, δράσεις για την καταπολέμηση 
κάθε μορφής διακρίσεων και προώθησης των ίσων ευκαιριών, δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δράσεις για την προώθηση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση, δράσεις για 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.Ειδικά για τις τελευταίες αναφερόμενες 
δράσεις σημειώνεται ότι αυτές ανήκουν στις προτεραιότητες που προτείνουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Ελλάδα και βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια με τους βασικούς στόχους του νέου ΕΣΠΑ και της 
στρατηγικής της Ευρώπης 2020. 

Στον ΘΣ 09 (ΑΠ 09 και ΑΠ 10) αναλογεί το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης του ΠΕΠ, ήτοι 26,30 % 
(αθροιστικά από ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Με φθίνουσα σειρά το διαθέσιμο ποσό του ΘΣ 9 κατανέμεται μεταξύ των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων 9α και 9δ , όσον αφορά σους πόρους του ΕΤΠΑ και 9vi, 9iii, 9v και 9i/9ii/9iv, 
αναφορικά με το ΕΚΤ. Η κατανομή στηρίχθηκε στις ανάγκες και προτεραιότητες της ΠΣΤΕ για υποδομές υγείας και 
κοινωνικές υποδομές, καθώς και για ενίσχυση της ολοκληρωμένης τοπικής κοινωνικής ανάπτυξης, της 
καταπολέμησης των διακρίσεων και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. 

Για τον Α.Π. 09 και Α.Π. 10 η στήριξη από πλευράς Ε.Ε. θα είναι της τάξης των 24 εκατ.€. 
Για την Επενδυτική πρωτοβουλία 9d «Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» των Α.Π. 09 και Α.Π. 10 Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι: Η 
ολοκληρωμένη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς τοπική ανάπτυξη, κοινοτήτων της ΠΣΤΕ με ιδιαίτερα φυσικά και 
κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, Η ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και η αντιμετώπιση της 
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δημογραφικής γήρανσης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού των περιοχών παρέμβασης, η προώθηση της 
ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού που κατοικούν σε συγκεκριμένες περιοχές της ΠΣΤΕ 
και στους οποίους θα παρασχεθεί η δυνατότητα αυτό-απασχόλησης ή δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης τοπικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, η ανάδειξη φυσικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των περιοχών 
παρέμβασης με σκοπό την αντίστροφη συγκριτικών μειονεκτημάτων σε συγκριτικά πλεονεκτήματα για την 
περιοχή. Η χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης που θα υποβάλουν Τοπικές 
Ομάδες Δράσης. Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των στρατηγικών και των τοπικών ομάδων δράσης θα 
γίνει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με κριτήρια που αφορούν στην καταλληλότητα της τοπικής 
στρατηγικής, στη συμβολή στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, και στη διαχειριστική 
επάρκεια, τεχνική ετοιμότητα και ικανότητα μόχλευσης πόρων του φορέα, τηρώντας την Κανονιστική απαίτηση 
δημόσιες αρχές και ατομικές ομάδες συμφερόντων να μην έχουν συμμετοχή ανώτερη του 49%.  

Τη συνολική διαχειριστική ευθύνη θα αναλάβει η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ, με ειδική Επιτροπή Καθοδήγησης 
στην οποία θα μετέχουν με καθοριστικό ρόλο εκπρόσωποι της ΔΑ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Καθήκοντα της Επιτροπής θα είναι ο ορισμός κοινών κριτηρίων επιλογής, η αξιολόγηση των ΣΤΑ και η 
χρηματοδοτική παρακολούθηση σε επίπεδο Ταμείου και Προγράμματος. Οι πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν θα 
λαμβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια/ αρχές: α) Εξασφάλιση της αποδοτικότητας και προστιθέμενης αξίας της 
εφαρμογής της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, β) αποτελεσματικής αξιοποίησης της εδαφικής προσέγγισης στην 
αντιμετώπιση αναπτυξιακών αδυναμιών, γ) αξιοποίηση προηγούμενης εμπειρίας στην υλοποίηση 
ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων, δ) προώθηση συνεργειών και συμπληρωματικότητας κοινοτικών πόρων 
με εθνικές χρηματοδοτήσεις και άλλες δημόσιες επενδύσεις. 

Αντίστοιχα για την Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (χρηματοδότηση από ΕΚΤ) 
που αφορούν την αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό, επιδιώκονται τα εξής αποτελέσματα: 

– Η μείωση του αριθμού των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και ιδιαίτερα στους 
δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

– Η πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών, ειδικών και λοιπών ομάδων 
πληθυσμού 

– Η αύξηση της απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας, και ιδιαίτερα στους δικαιούχους του 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

– Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής 
– Ενδεικτικές δράσεις θα είναι: 
– Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν 

πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός προσανατολισμός, απασχόληση, 
κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ) 

– Δράσεις προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) για ευπαθείς ομάδες 
– Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για ευπαθείς ομάδες σε 

κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση 
– Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, 

ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από 
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

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

Ειδικά για τους ωφελούμενους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα προωθηθούν δράσεις επαν-ένταξης 
αυτών στην αγορά εργασίας.  

Για την επενδυτική προτεραιότητα του ΕΣ 9ii1 Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομά οι στόχοι είναι: 

– η Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων 
– η Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και 

κινητές μονάδες 
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– η Λειτουργία χώρων Υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων) 
– τα Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και σε ενήλικες μετανάστες, ρομά κ.α. εκτός 

δομών εκπαίδευσης 
– τα Προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων 
– η 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. 

Μέσω των παραπάνω δράσεων αναμένεται η βελτίωση της απασχολησιμότητας και η προαγωγή της ποιότητας 
ζωής των ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων, μέσω της ενίσχυσης των βασικών τους δεξιοτήτων και της 
μεγαλύτερης κοινωνικής τους ένταξης. 

Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί που προβλέπεται να συσταθούν μέσα από σχετική πρόσκληση του ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης» και να χρηματοδοτηθούν έως το τέλος του 2016 θα 
καλύπτουν το σύνολο της χώρας (ένας σε κάθε Περιφέρεια), θα παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης (onestopshop) 
για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αναλάβουν ανάλογα με τις ανάγκες 
και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε Περιφέρειας αναφοράς, να παρέχουν υπηρεσίες όπως: 

Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Παρακίνηση και υποστήριξη της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών 
κινητοποίησης, υποστήριξης, και συμβουλευτικής (coaching και mentoring) 

Παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, ή / και Συμβουλευτική στην 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες 
επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κλπ. 

Αντίστοιχα για την επενδυτική προτεραιότητα «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών», θα υλοποιηθούν δράσεις όπως: 

– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες 
– Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 
– Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας 
– Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία 
– Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 
– Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων κατά των διακρίσεων. 
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Δράσεις που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού-Δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης 

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» 

Από το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας, αναμένεται να ωφεληθούν 1.200 άτομα 
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης, για διάστημα έως και ενός έτους. Στόχος είναι τουλάχιστον 480 άτομα, 
αφού καλύψουν το πρόβλημα τις στέγης να ενταχθούν και σε εργασία. Το πρόγραμμα, συνολικού 
προϋπολογισμού 9.400.000 € που προέρχεται από πόρους του πρωτογενούς πλεονάσματος, απευθύνεται σε: 

– οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, 

– οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή 
τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, 

– γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας, 
– άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο ηλικίας τους 

και δεν σπουδάζουν. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται, κατά περίπτωση, στους ωφελούμενους του Προγράμματος, είναι: 

– στέγαση 
– κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης 
– ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
– εργασιακή συμβουλευτική 
– νομική συμβουλευτική 
– χρηματοοικονομική διαχείριση 
– διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. καθοδήγηση για την αξιοποίηση προγραμμάτων, δράσεων 

ή παροχών στις οποίες θα μπορούσε να ενταχθεί ο ωφελούμενος, ενέργειες έκδοση βιβλιαρίου 
ανασφαλίστου, έκδοση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κτλ. 

Οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και άλλα ΝΠΔΔ εξασφαλίζουν την πρόσβαση ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες 
προσωρινής φιλοξενίας μέσω της λειτουργίας των Κοινωνικών Ξενώνων. 

Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας εφαρμόζει το «Πρόγραμμα δωρεάν νοσοκομειακής 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών», καλύπτοντας 
ανασφάλιστα φτωχά άτομα που εντάσσονται στο Ενιαίο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων και 
λαμβάνουν «Ειδικό Βιβλιάριο Ανασφαλίστου». Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις1, στο Μητρώο εντάσσονται 
άτομα που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι ανασφάλιστα και έχουν οικογενειακό ετήσιο 
εισόδημα κάτω των 6.000 ευρώ2, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή 
προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση ότι δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα που παρέχει 
δυνατότητα ασφάλισης. 

Το Υπουργείο Υγείας εξασφαλίζει στο πλαίσιο λειτουργίας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας* την 
πρόσβαση των ανασφάλιστων στην παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

                                                             
1Εξειδικεύθηκαν με τις διατάξεις της υπ' αρ. Υ4α/48566/2005 (ΦΕΚ 668/Β/2005) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων, 
κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά 
αδυνάτων πολιτών», όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αρ. Υ4α/139491/2006 (ΦΕΚ 1747/Β/2006) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός 
προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και 
οικονομικά αδυνάτων πολιτών». 
2Έλεγχος εισοδηματικών πηγών δεν γίνεται στην περίπτωση ομάδων ειδικού καθεστώτος: παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα, αγωνιστές 
εθνικής αντίστασης, ενήλικες κρατούμενοι και ανήλικοι σε αναμορφωτήρια. 
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Υγείας3(ιατρικές εξετάσεις και συνταγογράφηση). Οι ανασφάλιστοι έχουν επίσης εξαιρεθεί της καταβολής των 5 
ευρώ για τη χρήση υπηρεσιών υγείας που παρέχουν τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ.  

*Το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) θεσπίσθηκε με το Ν. 3238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών 
Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της χώρας και εξασφαλίζει υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) ισότιμα σε 
κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική, ασφαλιστική του κατάσταση και τον 
τόπο κατοικίας του.    

Το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει από τον Ιούλιο του 2014 το «Πρόγραμμα δωρεάν Φαρμακευτικής Φροντίδας» με 
βάση τις ρήτρες της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4238/2014 (όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 182 του Ν. 
4270/2014). Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, στο Πρόγραμμα εντάσσονται οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, 
οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των 
προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα και οι ασφαλισμένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία 
Ασφαλιστικά Ταμεία, και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους.  

Οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και άλλα ΝΠΔΔ εξασφαλίζουν την πρόσβαση ευπαθών ομάδων σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη μέσω της λειτουργίας των Κοινωνικών Ιατρείων. 

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

Στις 15 Νοεμβρίου 2014 ξεκίνησε η διαδικασία πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» με βάση τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και 
της υπ. αρ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Πρόνοιας «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος 
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», που θεσπίζει για πρώτη φορά δείκτες του εγγυημένου από την πολιτεία ορίου 
συντήρησης και θέτει προϋποθέσεις πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε ένα πακέτο επιδοματικών παροχών, 
υπηρεσιών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και βασίζεται 
σε τρεις πυλώνες: 

– εισοδηματική στήριξη των δικαιούχων (μέσω μηνιαίας κλιμακούμενης4 επιδοματικής παροχής) 
– εξασφάλιση πρόσβασης των δικαιούχων σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά 
– υποστήριξη των δικαιούχων που μπορούν να απασχοληθούν για την ένταξη ή επανένταξή τους στην 

αγορά εργασίας. 

(α) Το ανώτατο ποσό της συνολικής εισοδηματικής ενίσχυσης περιλαμβάνει: 

– τη βασική εισοδηματική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε 100 ευρώ ανά μήνα για κάθε ωφελούμενη 
μονάδα 

– την αναλογική εισοδηματική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε: 
– 100 ευρώ για κάθε ενήλικα αιτούντα, σύζυγο και κάθε ενήλικα εξαρτώμενο μέλος 
– 50 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος. 

                                                             
365 Η παρ. 4 του άρθρου του Ν. 3238/2014 προβλέπει ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.):  
α) Αποτελεί πύλη εισόδου των πολιτών στο σύστημα υγείας.  
β) Παρέχει στον πολίτη ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, προαγωγής και φροντίδας 
της υγείας.  
γ) Εξασφαλίζει και συντονίζει τη συνέχεια της φροντίδας κατευθύνοντας τον πολίτη προς τα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας.  
δ) Σέβεται την αυτονομία και την αξιοπρέπεια τους, στο πλαίσιο των κανόνων βιοηθικής και ιατρικής δεοντολογίας. 
4Το ύψος της παροχής προσαρμόζεται στο εισοδηματικό προφίλ του κάθε δικαιούχου, καθώς καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του διαθέσιμου 
εισοδήματος και του προκαθορισμένου «εισοδηματικού κατωφλίου».   
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(β) Οι δικαιούχοι προωθούνται, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ένταξης που εκπονείται από την 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, για ένταξη σε προγράμματα, δράσεις, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως: 

– Ενημέρωση, πληροφόρηση και ατομική συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων της 
εισοδηματικής ενίσχυσης ή /και των μελών της οικογένειας τους 

– Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης 
– Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφάλιστου (στην περίπτωση που δεν δικαιούνται παροχών υγείας για 

οποιοδήποτε λόγο) 
– Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ ή άλλου φορέα παροχής ενέργειας 
– Κοινωνικό τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ 
– Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων 
– Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης 
– Ένταξη σε πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου 
– Ένταξη στα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του 

Άπορους 
– Ένταξη σε άλλα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

(γ) Οι δικαιούχοι, εφόσον ανήκουν στον ενεργό πληθυσμό, μπορούν να εργασθούν και είναι κάτω των 67 ετών, 
προωθούνται, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω 
προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: 

– Νέες Θέσεις Εργασίας 
– Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 
– Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 
– Προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 
– Ένταξη ή επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα 
– Προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία. 

Το Πρόγραμμα προβλέπει την αξιοποίηση της κοινωνικής έρευνας5, ως διαδικασία της διερεύνησης των 
συνθηκών διαβίωσης των ωφελούμενων μονάδων, η οποία διενεργείται από Κοινωνικό Λειτουργό και μπορεί να 
περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις όπου απαιτείται. Παράλληλα, προβλέπει την καταγραφή (στο στάδιο της 
αίτησης των ενδιαφερομένων) ενός πακέτου πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν για την πραγματική 
διαπίστωση συνθηκών ακραίας φτώχειας: 

– δαπάνες ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών 
– ύψος ενοικίου 
– ιδιωτικά δάνεια 
– δαπάνες ιδιωτικής ασφάλισης και ιδιωτικής εκπαίδευσης 
– είδος θέρμανσης 
– επαγγελματικά χαρακτηριστικά 
– εκπαιδευτικό επίπεδο μελών 
– στοιχεία κατοχής οικιακού εξοπλισμού 
– χαρακτηριστικά κατοικίας (παλαιότητα, αριθμός δωματίων κ.λπ.) 
– άλλα στοιχεία που απεικονίζουν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του νοικοκυριού. 

Το Πρόγραμμα «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» έχει εφαρμοσθεί για έξι μήνες σε δικαιούχους 13 Δήμων της 
χώρας οι οποίοι προέκυψαν μέσα από κλήρωση, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Χαλκιδέων. Οι Δήμοι αυταοί 
είναι 

– Δράμας (περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) 
– Έδεσσας (περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) 
– Γρεβενών (περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) 

                                                             
5Η κοινωνική έρευνα αποτελεί τμήμα του σχεδίου δράσης κοινωνικής ένταξης ή και εργασιακής ένταξης/επανένταξης όπου απαιτείται. 
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– Ιωαννίνων (περιφέρεια Ηπείρου) 
– Καρδίτσας (περιφέρεια Θεσσαλίας) 
– Λευκάδας (περιφέρεια Ιονίων Νήσων) 
– Ι.Π. Μεσολογγίου (περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος) 
– Χαλκίδας (περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος) 
– Καλλιθέας (περιφέρεια Αττικής) 
– Μαλεβιζίου (περιφέρεια Κρήτης) 
– Τρίπολης (περιφέρεια Πελοποννήσου) 
– Σύρου (περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) 
– Σάμου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου). 

Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή προς Απόρους 2014-2020» 

Μέχρι το 2013 οι ανάγκες των απόρων που αντιμετωπίζουν στέρηση τροφής καλύπτονταν εν μέρει από το 
Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων (ΠΔΔΤ) το οποίο λειτουργούσε συμπληρωματικά με άλλες δράσεις 
διανομής τροφίμων ή παροχής συσσιτίων οι οποίες υλοποιούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία 
της Ελλάδος καθώς και Μη Κυβερνητικές / μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).  

Το μεγαλύτερο μέρος (πέραν της συνδρομής του ΠΔΔΤ) των τροφίμων που διανέμονται μέσω τέτοιων δράσεων 
προέρχονται από δωρεές εταιρειών (υπεραγορών και παρασκευαστών τροφίμων) ή πολιτών, ενώ μικρό μέρος 
χρηματοδοτείται από αγορές μέσω πόρων των φορέων διανομής ή ιδρυμάτων τα οποία χρηματοδοτούν φορείς 
διανομής για αγορά και διανομή τροφίμων. 

Ο εθνικός στόχος είναι η μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή/και υφίστανται 
υλικές στερήσεις ή/και διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενα μέλη κατά 450.000 και κατά 100.000 παιδιά 
έως το 2020. Το ΕΠ αναμένεται να συμβάλει στο στόχο αυτό συμπληρωματικά, αφενός μέσω των δράσεων του 
Θεματικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και, αφετέρου, μέσω των λοιπών εθνικών πολιτικών.  

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας θα εφαρμόσει από τις αρχές του 2015 το Πρόγραμμα 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς Απόρους»6, μία εξειδικευμένη παρέμβαση συνολικού 
προϋπολογισμού 330.000.000 ευρώ που αξιοποιεί εθνικούς πόρους και πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Απόρων, αναμένοντας να καλύψει σε πρώτη φάση 165.000 άπορες οικογένειες. Η υλοποίηση του Προγράμματος 
θα γίνει με τη συνδρομή της Εκκλησίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, ενώ θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την εφαρμογή του θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφαρμόζει - αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - το Πρόγραμμα «Δωρεάν διανομής φρούτων και λαχανικών στα 
Σχολεία» για το σχολικό έτος 2014 – 20157.  

Οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και άλλα ΝΠΔΔ εξασφαλίζουν την πρόσβαση ευπαθών ομάδων σε είδη πρώτης ανάγκης 
μέσω της λειτουργίας των Κοινωνικών Παντοπωλείων, που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4071/201260. 

Με βάση τον προσδιορισμό των απόρων ως ωφελούμενων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) (βλ. 
3.1) αναμένεται το ΕΠ να αφορά περίπου 1,5% του πληθυσμού. 

Η αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και 
αντίστοιχα συνοδευτικά μέτρα έχουν σχεδιαστεί ώστε το Πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στη μείωση των 

                                                             
6
Μέχρι την έναρξη του Προγράμματος έχει προβλεφθεί η δωρεάν πρόσβαση ευπαθών ομάδων σε βασικά είδη διατροφής μέσω του 

Προγράμματος «Παροχή τροφίμων σε αστέγους», το οποίο χρηματοδοτείται από τη «Δαπάνη Χορήγησης του Κοινωνικού Μερίσματος» 
σύμφωνα με τις ρήτρες του άρθρου 29 του Ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υποπαράγραφο Γ1 του άρθρου 1 του Ν. 
4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 
7Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 3.522 σχολεία της χώρας και απευθύνεται σε 364.665 μαθητές: οι μαθητές εκπαιδεύονται στην υγιεινή 
διατροφή, ενώ οικογένειες με ανάγκες αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε βασικά είδη διατροφής. 
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στερήσεων που εντοπίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ στις σχετικές έρευνες για το φτωχό πληθυσμό καθώς και για να 
συμβάλλουν στην ομαλή κοινωνική επανένταξή τους.  

Το Πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει διανομή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και υπηρεσίες κοινωνικής 
επανένταξης και θα απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 330 εκ ευρώ υποβλήθηκε στο «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 
Απόρους» (TEBA ή FEAD) και εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης του Υπουργείου Εργασίας 
για την αντιμετώπιση της φτώχειας, μέσω της διασύνδεσής του με το πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα διανέμει στοχευμένα υλική βοήθεια και θα παρέχει συνοδευτικές δράσεις 
στήριξης και ενδυνάμωσης στα μέλη 62.000 νοικοκυριών που αντιστοιχούν σε 165.000 άτομα,  καλύπτοντας το 
1,7% του πληθυσμού και συμβάλλοντας κατά 36% στον εθνικό στόχο μείωσης της φτώχειας. 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο μέσω «Τοπικών Κοινωνικών Συμπράξεων», οι οποίες θα έχουν 
την ευθύνη ταυτοποίησης των ωφελουμένων και διανομής – παρακολούθησης της υλικής βοήθειας και παροχής 
των συνοδευτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, στοχεύεται η αξιοποίηση δωρεών από πολίτες, επιχειρήσεις και 
φορείς, μέσω ενός ενιαίου μηχανισμού συντονισμού, καταγραφής και αξιολόγησης των Δωρεών, το οποίο θα 
αναλάβουν οι Κοινωνικοί Εταίροι, με τη μορφή «Συστήματος Συντονισμού Δωρεών» (ΣΣΔ), μέσω των οποίων θα 
εξασφαλισθεί συστηματική αξιοποίηση δωρεών. 

 

Δικαιούχοι του Προγράμματος για την Περιφέρεια Σετρεάς Ελλάδας (υπ’ αριθμό Δ23/οικ.23761/1507) είναι:   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

Π.Ε. Βοιωτίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

Π.Ε. Εύβοιας/ Σκύρου Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

Π.Ε. Ευρυτανίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

Π.Ε. Φθιώτιδας Δήμος Λαμιέων 

Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

Οι «Κοινωνικές Συμπράξεις» στην ΠΣτΕ συγκροτήθηκαν μέσω περιφερειακών και τοπικών συνεργασιών και 
διαβουλεύσεων, με συμμετοχή τοπικών Κοινωνικών Εταίρων και στόχο τη δημιουργία ευέλικτων και 
λειτουργικών σχημάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες των ωφελούμενων στο σύνολο των Περιφερειακών 
Ενοτήτων. 
 

Στις Κοινωνικές Συμπράξεις συμμετέχουν ανά Περιφερειακή Ενότητα: 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 
 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

 Ιερά Μητρόπολη Θηβών & Λεβαδείας 

 Δήμος Αλίαρτου - Θεσπιέων 
 Δήμος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας 

 Δήμος Θηβαίων 
 Δήμος Λιβαδειάς 

 Δήμος Ορχομενού 
 Δήμος Τανάγρας 

 Ινστιτούτο Prolepsis 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας 

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

 Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος 

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 
 Δήμος Λαμιέων 

 Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας 

 Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας 
 Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου 

 Δήμος Στυλίδας 
 Δήμος Λοκρών 

 Δήμος Μακρακώμης 
 Δήμος Δομοκού 

 Επιμελητήριο Φθιώτιδας 
 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία  

 Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας.  

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 
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 Ιερά Μητρόπολη Καρυστίας & Σκύρου 
 Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων 

 Δήμος Ερέτριας 
 Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού 

 Δήμος Καρύστου 

 Δήμος Κύμης - Αλιβερίου 

 Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας 

 Δήμος Σκύρου 
 Δήμος Χαλκίδας 

 Ινστιτούτο Prolepsis 
 

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 
 Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας 

 Δήμος Δελφών 
 Δήμος Δωρίδας 

 Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας 

 Ινστιτούτο Prolepsis 

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 
 Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου 

 Δήμος Αγράφων 
 Δήμος Καρπενησίου 

 Ινστιτούτο Prolepsis 

Κάθε «Κοινωνική Σύμπραξη» αναλαμβάνει την ευθύνη: 

α) Για την υποβολή της πράξης, διασφαλίζοντας την καθολικότητα των δράσεων του Προγράμματος μέσω του 
απαραίτητου δικτύου δομών, των Οργανώσεων - Εταίρων στην Περιφερειακή Ενότητα «ευθύνης» της 

β) Της τελικής ταυτοποίησης (επιβεβαίωσης) των ωφελουμένων, που θα εντάσσονται σε Εθνικό μητρώο 

γ) Των αποκεντρωμένων προμηθειών 

δ) Του σχεδιασμού και της παρακολούθησης της διανομής τροφίμων και της υλικής βοήθειας είτε αυτές 
προέρχονται από τις κεντρικές είτε από τις αποκεντρωμένες προμήθειες 

ε) Του συντονισμού της επιτόπου παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών 

στ) Της συστηματικής παροχής επικυρωμένων στοιχείων προς τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με τους 
ωφελούμενους και την παροχή υλικής και λοιπής στήριξης, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται η 
παρακολούθηση του Προγράμματος και η διενέργεια αντικειμενικών αξιολογήσεων. 

Οι ωφελούμενοι των δράσεων ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

– Φτωχά νοικοκυριά που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, ή ακραίας φτώχειας ή κινδύνου φτώχειας 
– Νοικοκυριά με παιδιά, και ιδιαιτέρως τα μονογονεϊκά και τρίτεκνα/πολύτεκνα, νοικοκυριά, τα οποία 

πλήττονται περισσότερο από συνθήκες αποστέρησης  
– Πολυμελείς Οικογένειες  
– Άστεγοι 
– Για τα μέλη των ανωτέρω κατηγοριών νοικοκυριών με αναπηρία (ΑμεΑ) το ΕΠ περιλαμβάνει ειδικές 

πρόνοιες προσβασιμότητας / διευκολύνσεων παροχής της υλικής συνδρομής 

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούν οι «Κοινωνικές Συμπράξεις» είναι : 

1. Παροχή Υλικής Βοήθειας: 

– Τρόφιμα (περιλαμβανομένων φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών) 
– 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.). 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δηλώνει αρωγός στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και κοινωνικής ενσωμάτωσης τόσο των 
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ευπαθών ομάδων και του πληθυσμού που βιώνει την ακραία φτώχεια, όσο και των νοικοκυριών που βρίσκονται 
στο φάσμα της σχετικής φτώχειας. 

Επιδοματική κάλυψη αναγκών οικιακής θέρμανσης 

Το Υπουργείο Οικονομικών εφαρμόζει το «Πρόγραμμα Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης», καταβάλλοντας 
ειδική παροχή σε άτομα και νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος για αγορές πετρελαίου θέρμανσης κατά τους 
χειμερινούς μήνες (Οκτώβριος - Απρίλιος). Το επίδομα ανέρχεται σε 0,35 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου που θα 
αγοράζει ο δικαιούχος, ενώ η ποσότητα λίτρων για την οποία θα χορηγείται το επίδομα καθορίσθηκε στα 25 
λίτρα ανά τ.μ. στην Α' ζώνη, στα 15 λίτρα ανά τ.μ. στην Β' ζώνη, στα 8 λίτρα ανά τ.μ. στην Γ' ζώνη και στα 5 λίτρα 
ανά τ.μ. στη Δ' ζώνη, με ανώτατο όριο επιφάνειας τα 120 τ.μ. 

Δράσεις δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης 

Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου προβλήματος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, έχουν 
αναπτυχθεί δομές καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τόσο από ΜΚΟ και την 
Εκκλησία της Ελλάδος, όσο και μέσω παρεμβάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) / Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης. 

Σχετικά με την παροχή τροφίμων το πλαίσιο στήριξης των απόρων απαρτίζεται κατά κυρίως από: 

– Κοινωνικά Παντοπωλεία το σύνολο των οποίων παρέχει τρόφιμα τα οποία λειτουργεί η τοπική 
αυτοδιοίκηση, αλλά και ΜΚΟ / Εκκλησία και σε κάποιες περιπτώσεις σε συνεργασία με εταιρείες 
στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

– Δομές Παροχής Συσσιτίων τα οποία παρέχονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις ΜΚΟ και την 
Εκκλησία. 

– Κοινωνικοί ξενώνες βραχύβιας φιλοξενίας (οι οποίοι παρέχουν και σίτιση). 
– Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (για Άτομα με Αναπηρία – ΑμεΑ – και παιδιά) 

(Ν.4109/13).  
– Άλλες δομές (κοινωνικοί λαχανόκηποι, δομές φροντίδας παιδιών κλπ). 
– Δράσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

Νόμος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 

Σύμφωνα με το Νόμο 4320/19 Μαρτίου 2015: Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις, 
προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα: 

Α. Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

Σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχεται για το έτος 2015 δωρεάν 
ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους έως 300kwh μηνιαίως. Σε περιπτώσεις 
δικαιούχων των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31.1.2015  η παροχή επανασυνδέεται ατελώς 
και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται. 

Β. Επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης 

Χορηγείται επίδομα ενοικίου σε έως 30.000 άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας και δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο ακίνητο στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. 

Γ. Επιδότηση σίτισης 

Χορηγείται για το έτος 2015 επιδότηση σίτισης σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας. 

Όροι και Προϋποθέσεις 
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Για να μπορέσει να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα όρια πραγματικού 
εισοδήματος των 2.400 € ετησίως αν πρόκειται για μεμονωμένο άτομο και 3.600 € ετησίως αν πρόκειται για 
ζευγάρι. Το ποσό αυξάνει κατά 1.200 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 € 
ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 € ετησίως. για 
το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα 
πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην 
υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των 
παροχών της παρούσας απόφασης.  

Πρόσβαση σε ενέργεια 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προωθεί ειδικές πρωτοβουλίες για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού8, με βάση το Ν. 4001/2011 «Για τη 
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», που ενσωμάτωσε στην Ελληνική έννομη τάξη τις διατάξεις της Οδηγίας 
2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ» (ΕΕ L 
211/14.8.2009):  

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο9 αντιστοιχεί σε ένα οικονομικό πλεονέκτημα ευάλωτων πελατών καταναλωτών 
ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου, το οποίο εξασφαλίζει σημαντικές εκπτώσεις στο σύνολο της σχετικής 
τετραμηνιαίας κατανάλωσης (έως 42% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 1.1.2014) που 
κάνουν αποκλειστικά για δική τους χρήση10. 

Το Δίκτυο Προστασίας Ευάλωτων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας11 αντανακλά τις κοινωνικές ρήτρες του 
«Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» που εκπόνησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4001/2011, ο οποίος ορίζει τις βασικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
καταναλωτών και προμηθευτών, προβλέποντας ειδικές ρήτρες προστασίας για τους Ευάλωτους Οικιακούς 
Πελάτες. 

Αντιμετώπιση κρίσεων 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας εξασφαλίζει μέσω του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)12 ένα πακέτο υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτης κοινωνικής 
ανάγκης ή κινδύνου13, που περιλαμβάνουν: 

– άμεση συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο 
– ψυχολογική υποστήριξη βραχείας διάρκειας σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και πληθυσμιακές 

ομάδες 
– ενημέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής ένταξης 

                                                             
8Η ενεργειακή πενία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού αποτελεί αυτοτελή παράγοντα κοινωνικού αποκλεισμού, που μπορεί να οδηγήσει 
σε ακραίες περιπτώσεις (ακόμα και σε κίνδυνο ζωής) όταν τα άτομα αδυνατούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους παρόχους 
ρεύματος ή φυσικού αερίου και διακόπτεται η σχετική παροχή. 
9Υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού 
Τιμολογίου» όπως τροποποιήθηκε ιδίως με τις υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.2011 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.2013 σχετικές 
αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ. 
10

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) οι ενταγμένοι καταναλωτές στο 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο στις 31.12.2013 ήταν 534.808 και στις 30.6.2014 αυξήθηκαν σε 656.000. 
11«Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» της ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4001/2011 και 
εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 29.3.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 832 Β’/9.4.2013). 
12

ΝΠΔΔ με έδρα την Αθήνα και δίκτυο περιφερειακών μονάδων που συστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 2646/1998 απέκτησε νομική 
αυτοτέλεια με το άρθρο 6 του Ν. 3106/2003. 
13Π.χ. ενδοοικογενειακή βία, παραμέληση, εγκατάλειψη, φυγή από το σπίτι, κακοποίηση, έντονη συναισθηματική φόρτιση, αδυναμία 
κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης, κοινωνικοί κίνδυνοι που προέρχονται από φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα με μεγάλο αριθμό 
θυμάτων. 
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– βραχεία σε διάρκεια φιλοξενία και άμεση κάλυψη βασικών αναγκών στέγασης, διατροφής και 
ένδυσης 

– επιτόπια παρέμβαση σε χώρους που αναφέρεται ή καταγγέλεται η ύπαρξη προβλήματος που χρήζει 
άμεσης κοινωνικής παρέμβασης 

– εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς, για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

– ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με άλλους φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται με την 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

Οι υπηρεσίες επείγουσας ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ενήλικες και οικογένειες παρέχονται είτε τηλεφωνικά 
(μέσω της τηλεφωνικής γραμμής Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 197 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση), είτε με 
προσωπική επαφή στα Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης, ενώ οι υπηρεσίες επείγουσας ψυχοκοινωνικής στήριξης και 
κοινωνικής προστασίας παιδιών παρέχονται είτε τηλεφωνικά (μέσω της τηλεφωνικής γραμμής Παιδικής 
Προστασίας 1107 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση), είτε με προσωπική επαφή στα Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης. 

(β) Το Υπουργείο Εσωτερικών εξασφαλίζει μέσω της Γενικής Γραμματείας Ισότητας ένα πακέτο υποστηρικτικών 
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κινδύνου των γυναικών θυμάτων βίας και 
κακοποίησης. 

Πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει κατοχυρώσει με το Ν. 4254/2014 το δικαίωμα κάθε πολίτη να διατηρεί έναν 
τραπεζικό λογαριασμό, συγκεκριμένο ποσό του οποίου δεν μπορεί να κατασχεθεί και προστατεύεται από κάθε 
πράξη μονομερούς συμψηφισμού απαιτήσεων τρίτων (περιλαμβανομένου του δημοσίου και των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων). Η πρωτοβουλία αυτή διασφαλίζει την ομαλή πρόσβαση των πολιτών σε 
τραπεζικές συναλλαγές και διευκολύνει τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή (διενέργεια 
συναλλαγών, πληρωμή λογαριασμών, διαφύλαξη ενός ελάχιστου ποσού για την κάλυψη βασικών βιοτικών 
αναγκών, ιδίως σε καταστάσεις ανάγκης)14. 

Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη 

Τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Πρόνοιας εξετάζουν την εκπόνηση και πιλοτική εφαρμογή εντός του 2015 ενός Προγράμματος Νομικής 
Συνδρομής των ευπαθών ομάδων, που θα εξασφαλίζει υπηρεσίες δωρεάν νομικής συνδρομής σε υποθέσεις της 
προνοιακής νομοθεσίας σε ανασφάλιστα άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από το εγγυημένο όριο συντήρησης15.   

Πρόσβαση σε δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής 

Τα Υπουργεία Τουρισμού, Πολιτισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας εξετάζουν την εκπόνηση 
και πιλοτική εφαρμογή εντός του 2015 ενός Προγράμματος Κοινωνικού Πολιτισμού και Τουρισμού, που θα 
καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: 

– ανασφάλιστα άτομα με ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω από το εγγυημένο όριο 
συντήρησης 

– ανασφάλιστα άτομα που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ ή 
Ν.Π.Ι.Δ. του προνοιακού τομέα 

                                                             
14Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό 
λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ. 
Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ακατάσχετος λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται 
περιοδικά οι μισθοί, συντάξεις ή και τα όποια ασφαλιστικά βοηθήματα. Επιπλέον, προβλέπεται ρητώς ότι πέραν των 1.500 ευρώ, είναι 
ακατάσχετα και τα προνοιακά επιδόματα, όπως το κοινωνικό μέρισμα και το επίδομα του Προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος. 
15Το Πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί αρχικά στο επίπεδο των οργάνων της διοίκησης που εξετάζουν διοικητικές προσφυγές και στα διοικητικά 
δικαστήρια του πρώτου βαθμού. 
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– μακροχρόνια ανέργους με ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω από το εγγυημένο όριο 
συντήρησης. 

Το Πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην δωρεάν πρόσβαση16 προσώπων που δεν καλύπτονται από υφιστάμενα 
συναφή προγράμματα17 σε: 

α) επιλεγμένες πολιτιστικές δραστηριότητες 
β) οργανωμένες διακοπές εντός της χώρας.  

                                                             
16

Καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης και πρόσβασης. 
17

Π.χ. Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» 2013-2014 που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού με στόχο την εξασφάλιση διακοπών 
χαμηλού κόστους σε ευαίσθητες ομάδες, συνολικής δαπάνης 5 εκατ. ευρώ. Προβλέπει τηνχορήγηση 62.000 ατομικών δελτίων Κοινωνικού 
Τουρισμού εξαήμερων διακοπών σε εργαζόμενους (με εισοδηματικά κριτήρια) και 10.000 ατομικών δελτίων σε συνταξιούχους λόγω γήρατος 
ή αναπηρίας (ανεξαρτήτως εισοδήματος). 
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Βασικά χαρακτηριστικά και υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα 
Σύμφωνα με την ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2013 (Περίοδος 
αναφοράς εισοδήματος 2012) το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.023 ευρώ ετησίως ανά άτομο 
και σε 10.547 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.  

Το έτος 2013, το 23,1% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας όταν το όριο φτώχειας 
ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου εισοδήματος του νοικοκυριού. Το όριο αντιστοίχως το 
2010 και 2011 ήταν 20,1% και 21,4%. 

Για το 2013 το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανερχόταν στα 9.303 ευρώ και το μέσο ετήσιο 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Χώρας σε 16.170 ευρώ. Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας εκτιμώνται σε 892.763 και τα μέλη τους σε 2.529.005. 

Βασικές διαπιστώσεις 

Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 28,8% και είναι υψηλότερος 
κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. 

Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ανέρχεται σε 15,1% και είναι μειωμένος κατά 2,1 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2012. 

Ο πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από 3 μήνες, 
συνολικά, το έτος, ανέρχεται σε 1.200.800 άτομα ή σε 19.6% του πληθυσμού ηλικίας 1859 ετών, ενώ το 
προηγούμενο έτος (2012) ανερχόταν σε 1.010.900 άτομα. 

Το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια ως προς το σύνολο του πληθυσμού για κάθε μία από 
τις παρακάτω ομάδες είναι: 

– Άνδρες άνεργοι (50,7%) 

– Μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (37,2%) 

– Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων (30.3%) 

– Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (28,8%) 

– Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας κάτω των 65 ετών (24,4%) 

– Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (22,9%) 

Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό1819 ανέρχεται σε 3.903.800 άτομα ή σε 35,7% του 
συνόλου του πληθυσμού (το έτος 2012 ήταν 3.795.100 άτομα). 

Ο κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, υπολογιζόμενος με κατώφλια διάφορα του 60% του 
διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, ανέρχεται σε: 

– 11,1%, αν το κατώφλι οριστεί στο 40% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου 

εισοδήματος, 

                                                             
18 Η μείωση του κινδύνου φτώχειας ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω οφείλεται στη μείωση κατά 12,0% του κατωφλίου του κινδύνου 
φτώχειας (από 5.708 ευρώ το 2012 σε 5.023 ευρώ το 2013), χωρίς αντίστοιχη μείωση των χαμηλών συντάξεων, κατά το έτος αναφοράς 
του εισοδήματος 2012, με αποτέλεσμα μέρος αυτής της πληθυσμιακής ομάδας να βρίσκεται πάνω από το νέο κατώφλι του κινδύνου 
φτώχειας. 

19 Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό: Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή με υλικές στερήσεις ( δηλαδή 
πληθυσμός που στερείται τουλάχιστον 4 από ένα κατάλογο 9 αγαθών και υπηρεσιών) ή που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση 
εργασίας 
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– 16,6%, αν το κατώφλι οριστεί στο 50% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου 

εισοδήματος και 

– 31,4%, αν το κατώφλι οριστεί στο 70% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου  

εισοδήματος, αντίστοιχα. 

Κοινωνικές μεταβιβάσεις 

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (δηλαδή μη συμπεριλαμβανομένων 
των κοινωνικών επιδομάτων και των συντάξεων στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών) ανέρχεται 
σε 53,4%, ενώ, όταν περιλαμβάνονται μόνο οι συντάξεις και όχι τα κοινωνικά επιδόματα, μειώνεται στο 28,0%. 
Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, το ανωτέρω ποσοστό μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ανέρχεται σε 23,1%. 

Τα κοινωνικά επιδόματα συμβάλλουν στη μείωση του ποσοστού της φτώχειας κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες.  

Οι συντάξεις συμβάλλουν στη μείωση του ποσοστού της φτώχειας κατά 25,4 ποσοστιαίες μονάδες. 

Το σύνολο των κοινωνικών μεταβιβάσεων μειώνει το ποσοστό της φτώχειας κατά 30,3 ποσοστιαίες μονάδες. 

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (δηλαδή μη συμπεριλαμβανομένων 
των κοινωνικών επιδομάτων και των συντάξεων στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών) εκτιμάται σε 
89,5% για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ πριν τα κοινωνικά επιδόματα (συμπεριλαμβανομένων των 
συντάξεων) εκτιμάται στο 19,2% (Πίνακες 9 και 10). 

Ο κίνδυνος φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις για άτομα ηλικίας 18-64 ετών (μη 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιδομάτων και των συντάξεων στο διαθέσιμο εισόδημα) για αυτή την 
ομάδα ηλικιών, εκτιμάται στο 45,8%, ενώ όταν δεν συμπεριλαμβάνονται τα κοινωνικά επιδόματα αλλά 
συμπεριλαμβάνονται οι συντάξεις στο διαθέσιμο εισόδημα, εκτιμάται στο 28,8%. 

Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων) αποτελούν το 44,6% του συνολικού 
ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών της Χώρας, εκ του οποίου οι συντάξεις αναλογούν στο 
44,0%, ενώ τα κοινωνικά επιδόματα στο 4,6%. 

Χαρακτηριστικά πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας 

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι υψηλότερο στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, συγκεκριμένα 23,8% και 
22,4%, αντίστοιχα. Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά με θήλυ μέλος απειλούνται από τη φτώχεια σε ποσοστό 22,9%, 
ενώ τα αντίστοιχα με άρρεν μέλος σε ποσοστό 21,8%. Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών 
υπολογίζεται σε 15,1%, ενώ για άτομα ηλικίας έως 17 ετών σε 28,8 %. Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας 
άνω των 75 ετών υπολογίζεται σε 17,2%, ενώ για άτομα ηλικίας κάτω των 75 ετών σε 23,7 %. Ο κίνδυνος 
φτώχειας των μονογονεϊκών νοικοκυριών με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί ανέρχεται σε 37,2%, ενώ ο 
αντίστοιχος δείκτης για τα νοικοκυριά με δύο γονείς και ένα εξαρτώμενο παιδί ανέρχεται σε 20,2%. Οι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν λιγότερο από τους ανέργους και τους οικονομικά μη ενεργούς (συνταξιούχους, 
νοικοκυρές κλπ.). Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στους εργαζομένους ανέρχεται σε 13,1% (άνδρες 13,4% και 
γυναίκες 12,6%), στους λοιπούς οικονομικά μη ενεργούς (δεν περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι) σε 30,2% και 
στους ανέργους σε 46,5%. Ο κίνδυνος φτώχειας για τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 
10,7%, ενώ για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 27,0%.  

Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία απειλούνται από φτώχεια σε ποσοστό 21,4%, ενώ αυτά που 
διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία σε ποσοστό 30,3%. Ο κίνδυνος φτώχειας ηλικιωμένων 75 ετών και άνω 
ανέρχεται για τους ιδιοκτήτες σε 17,0% ενώ για τους ενοικιαστές σε 20,8%. 

Βάθος (χάσμα) του κινδύνου φτώχειας 

Το βάθος (χάσμα) κινδύνου φτώχειας αναφέρεται στην εισοδηματική κατάσταση των ατόμων που βρίσκονται 
κάτω από το κατώφλι της φτώχειας και είναι η διαφορά μεταξύ του κατωφλιού του κινδύνου φτώχειας για το 



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – 
Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 34 
 

σύνολο του πληθυσμού και του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος του φτωχού πληθυσμού και 
εκφράζεται ως ποσοστό επί του κατωφλιού του κινδύνου φτώχειας. 

Για το 2013, το βάθος (χάσμα) κινδύνου φτώχειας ανήλθε σε 32,7% του κατωφλιού του κινδύνου φτώχειας. Αυτό 
σημαίνει ότι το 50% των φτωχών κατέχουν εισόδημα μεγαλύτερο από το 67,3% του κατωφλιού του κινδύνου 
φτώχειας (το οποίο ανέρχεται σε 5.023 ευρώ), δηλαδή πάνω από 3.380 ευρώ, ετησίως, ανά άτομο. 

Το βάθος κινδύνου φτώχειας εκτιμάται για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών σε 39,0%, ενώ για άτομα ηλικίας 65 ετών και 
άνω εκτιμάται σε 13,7%. 

Πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας 

Το ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-59 ετών που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας20 ανέρχεται σε 
19,6% επί του συνόλου του πληθυσμού που ανήκει σε αυτή της ομάδας ηλικιών, σε 18,4% για τους άνδρες και 
20,7% για τις γυναίκες. 

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών που διαβιούν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας 
εκτιμάται σε 13,8% επί του συνόλου του πληθυσμού που ανήκει σε αυτή την ομάδα. 

Δείκτες που συσχετίζονται με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» 

Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 35,7% του πληθυσμού 
της Χώρας. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος για άτομα ηλικίας 18-64 ετών 
(39,1%). 

Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 35,7% του πληθυσμού 
της Χώρας. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος για άτομα ηλικίας 18-64 ετών 
(39,1%). 

Ο πληθυσμός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό εκτιμάται για τους 
Έλληνες σε 36,1% και για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα σε 68,7%. 

Ο πληθυσμός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό εκτιμάται για τους 
αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, αλλά γεννήθηκαν σε χώρα εκτός Ελλάδος σε 63,3%. 

Το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, αλλά διαβιεί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση 
και χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 7,0%. 

Το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και διαβιεί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση 
αλλά με χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 4,6%. 

Το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και διαβιεί σε νοικοκυριά με υλική στέρηση αλλά 
χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 8,1%. 

Τα υψηλότερα ποσοστά των Ευρωπαϊκών χωρών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό εμφανίζουν η 
Βουλγαρία (48,0%), η Ελλάδα (35,7%) και η Λετονία (35,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ισλανδία 
(13,0%), η Νορβηγία (14,1%) και η Τσεχία (14,6%).  

  

                                                             
20 Ποσοστό πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας: Ο δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 

18-59 που διαβιεί σε νοικοκυριά που τα μέλη τους εργάστηκαν λιγότερο από 20% της συνήθους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους. Η ένταση εργασίας του νοικοκυριού ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ του αριθμού των μηνών που τα όλα τα μέλη 
εργάζονται κατά το προηγούμενο έτος και του συνολικού αριθμού των μηνών που θα μπορούσαν θεωρητικά να έχουν εργαστεί κατά 
την ίδια περίοδο. Οικονομικά ενεργά μέλη θεωρούνται τα μέλη του νοικοκυριού ηλικίας 18-59 ετών. Τα νοικοκυριά που 
αποτελούνται μόνο από μαθητές ή σπουδαστές, κλπ., κάτω των 25 ετών ή / και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω εξαιρούνται από τον 
υπολογισμό του δείκτη. 
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Ομάδες που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Βασικά χαρακτηριστικά και υφιστάμενη κατάσταση της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας 

Γεωγραφική θέση και φυσικά χαρακτηριστικά 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΤΕ) είναι μία από τις δεκατρείς (13) Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας και 
αποτελείται από τις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φωκίδος, Φθιώτιδας και Βοιωτίας.  

Βρίσκεται στο κέντρο του Ελλαδικού χώρου και μεταξύ των δύο μεγαλύτερων αναπτυξιακών πόλων της χώρας 
(Αττική, Θεσσαλονίκη). Η άμεση γειτνίαση με τον ισχυρότερο πόλο ανάπτυξης της Ελλάδας, την Αττική, 
συνεπάγεται την αποκόμιση σημαντικών αναπτυξιακών ωφελειών, αλλά και πολλών προβλημάτων. Οι ωφέλειες 
αφορούν στην αύξηση της ζήτησης των παραγόμενων από την Περιφέρεια προϊόντων και υπηρεσιών, την 
χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, την εγγύτητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τη δυνατότητα 
αξιοποίησης ερευνητικών φορέων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση των μεταφορικών 
υποδομών της Αττικής, κ.α. Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι συνδέονται με την αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων 
της Στερεάς Ελλάδας για κάλυψη αναγκών της Αττικής, τη μόνιμη μετακίνηση αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού 
προς την Αττική, τη μεταφορά ρυπογόνων δραστηριοτήτων από την Αττική προς την ΠΣΤΕ, την αδυναμία 
ανταγωνισμού των τοπικών αγορών κ.α. 

Η ΠΣΤΕ καταλαμβάνει έκταση 15.549 km² (11,78% της συνολικής έκτασης της χώρας). Το μεγαλύτερο τμήμα της 
Περιφέρειας είναι ορεινό ή ημιορεινό (ποσοστό 47,4% και 31,8% αντίστοιχα της συνολικής έκτασης) ενώ το 
πεδινό είναι μόλις το 20,8% της έκτασης. Οι ορεινές περιοχές είναι από τις πιο μειονεκτικές της χώρας, με 
συνέπεια να υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στη σύνδεση μεταξύ τους. Παρόλα αυτά, υπάρχουν δίοδοι που 
επιτρέπουν τη διέλευση μέσα από τους ορεινούς όγκους, που έχουν αξιοποιηθεί. Επιπλέον, το υπέδαφος της 
Στερεάς Ελλάδας είναι πλούσιο σε κοιτάσματα μετάλλου (μαγνησίτης, σιδηρονικέλιο, βωξίτης, δολομίτης), σε 
μάρμαρο και χρώμιο, τα οποία δεν αξιοποιούνται επαρκώς. Παρ’όλη την αδύναμη, με τα σημερινά δεδομένα, 
κρίσιμη μάζα τους, οι πόλεις και οικισμοί της Περιφέρειας συγκροτούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από 
αστικές δομές. Εξαίρεση αποτελούν οι εξαιρετικά ορεινές περιοχές. Οι πόλεις που κατέχουν τους κυρίαρχους 
κινητήριους ρόλους είναι: 

– Η Λαμία και η Χαλκίδα, περιφερειακοί κόμβοι με 100.000 κατοίκους στην αστική περιοχή τους 
– Η Θήβα, η Λιβαδειά και η Άμφισσα – Ιτέα, κόμβοι με 20.000 έως 50.000 κατοίκους στην αστική περιοχή 

τους 

Ιδιαίτερους ρόλους αναμένεται να διαδραματίσουν το Καρπενήσι, ως αναδυόμενος πόλος αστικής διάχυσης με 
υψηλό ορεινό όγκο και οι νησιωτικές παραλιακές παραδοσιακές μικρές πόλεις, Ιστιαία Λ. Αιδηψού, Άγιος 
Κωνσταντίνος – Καμένα Βούρλα, Αταλάντη – Λιβανάτες, Κύμη – Αλιβέρι – Κάρυστος. Εξειδικευμένα στην 
εξορυκτική βιομηχανία και τη μεταλλουργία αποτελούν τα δίπολα Μαντούδι – Λίμνη και Δίστομο – Αντίκυρα. 

Βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Ο πληθυσμός της ΠΣΤΕ μειώθηκε το 2011 κατά 2,02% σε σχέση με το 2001 (από 558.144 σε 547.390 κατοίκους), 
ενώ παράλληλα εμφανίζει το φαινόμενο της γήρανσης (περ. 20% του πληθυσμού είναι πάνω από 65 ετών), 
καθώς και χαμηλά ποσοστά πληθυσμού με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (περίπου 9%, ενώ ο μέσος όρος της 
χώρας είναι περ. 13%). Ο αστικός πληθυσμός της Στερεάς Ελλάδας καταλαμβάνει το 46% του συνολικού 
πληθυσμού της Περιφέρειας. Τα αστικά κέντρα και οι κυριότεροι οικισμοί της Περιφέρειας σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011 είναι η Χαλκίδα με 59.125 κατοίκους και η Λαμία με 52.006 (στοιχεία Μόνιμου Πληθυσμού 
των αντίστοιχων δημοτικών κοινοτήτων) ενώ το 2001 οι κάτοικοι αντιστοίχως ανερχόταν σε 53.584 και 46.406 
άτομα. 



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – 
Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 36 
 

Ο Μόνιμος Πληθυσμός και οι μεταβολές του Νόμιμου Πληθυσμού της Περιφέρειας ανά Περιφερειακή Ενότητα 
και Δήμο παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:  

Περιφερειακή Ενότητα Ονομασία Δήμου Μόνιμος 
Πληθυσμός2011 

Νόμιμος 
Πληθυσμός 

2011 

Νόμιμος 
Πληθυσμός 

2001 

Διαφορά  
2001-2011 

Βοιωτίας 
 

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων-Θεσπιέων 10.887 11.645 13.383 -1.738 
Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας 8.188 8.101 8.542 -441 

Δήμος Θηβαίων 36.477 34.401 36.867 -2.466 
Δήμος Λεβαδέων 31.315 33.425 35.326 -1.901 

Δήμος Ορχομενού 11.621 13.107 15.333 -2.226 
Δήμος Τανάγρας 19.432 15.086 15.881 -795 

Σύνολο Βοιωτίας  117.920 115.765 125.332 -9.567 

 
 
 
 

Ευβοίας 
 

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων 18.800 20.415 22.902 -2.487 
Δήμος Ερέτριας 13.053 13.423 12.454 969 

Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού 21.083 24.209 25.777 -1.568 
Δήμος Καρύστου 12.180 14.643 15.322 -679 

Δήμος Κύμης-Αλιβερίου 28.437 34.284 38.855 -4.571 
Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 

Άννας 
12.045 14.141 17.456 -3.315 

Δήμος Σκύρου 2.994 3.449 3.339 110 
Δήμος Χαλκιδέων 102.223 86.393 80.233 6.160 

Σύνολο Ευβοίας   210.815 210.957 216.338 -5.381 
Ευρυτανίας 

 
Δήμος Αγράφων 6.976 13.529 14.653 -1.124 

Δήμος Καρπενησίου 13.105 17.261 17.939 -678 
Σύνολο Ευρυτανίας  20.081 30.790 32.592 -1.802 

Φθιώτιδος 
 

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας 10.922 11.902 14.395 -2.493 
Δήμος Δομοκού 11.495 15.227 14.793 434 
Δήμος Λαμιέων 75.315 71.006 73.574 -2.568 
Δήμος Λοκρών 19.623 20.817 24.611 -3.794 

Δήμος Μακρακώμης 16.036 19.211 21.570 -2.359 
Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου 12.090 13.048 15.142 -2.094 

Δήμος Στυλίδας 12.750 13.851 14.686 -835 
Σύνολο Φθιώτιδος   158.231 165.026 178.771 -13.709 

Φωκίδας  
 

Δήμος Δελφών 26.716 29.629 30.826 -1.197 
Δήμος Δωρίδος 13.627 15.330 17.554 -2.224 

Σύνολο Φωκίδας  40.343 44.959 48.380 -3.421 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ              Στερεάς Ελλάδας 547.390 567.533 601.413 -33.880 

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ 

Η βαθμιαία μείωση του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001 - 2011 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
πληθυσμιακής πυκνότητας της Περιφέρειας, η οποία από 38,9 κατοίκους ανά τετρ. χλμ. το 2001 μειώθηκε σε 
35,17 κατοίκους ανά τετρ. χλμ. το 2011, πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη της χώρας (81,75 κάτοικοι ανά τετ. 
χλμ.), αναδεικνύοντας έτσι και τον αγροτικό της χαρακτήρα. 

Πυκνότητα ΠΕ της ΠΣΤΕ (Κάτοικοι/Km2) 
Περιφερειακή Ενότητα Κάτοικοι/Km2 

Βοιωτία 42,3 

Ευβοία 52,2 

Ευρυτανία 11,2 

Φθιώτιδα 36,8 

Φωκίδα 20,2 

ΠΗΓΗ: Eurostat Regional Yearbook 2014 edition 
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Ως προς την κατανομή του πληθυσμού κατά φύλο και κατά ομάδες ηλικιών διαπιστώνεται ότι η αναλογία των 
δύο φύλων στο σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας είναι αντίστροφη αυτής που παρατηρείται στο σύνολο 
της χώρας, αφού οι άντρες αποτελούν το 51% (49,2% για το σύνολο της χώρας) του συνολικού πληθυσμού στην 
Περιφέρεια, έναντι 49% των γυναικών (50,8% στο σύνολο της επικράτειας). 

Διαγραμματικά οι πληθυσμιακές μεταβολές ανά Δήμο παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 

Πληθυσμιακές μεταβολές ανά Δήμο 

 
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία TEC 

 

Περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

Το ΑΕΠ της ΠΣΤΕ παρουσιάζει από το 2000 μία συνεχή ανοδική πορεία η οποία κορυφώνεται το 2008 και 
ακολούθως αντιστρέφεται σε πτωτική έως το 2012. Την οκταετία 2000-2008 η μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ είναι 
5,08% ενώ κατά την τετραετία που ακολουθεί η μέση ετήσια μείωση υπολογίζεται στο 5,34%, καθιστώντας το 
ρυθμό της περιόδου μείωσης του ΑΕΠ μεγαλύτερο από της περιόδου αύξησης.Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζεται η πορεία του ΑΕΠ της Περιφέρειας σε εκατομύρια € -τα στοιχεία για τα έτη 2011 και 2012 είναι 
προσωρινά. 
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Περιφερειακό ΑΕΠ περιόδου 2000-2012 

 
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Gross domestic product by Nuts II, III 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανά έτος μεταβολή του ΑΕΠ σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε 
χιλιάδες €. 

 
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Gross domestic product by Nuts II, III. Επεξεργασία TEC. *Προσωρινά στοιχεία 

 

Σε σχέση με την κατανομή του ΑΕΠ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παράγει το 4,39% του συνολικού ΑΕΠ της 
Ελλάδας, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2012 ενώ η πορεία του, που έως το 2010 είναι σχετικά 
πτωτική, παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 
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Συμμετοχή του Περιφερειακού στο Εθνικό ΑΕΠ 

 
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Gross domestic product by Nuts II, III Επεξεργασία TEC 

 
Η συμμετοχή των ΠΕ στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της Περιφέρειας να έτος παρουσιάζεται στον Πήνακα που 
ακολουθεί. 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό σε εκκατ. €. 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 

Στερεά Ελλάς 7.720 8.233 8.351 8.988 9.335 9.728 10.119 10.496 10.861 10.442 9.867 9.099 8.543 

Βοιωτία 2.431 2.613 2.526 2.739 2.776 2.783 2.895 2.877 2.910 2.991 2.760 2.651 2.450 

Εύβοια 2.688 2.837 2.933 3.143 3.310 3.568 3.836 4.063 4.162 3.780 3.588 3.231 3.013 

Ευρυτανία 175 183 193 211 211 213 230 236 270 272 265 245 231 

Φθιώτιδα 2.036 2.172 2.255 2.388 2.493 2.625 2.597 2.739 2.894 2.785 2.681 2.461 2.368 

Φωκίδα 389 427 443 507 544 539 561 583 625 613 573 511 481 

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Gross domestic product by Nuts II, III 

Η διαχρονική εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Μονάδες Αγοραστικής δύναμης 
τη χρονική περίοδο 2000-2012 απεικονίζεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί. Παρατηρείται ότι το κ.κ. ΑΕΠ κατά 
το 2012 υποχώρησε στο ύψος αυτού του 2000. 

Εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ στην ΠΣΤΕ 

 
ΠΗΓΗ: EUROSTAT(nama_r_e3gdp) Επεξεργασία TEC 

5,45% 5,42% 5,15% 5,03% 4,84% 4,88% 4,65% 4,51% 4,49% 4,40% 4,36% 4,38% 4,40%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

Συμμετοχή του Περιφερειακού στο Εθνικό ΑΕΠ

15.100
15.400 15.800

16.700
17.700

17.000
17.500

18.300
18.800

17.900
17.700

16.600

15.075

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sterea Ellada (NUTS 2010)



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – 
Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 40 
 

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. 

Μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ στην ΕΕ, Ελλάδα, ΠΣΤΕ και ΠΕ 
GEO/TIME 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ε.Ε. 

 (28 χώρες) 19.000 19.700 20.400 20.600 21.600 22.400 23.600 24.900 25.000 23.400 24.400 25.100 

Ελλάδα 12.600 13.400 14.300 15.600 16.700 17.400 18.700 19.900 20.800 20.500 19.600 18.500 

Στερεά Ελλάδα 15.100 15.400 15.800 16.700 17.700 17.000 17.500 18.300 18.800 17.900 17.700 16.600 

Βοιωτία 26.600 27.000 26.600 26.500 26.400 27.100 27.900 29.300 28.300 27.600 27.400 26.500 

Εύβοια 11.400 11.900 12.900 14.700 16.100 15.200 15.800 16.400 17.400 16.100 15.600 14.500 

Ευρυτανία 9.800 10.600 10.800 10.900 11.400 9.500 10.100 10.700 12.100 12.400 11.800 11.000 

Φθιώτιδα 12.700 12.700 12.700 13.500 14.800 14.400 14.500 15.000 15.900 15.100 15.400 14.100 

Φωκίδα 11.300 10.900 11.600 12.700 14.100 11.900 12.100 12.500 13.700 13.500 12.800 11.600 

ΠΗΓΗ: EUROSTAT Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions [nama_r_e3gdp] 

Διαφορά του κ.κ. ΑΕΠ ΠΕ Βοιωτίας με αυτό των Υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων  

 
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία TEC 

Η γενική εικόνα των βασικών μακροοικονομικών δεικτών υποδηλώνει μια Περιφέρεια στις πρώτες θέσεις της 
ανάπτυξης, με υψηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ μεταξύ των λοιπών Περιφερειών της χώρας. Ωστόσο, η υπεροχή της 
Στερεάς Ελλάδας έναντι των άλλων ελληνικών Περιφερειών είναι φαινομενική. Στην πραγματικότητα, μεγάλο 
μέρος του καταγραφόμενου προϊόντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δημιουργείται από επιχειρήσεις που 
εδρεύουν στην Αττική και από ανθρώπινο δυναμικό που σε κάποιο ποσοστό διαμένει εκτός Περιφέρειας, με 
αποτέλεσμα το «προϊόν» αυτό να καταναλώνεται και να φορολογείται εκτός Περιφέρειας. Ταυτόχρονα, το 
μεγαλύτερο μέρος του περιφερειακού ΑΕΠ παράγεται γραμμικά κατά μήκος του ΠΑΘΕ και με φθίνουσα πορεία 
σε σχέση με την απόσταση από την Αθήνα, συντελώντας έτσι στην εμφάνιση ενός έντονου ενδοπεριφερειακού 
δυϊσμού, που εξακολουθεί να αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας.  
Πρόκειται για μία κατά βάση εξωγενή ανάπτυξη, που οδηγεί αφενός σε «ευημερία αριθμών» και αφετέρου στη 
συσσώρευση οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πιέσεων, τις οποίες καλείται να διαχειριστεί η 
τοπική κοινωνία της Στερεάς Ελλάδας. 
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Σχετικά με το θέμα αυτό η Eurostat21τονίζει τα εξής «Περιοχές που χαρακτηρίζονται από σημαντικό αριθμό 
εισερχόμενων διασυνοριακών εργαζομένων εμφανίζουν συχνότατα περιφερειακό κατά κεφαλή ΑΕΠ εξαιρετικά 
υψηλό (σε σύγκριση με γειτονικές περιφέρειες). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για οικονομικά κέντρα όπως οι 
περιφέρειες του Λονδίνου (Ηνωμένο Βασίλειο), της Βιέννης (Αυστρία), του Αμβούργου (Γερμανία), της Πράγας 
(Τσεχική Δημοκρατία) ή του Λουξεμβούργου. Λόγω αυτής της ανωμαλίας, τα υψηλά επίπεδα του κατά κεφαλή 
ΑΕγχΠ που έχουν καταγραφεί για ορισμένες περιφέρειες με καθαρές εισροές μετακινούμενων εργαζομένων δεν 
οδηγούν αναγκαστικά σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα εισοδήματος των ατόμων που ζουν στην ίδια περιοχή. Ως εκ 
τούτου, είναι μερικές φορές πιο ενδιαφέρον να αναλυθούν τα μέτρα που εστιάζονται στην κατανομή του 
εισοδήματος των νοικοκυριών, με άλλα λόγια, να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση κατοικίας για να μελετηθεί η 
κατανομή του πλούτου».  

Λόγω και της «συνηγορίας» της Eurostat θα θεωρείτο βάσιμο το θέμα  να απασχολήσει την Περιφέρεια. Ήδη,η 
κατάταξή της στην κατηγορία των μεταβατικών περιφερειών (μαζί με άλλους παράγοντες, όπως η επιλογή του 
έτους, πουμε βάση  το ΑΕΠτου,υπολογίστηκαν οι κατανομές των πόρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) της έχει στερήσει 
τεράστιους οικονομικούς πόρουςαπό το επιχειρησιακό της πρόγραμμα για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020. 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ των Περιφερειών της Χώρας, 2011 (σε €) 

 
ΠΗΓΗ: EUROSTAT (nama_r_e2gdp) 
Ωστόσο οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι βεβαίως ορατές και στην πορεία του πρωτογενούς 
εισοδήματος ανά κάτοικοτο οποίο παρουσίασε πτώση 17,9% κατά την πενταετία 2007-2011 και με επακόλουθη 
πτώση στην αγοραστική δύναμη των κατοίκων κατά 21,9%. 

Ισοζύγιο Πρωτογενούς Εισοδήματος και Αγοραστική Δύναμη ανά κάτοικο Περιόδου 2007-2011 
Στερεά Ελλάδα 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Ισοζύγιο πρωτογενούς εισοδήματος, € / κάτοικο 12.300 12.100 12.200 11.300 10.100 

Αγοραστική δύναμη με βάση την τελική κατανάλωση, € / κάτοικο 13.700 13.200 12.800 12.000 10.700 

ΠΗΓΗ: EUROSTAT 

                                                             
21http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_at_regional_level/el 
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Πορεία Αγοραστικής Δύναμης ανά κάτοικο περιόδου 2007-2011

 
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 

Τομεακή Διάρθρωση της Οικονομίας της Περιφέρειας και Απασχόληση 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat έτους 2011 ως προς την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), η ΠΣΤΕ 
παράγει το 4,57% της συνολικής ΑΠΑ της χώρας. Με παρόμοια προς το ΑΕΠ διαχρονική πορεία, η συνολική ΑΠΑ 
της Περιφέρειας αυξάνεται έως το 2008, για να ακολουθήσει έκτοτε φθίνουσα πορεία και το 2011 να επιστρέψει 
στα επίπεδα του 2003.  

 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΠΕΣΤ περιόδου 2003-2011 

 
ΠΗΓΗ: EUROSTAT (nama_r_e3vab95r2) 

Η διαχρονική εξέλιξη της τομεακής κατανομής της ΑΠΑ του παραγόμενου προϊόντος κατά τη χρονική περίοδο 
2008-2010 δείχνει ότι, αν και σε γενικές γραμμές, η Περιφέρεια ακολουθεί την καθολική τάση μείωσης του 
τομέα των υπηρεσιών, η μείωση αυτή συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση του μεριδίου του δευτερογενή 
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τομέα, ο οποίος όμως ακόμη παραμένει αρκετά σημαντικός, ουσιαστικά λόγω της συγκέντρωσης βιομηχανικής 
δραστηριότητας στις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας.  
Η συγκέντρωση του δευτερογενή τομέα με βάση το μερίδιό του στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (37,2%) 
είναι σημαντικότερη ακόμα και σε σύγκριση την ΕΕ27 (24,7%). Σε όρους απασχόλησης η μεταποίηση είναι ο 
δεύτερος σημαντικότερος οικονομικός τομέας και συγκρίνεται με το εμπόριο. Η έντονα αυξητική τάση που 
σημειώθηκε τα προηγούμενα έτη, όπου το ποσοστό μεταβολής της συνολικής προστιθέμενης αξίας ήταν από τα 
υψηλότερα της χώρας, αντιστράφηκε από το 2009 κάνοντας αισθητή την επίδραση της κρίσης. 

Ως προς την απασχόληση ανά Τομέα Οικονομίας ο Τριτογενής Τομέας παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά 
58,5%, ακολουθεί ο Δευτερογενής με 24,1 και ο Τριτογενής με 17,3. Τα ποσοστά στο σύνολοτης Περιφέρειας και 
ανά Π.Ε. απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα.   

Απασχολόυμενοι ανά Τομέα οικονομικής δραστηριότητας. 

 
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ 

Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει μεγάλες βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας ορυκτών πόρων (Αλουμίνιον της 
Ελλάδος, ΕΛΒΑΛ, τσιμεντοβιομηχανίες κλπ.) και μεγάλο αριθμό μεταποιητικών μονάδων εγκατεστημένων κυρίως 
στον άξονα Χαλκίδας – Θήβας. Από το σύνολο των κλάδων της βιομηχανίας, οι κλάδοι της αγροτικής βιομηχανίας, 
των ειδών διατροφής, κατασκευής μεταλλικών και μη μεταλλικών προϊόντων και μηχανημάτων, της βιομηχανίας 
ξύλου και κατασκευής επίπλων αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των βιομηχανικών καταστημάτων της 
Περιφέρειας. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, ο δευτερογενής τομέας εμφανίζει μεγαλύτερη συμμετοχή στη 
συνολική απασχόληση στο επίπεδο της Περιφέρειας απ’ ότι στο σύνολο της χώρας, γεγονός που συνδέεται 
κυρίως με τη συγκέντρωση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας.  

Οι κατασκευές (ο δεύτερος κλάδος του δευτερογενή τομέα) διατηρεί σε απασχόληση ανάλογο μερίδιο με αυτό 
στο σύνολο της χώρας.  

Σε αντίθεση με πολλές περιφέρειες της χώρας όπου η συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα είχε αρχίσει να 
διαφαίνεται, η προστιθέμενη αξία του παραγόμενου στη Στερεά Ελλάδα προϊόντος του πρωτογενή τομέα 
παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση και διατηρεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση με βάση το μερίδιο της 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (7,0%) τόσο σε σύγκριση με την Ελλάδα (3,2%) όσο και με την ΕΕ (1,7%). Σε 
όρους απασχόλησης ο πρωτογενής τομέας και ιδιαίτερα η γεωργία και κτηνοτροφία  παραμένει η σημαντικότερη 
δραστηριότητα.  

Όσον αφορά τον τριτογενή τομέα, διαχρονικά η προστιθέμενη αξία των προσφερόμενων στην Περιφέρεια 
υπηρεσιών ακολουθεί τη γενικότερη τάση μείωσης που επικρατεί την τελευταία τετραετία σε ολόκληρη τη χώρα.  



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – 
Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 44 
 

Κατά την τριετία 2008-2010 η μείωση του τριτογενούς τομέα στη Στερεά Ελλάδα κινήθηκε υψηλότερα από όλες 
τις περιφέρειες και σε αντίθεση με την τάση της χώρας στην οποία παρατηρείται αύξηση. Το γεγονός αυτό 
υποδηλώνει το συγκριτικά χαμηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας του τριτογενούς τομέα της Περιφέρειας. 
Η απασχόληση ανά Τομέα Οικονομίας και ανά Δήμο παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

 
Απασχόληση ανά Τομέα Οικονομίας ανά Δήμο  

 
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ 

Η απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τα 
στοιχεία  του γ τρ. 2013 παρουσιάζονται ακολούθως. 

ΠΕ Δήμος Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Διαγραμματική 
Απεικόνιση

Αλιάρτου 28,2% 25,2% 46,6%
Διστόμου-Αράχοβας-
Αντίκυρας 5,6% 40,2% 54,2%

Θηβαίων 25,7% 25,7% 48,7%

Λεβαδέων 11,8% 23,8% 64,4%

Ορχομενού 43,0% 18,6% 38,5%

Τανάγρας 18,4% 39,1% 42,5%

21,3% 27,9% 50,8%

Διρφύων-Μεσσαπίων 26,4% 28,0% 45,6%

Ερέτριας 9,4% 27,9% 62,8%

Ιστιαίας-Αιδηψού 23,1% 17,4% 59,5%

Καρύστου 21,1% 22,6% 56,3%

Κύμης-Αλιβερίου 12,6% 29,8% 57,5%
Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγίας Άννας 19,9% 23,4% 56,8%

Σκύρου 12,8% 15,7% 71,4%

Χαλκιδέων 6,9% 28,5% 64,6%

12,3% 26,8% 60,9%

Αγράφων 44,0% 17,4% 38,6%

Καρπενησίου 12,6% 17,8% 69,6%

21,2% 17,7% 61,2%

Αμφίκλειας-Ελάτειας 36,6% 15,3% 48,2%

Δομοκού 49,2% 11,8% 39,0%

Λαμιέων 9,3% 18,8% 71,9%

Λοκρών 27,6% 27,0% 45,5%

Μακρακώμης 24,5% 19,7% 55,8%
Μώλου-Αγίου 
Κωνσταντίνου 28,0% 16,2% 55,8%

Στυλίδας 33,6% 18,2% 48,2%

21,1% 18,9% 60,0%

Δελφών 12,1% 20,0% 67,9%

Δωρίδος 21,7% 19,6% 58,7%

14,7% 19,9% 65,4%Σύνολο Φωκίδας
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Απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Γ’ τρίμηνο 2013). 

 
ΠΗΓΗ: RIS3, Στερεάς Έλλάδας 

Αγορά Εργασίας 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 
234,8 χιλ. άτομα εκ των οποίων οι 169,1 χιλ. είναι απασχολούμενοι (ποσοστό 72%) σύμφωνα με προσωρινή 
εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με τη Eurostat ο οικονομικά ενεργός το 2014 είναι 232,8 χιλ. άτομα. Η εξέλιξη του 
ενεργού πληθυσμού κατά την περίοδο 2000-2013 δεν παρουσιάζεται αξιοσημείωτες μεταβολές. 

 
ΠΗΓΗ: EUROSTAT Economically active population by sex, age and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfp2act] 
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Αντιθέτως η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας παρουσιάζει τάσεις κατακόρυφης αύξησης την τελευταία πενταετία 
(2009-2014). Η ανεργία παρουσιάζει σταθερά υψηλό ποσοστό που διαμορφώνεται τα τελευταία έτη πάνω από το 
μέσο όρο της χώρας.  

Ανεργία ανά Περιφέρεια και Σύνολο Χώρας 2014 

 
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η απότομη άνοδος της ανεργίας κατά τα τελευταία έτη. 
 
Διαγραμματική απεικόνηση της αύξησης της ανεργίας 
 

 
ΠΗΓΗ: EUROSTAT Επεξεργασία TEC 
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Η ανεργία στη Περιφέρεια έχει ξεπεράσει το μέσο όρο της χώρας με το «μικρότερο» ποσοστό στην Π.Ε. Βοιωτίας 
όπου το ένα τέταρτο των ικανών για εργασία ατόμων είναι άνεργο και το μεγαλύτερο στην ΠΕ Εύβοιας όπου το 
ποσοστό ξεπερνά το 29%.  
 
Πορεία της ανεργίας κατά την τελευταία δεκαετία. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13,8 10,9 11,0 9,9 12,7 12,0 16,4 24,8 23,9 25,6 

ΕΥΒΟΙΑΣ 11,9 9,9 10,3 10,3 12,2 17,2 24,9 32,8 30,0 29,2 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ* - - - - - - - - - - 

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 5,8 6,1 4,4 2,9 4,4 8,1 15,9 27,6 29,9 26,0 

ΦΩΚΙΔΟΣ 13,2 9,4 15,7 14,5 14,1 8,2 11,3 22,5 30,5 27,4 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΣτΕ 11 9,2 9,4 8,5 10,5 12,5 19 27,9 28,2 26,8 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10,0 9,0 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9 24,4 27,5 26,5 

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ  *Για την Ευρυτανία (νομός με πληθυσμό κάτω των 50.000), δε δίδονται εκτιμήσεις  από την ΕΛΣΤΑΤ λόγω 
μεγάλου δειγματοληπτικού σφάλματος. 

Η ανεργία στην Περιφέρεια και στους Δήμους σε ομάδες ηλικιών και κατάσταση ανεργίας παρουσιάζεται 
στουςπίνακες που ακολουθούν. 

 
Άνεργοι 15 ετών και άνω κατά ομάδες ηλικιών, διάρκεια ανεργίας, στην Περιφέρεια. Περίοδος αναφοράς: Γ΄ 
τρίμηνο 2014 

  Σύνολο * > 1 
μήνα 

1-2   
μήνες 

3-5   
μήνες 

6-11 
μήνες 

12-17 
μήνες 

18-23 
μήνες 

24-47 
μήνες 

4 χρόνια 
και πάνω 

Νέος 
Άνεργος 

Ο μ ά δ ε ς  
η λ ι κ ι ώ ν 

Σύνολο 

Σύνολο 61267 396 2516 4627 3959 7097 6609 5358 14360 16345 17424 

15-19 681 0 0 143 355 184 0 0 0 0 681 

20-24 8865 0 156 804 950 1740 889 668 2295 1363 5799 

25-29 12018 192 1025 997 1069 2091 1028 686 2029 2900 5109 

30-44 26574 204 1095 2177 899 1844 3516 2434 7487 6918 4092 

45-64 12861 0 240 506 686 1158 1176 1464 2549 5083 1742 

65+ 269 0 0 0 0 81 0 106 0 81 0 

Ο μ ά δ ε ς  
η λ ι κ ι ώ ν 

ΑΡΡΕΝΕΣ 

Σύνολο 32169 396 1324 2648 1846 4525 3628 2563 7111 8128 6802 

15-19 469 0 0 143 143 184 0 0 0 0 469 

20-24 3782 0 0 633 155 1055 337 0 962 640 2038 

25-29 5420 192 344 562 596 1202 203 190 346 1784 2885 

30-44 15343 204 739 1108 641 1447 2272 1276 4119 3538 1409 

45-64 6886 0 240 202 312 556 815 992 1685 2084 0 

65+ 269 0 0 0 0 81 0 106 0 81 0 

Ο μ ά δ ε ς  
η λ ι κ ι ώ ν 

Σύνολο 29098 0 1192 1979 2112 2571 2982 2795 7249 8217 10622 

15-19 212 0 0 0 212 0 0 0 0 0 212 
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  Σύνολο * > 1 
μήνα 

1-2   
μήνες 

3-5   
μήνες 

6-11 
μήνες 

12-17 
μήνες 

18-23 
μήνες 

24-47 
μήνες 

4 χρόνια 
και πάνω 

Νέος 
Άνεργος 

ΘΗΛΕΙΣ 20-24 5083 0 156 171 796 684 551 668 1334 723 3761 

25-29 6598 0 681 436 473 888 825 496 1683 1116 2224 

30-44 11231 0 356 1069 258 397 1245 1159 3368 3380 2683 

45-64 5975 0 0 304 374 602 361 472 864 2998 1742 

65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, *Τώρα θα αρχίσει να αναζητά ή θα αναλάβει εργασία στους επόμενους τρεις μήνες 

Ως προς τα επίπεδα της μακροχρόνιας ανεργίας τα ποσοστά στη Χώρα και στην Περιφέρεια είναι δραματικά με 
την ΠΣΤΕ να έχει τη όγδοη υψηλότερη μακροχρόνια ανεργία στην ΕΕ και οι Περιφέρειες της Ελλάδας να 
καταλαμβάνουν τις επτά από τις δέκα υψηλότερες θέσεις σε επίπεδο ΕΕ. 
Περιφέρειες με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας  ανεργίας το 2014,%

 
ΠΗΓΗ: EUROSTAThttp://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Regions_with_highest_and_lowest_long-

term_unemployment_shares_in_2014,_%25.png 

Μακροχρόνια  ανεργία στην Ελλάδα ανά Περιφέρεια και Συνολικά. Στοιχεία 2014 

 
ΠΗΓΗ: EUROSTAT 
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Σε επίπεδο ΕΕ το σχετικό ποσοστό του δείκτη ανεργίας των νέων, σημείωσε κατακόρυφη αύξηση (σε ορισμένα 
κράτη-μέλη στο διπλάσιο ή και στο τριπλάσιο σε σχέση με προηγούμενα έτη) αγγίζοντας το 2014 κατά μέσο όρο 
το 22,1% (ΕΕ 28), αυξημένο κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2007 (χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας 
15,7%). 
 
Ποσοστό ανεργίας νέων κάτω των 25 ετών στην Ευρώπη 

 
Πηγή: Eurostat, 2015 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ το κόστος παραμονής των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης 
ανέρχεται σε 1,5% του ΑΕΠ. Για τη χώρα μας, βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (β΄ τρίμηνο 
2014), ο δείκτης ΕΕΕΚ (NEETs) 15-24 ετών ανήλθε στο 20,64% έναντι 22,48%  το αντίστοιχο διάστημα 2013 και 
έναντι 11,7% το 2008, παρουσιάζοντας ως προς το τελευταίο αύξηση περίπου 9 ποσοστιαίων μονάδων.  

Ειδικότερα και με δεδομένο ότι η ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών μπορεί να αναλυθεί σε τρεις διακριτές ηλικιακές 
υποομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά (15-19, 20-24 και 25-29 ετών), με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής για το β΄ τρίμηνο του 2014, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

– οι νέοι ΕΕΕΚ ηλικίας 15-24 ετών υπολογίζονται σε 226.000 περίπου άτομα, εκ των οποίων 64.600 
περίπου είναι 15-19 ετών (28,6%) και 161.000 περίπου είναι 20-24 ετών (71,4%). Από το σύνολο των 
νέων ΕΕΕΚ 15-24 ετών, ποσοστό 70,4% είναι άνεργοι (αντίστοιχα ποσοστά για τους νέους 15-19 ετών, 
38,5% και για τους νέους 20-24 ετών 83,2%). 

– οι νέοι ΕΕΕΚ ηλικίας 15-24 ετών αποτελούν το 28,6% των οικονομικά μη ενεργών, συμπεριλαμβανομένης 
στους τελευταίους και της συμμετοχής σε εκπαίδευση (αντίστοιχα ποσοστά για τους νέους 15-19 ετών, 
12,8% και για τους νέους 20-24 ετών 56,9%). 

– (Εάν ληφθούν υπόψη και τα άτομα ηλικίας 25-29 ετών, ο αριθμός των ΕΕΕΚ ανέρχεται σε περίπου 
478.600 άτομα (252.826 EEEK στην ηλικιακή ομάδα 25- 29 ετών, ήτοι 39,46%). Από το σύνολο των νέων 
ΕΕΕΚ στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών, ποσοστό 86% είναι άνεργοι. 

Νέοι 15- 29 ετών, απασχολούμενοι ή μη οικονομικά ενεργοί και NEETS κατά το β΄ τρίμηνο του 2014 
2014 (Α,Β,Γ τρίμηνα) ΣΥΝΟΛΟ 15 - 19 20 - 24 25 - 29 

ΣΥΝΟΛΟ 1.735.094 544.291 549.687 641.117 

Σε εκπαίδευση 715.255 399.780 240.133 75.342 

Απασχολούμενοι, σε εκπαίδευση 43.467 3.846 17.784 21.836 
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2014 (Α,Β,Γ τρίμηνα) ΣΥΝΟΛΟ 15 - 19 20 - 24 25 - 29 

ΣΥΝΟΛΟ 1.735.094 544.291 549.687 641.117 

Άνεργοι, σε εκπαίδευση 31.174 3.931 13.165 14.078 

Μη ενεργοί, σε εκπαίδευση 640.614 392.003 209.184 39.428 

Απασχολούμενοι, όχι σε εκπαίδευση 427.725 9.564 113.955 304.206 

Σε απασχόληση ή σε εκπαίδευση 1.142.980 409.344 354.088 379.548 

ΝΕΕΤ 592.115 134.947 195.599 261.568 

ΝΕΕΤ- Άνεργοι 354.066 20.457 124.259 209.350 

ΝΕΕΤ- Αναζητούν αλλά δεν είναι διαθέσιμα 8.861 704 3.638 4.520 

ΝΕΕΤ- Θα ήθελαν να εργάζονται αλλά δεν  αναζητούν 13.744 2.974 4.321 6.448 

ΝΕΕΤ- Άλλοι μη ενεργοί 215.444 110.813 63.381 41.250 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ (στοιχεία γ τριμήνου 2014) 

Νέοι 15-19, 20-24 και 25-29 ετών ανά Περιφέρεια και κατάσταση απασχόλησης 

  
Κατάσταση απασχόλησης 

 Σύνολο   Απασχολούμενοι   Άνεργοι   Μη οικονομικά ενεργοί  

Στερεά 
Ελλάδα 

Σύνολο Περιφέρειας  474.844                      172.373   63.003                      239.468   

15-19 27.904                          1.343   1.307                        25.254   

20-24 23.625                         5.460   7.695                        10.471   

25-29 31.495                        14.210   12.713                          4.572   
Πηγή: ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ (στοιχεία β τριμήνου 2014) 

Άνεργοι, Μακροχρόνια Άνεργοι ανά ηλικιακή ομάδα 
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 

 Σύνολο 15-19 20-24 25-29 30-44 45-64 65+ 
Άνεργοι 1.280.101 24.862 134.058 218.649 544.909 351.170 6.454 

Ποσοστό (%) Ανέργων ανά  Ηλικιακή Ομάδα  1,94% 10,47% 17,08% 42,57% 27,43% 0,50% 
Μακροχρόνια Άνεργοι 952.163 8.068 87.047 155.869 415.118 280.446 5.618 

Ποσοστό Μακροχρόνια Ανέργων ανά Ηλικιακή 
Ομάδα 

74,38% 0,85% 9,14% 16,37% 43,60% 29,45% 0,59% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ (στοιχεία β τριμήνου 2014) 

Ως προς την ανεργία των νέων 15-24 ετών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΠΣΤΕ τα πολύ υψηλά ποσοστά και οι 
συνεχείς αυξήσεις τους παραμένουν κανόνας τα τελευταία έτη με εξαίρεση μια πολύ μικρή βελτίωση που 
παρουσιάζεται το 2014 πανελλαδικά αλλά και στη Περιφέρεια, όχι όμως στο ποσοστό ανεργίας των γυναικών. 

Το ποσοστά ανεργίας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα και διάγραμμα. 
 
Ανεργία των Νέων 15-24 ετών κατά φύλο και έτος. 

Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Στερεά ΕλλάδαΣύνολο 30,8 31,4 26,8 25,6 27,7 32,9 36,9 42,5 58,7 59,5 59,1 

Ελλάδα Σύνολο 26,1 25,8 25,0 22,7 21,9 25,7 33,0 44,7 55,3 58,3 52,4 

Στερεά Ελλάδα Άντρες 21,2 22,7 16,9 13,1 21,0 23,3 28,7 30,9 49,3 53,5 51,8 

Ελλάδα Άντρες 18,7 18,9 17,6 15,5 16,9 19,5 26,8 38,8 48,5 53,8 47,4 
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Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Στερεά Ελλάδα Γυναίκες 43,1 43,2 41,4 45,1 39,0 48,1 49,2 58,5 69,7 69,2 69,7 

Ελλάδα Γυναίκες 35,0 34,2 34,2 31,7 28,3 33,3 40,3 51,6 63,1 63,8 58,1 

ΠΗΓΗ: EUROSTAT Unemployment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%) 

Ανεργία των Νέων 15-24 ετών κατά φύλο και έτος 

 
ΠΗΓΗ: EUROSTAT Unemployment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%). Επεξεργασία ΤΕC. 
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Προσέγγιση της φτώχειας μέσω των εισοδηματικών κριτηρίων 

Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΛΣΤΑΤ, η σχετική φτώχεια ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με 
εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου εισοδήματος της χώρας. Κατά την πρόσφατη έρευνα της ΕΥΣΕΚΤ ως όρια 
της φτώχιας τέθηκαν τα κλιμάκια εισοδήματος έως 5.900 και έως 12.000 €.  

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και για τις ανάγκες του παρόντος ως όρια φτώχιας τίθενται τα κλιμάκια 
εισοδήματος 0-6.000 € (5.869,4 €) και 12.000 € (11.738,8 €). Επίσης παρακολουθούνται τα στοιχεία και γίνεται 
ειδική αναφορά στο χαμηλότερο κλιμάκιο από 0 έως 3.000 € (2934,69 €) στο οποίο κατατάσσονται τα άτομα που 
διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας..  

Από τα στοιχεία της Eurostat φαίνεται ότι το ποσοστό των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας στη Κεντρική Ελλάδα το 
2013 ήταν 39,3% και στο σύνολο της χώρας 35,7%, ενώ το 2010 αντιστοίχως ήταν 33% και 27,7%. 

Η ΓΓΠΣ διαχωρίζει τα επαγγέλματα στις εξής έξι κατηγορίες: 

Ομάδες Επαγγελμάτων 
ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ 

ΕΜΠΟΡΟΙ-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ-

ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ-
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ 

ΓΕΩΡΓΟΙ-
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-

ΑΛΛΙΕΙΣ-ΕΚΜ. 
ΔΑΣΩΝ 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 

Πηγή: Πίνακας 5, Στατιστικό δελτίο 2011, ΓΓΠΣ 

Οι κατηγορίες εισοδημάτων,από τα τελευταίαδιαθέσιμα στοιχεία (2010 – 2012), της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων, ανά παραγωγική δραστηριότητα διακρίνονται σε τρεις, από 0 – 6.000 €, από 6.001 
– 12.000 € και από 12.001 – 20.000 €. Με βάση τον ανωτέρω διαχωρισμό, για την ΠΣΤΕ συγκριτικά με το σύνολο 
της χώρας τα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια για τα έτη 2011 και 2012 παρουσιάζονται στον Πίνακα που 
ακολουθεί. 

 

Κατανομή Εισοδήματοςστην ΠΣΤΕ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

2011 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

Πλήθος 
Φορολογουμένων 

Εισόδημα 
Μ.Ο. Κατά 
Κεφαλήν 

% Πλήθους 
Φορολογουμένων 

Χωρική 
Κατανομή 

Εισοδήματος 
ανά Κλιμάκιο 
(Χώρα = 100) 

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

0 - 6.000 136.815 280.535.922 2.050 2,1% 15 

6.001 - 12.000 75.099 667.402.653 8.887 1,2% 64 

12.001- 20.000 65.905 1.015.944.696 15.415 1,0% 110 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

 

0 - 6.000 2.207.306 5.124.647.035 2.322 34,5% 17 

6.001 - 12.000 1.451.362 12.939.878.416 8.916 22,7% 64 

12.001 - 20.000 1.296.786 20.108.779.153 15.507 20,3% 111 

  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.955.454 38.173.304.604 7.703 77,5% 55 

  Γενικό σύνολο 6.396.067 89.332.547.273 13.967 100% 100 

       

 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

2012 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

Πλήθος 
Φορολογουμένων 

Εισόδημα 
Μ.Ο. Κατά 
Κεφαλήν 

% Πλήθους 
Φορολογουμένων 

Χωρική Κατανομή 
Εισοδήματος ανά 
Κλιμάκιο (Χώρα = 

100) 
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ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

0 - 6.000 134.110 282.082.457 2.103 2,2% 16 

6.001 - 12.000 69.214 613.260.710 8.860 1,1% 67 

12.001 - 20.000 62.408 966.476.712 15.486 1,0% 117 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

 

0 - 6.000 2.185.805 5.138.467.261 2.351 36,2% 18 

6.001 - 12.000 1.368.245 12.148.067.675 8.879 22,6% 67 

12.001 - 20.000 1.253.960 19.471.774.196 15.528 20,7% 117 

  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.808.010 36.758.309.132 7.645 79,6% 58 

  Γενικό σύνολο 6.043.964 80.249.694.239 13.278 100% 100 

Πηγή: ΓΓΠΣ, 2011 και 2012 

Παρατηρείται ότι ο μεγαλύτερο αριθμός φορολογούμενων στη ΠΣΤΕ δηλώνει ύψος εισοδήματος στα κλιμάκια 
έως και 6.000 € ενώ το υψηλότερο μέσο κατά κεφαλή εισόδημα είναι αυτών των κλιμακίων,12.001 έως 20.000 € 
τόσο για την ΠΣΤΕ όσο και για το σύνολο της χώρας και για τα δύο έτη καταγραφής. Προκύπτει επίσης ότι ο μέσος 
όρος του κατά κεφαλή εισοδήματος των φορολογουμένων της ΠΣΤΕ γενικά δεν παρουσιάζει σημαντική απόκλιση 
από αυτόν της χώρας.     

Τα αντίστοιχα στοιχεία ανά Περιφερειακή Ενότητα σε σχέση με το σύνολο της χώρας σε ποσοστό της κατανομής 
των φορολογούμενων των παραγωγικών επαγγελμάτων ανά κλιμάκιο εισοδήματος και χωρικής κατανομής 
παρουσιάζονται ακολούθως. 

Δηλωθέν εισόδημαστην ΠΣΤΕ ανά Περιφερειακή Ενότητα περιόδου 2010-2012 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

% Κατανομή Φορολογούμενων 
Παραγωγικών Επαγγελμάτων 

Χωρική Κατανομή Εισοδήματος ανά 
Κλιμάκιο (Χώρα = 100) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Βοιωτίας 

 0 - 6.000 0,5% 0,5% 0,5% 15 16 17 

 6.001 - 12.000 0,3% 0,3% 0,3% 64 64 67 

12.001 - 20.000 0,2% 0,2% 0,2% 108 110 116 

Υποσύνολο 1,2% 1,2% 1,2% 83 85 85 

Εύβοιας 

 0 - 6.000 0,8% 0,8% 0,8% 14 14 16 

 6.001 - 12.000 0,5% 0,4% 0,4% 64 64 67 

12.001 - 20.000 0,4% 0,4% 0,4% 109 111 117 

Υποσύνολο 2,0% 2,0% 2,0% 88 90 90 

Ευρυτανίας 

 0 - 6.000 0,1% 0,1% 0,1% 16 16 17 

 6.001 - 12.000 0,0% 0,0% 0,0% 63 63 66 

12.001 - 20.000 0,0% 0,0% 0,0% 110 110 116 

Υποσύνολο 0,2% 0,2% 0,2% 75 75 73 

Φθιώτιδος 

 0 - 6.000 0,7% 0,7% 0,7% 15 15 16 

 6.001 - 12.000 0,4% 0,4% 0,3% 63 63 66 

 12.001 - 20.000 0,3% 0,3% 0,3% 109 110 116 

Υποσύνολο 1,6% 1,6% 1,6% 80 80 80 

Φωκίδος 

 0 - 6.000 0,2% 0,2% 0,2% 11 11 12 

 6.001 - 12.000 0,1% 0,1% 0,1% 63 63 66 

12.001 - 20.000 0,0% 0,1% 0,1% 110 112 118 

Υποσύνολο 0,3% 0,3% 0,3% 75 76 75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 0 - 6.000 2,2% 2,1% 2,2% 14 15 16 

 6.001 - 12.000 1,2% 1,2% 1,1% 64 64 67 
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 12.001 - 20.000 1,0% 1,0% 1,0% 109 110 117 

Υποσύνολο 5,3% 5,3% 5,3% 83 84 84 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

 0 - 6.000 34,7% 34,5% 36,2% 16 17 18 

 6.001 - 12.000 23,6% 22,7% 22,6% 64 64 67 

12.001 - 20.000 19,2% 20,3% 20,7% 110 111 117 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 77,5% 77,5% 79,6% 54 55 58 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 100% 100% 100% 100 100 100 

Πηγή: ΓΓΠΣ 

Ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων ανά –λεπτομερέστερο- κλιμάκιο εισοδήματος και κατηγορία 
επαγγελμάτων κατά το φορολογικό έτος 2012 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Αριθμός φορολογικών δηλώσεων ανά κλιμάκιο εισοδήματος περιόδου 2012 

 
Πηγή: ΓΓΠΣ 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στο κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος ως προς το πλήθος των δηλώσεων κυριαρχεί 
το με δηλωθέν ποσό μικρότερο των 1.000 €. Η μεγάλη διαφορά στο πλήθος των δηλώσεων μεταξύ των κλιμακίων 
0-6.000 και 6.000 με 12.000 είναι επίσης εμφανής. 

Ο αριθμός των νοικοκυριών με εισόδημα 0-3.000 € ανά κατηγορία επαγγέλματος με στοιχεία 2012 παρουσιάζεται 
στο πίνακα και διάγραμμα που ακολουθούν:  

 
Πηγή: ΓΓΠΣ 

Από 
Οικοδομές 
και Γαίες

Από 
Κινητές 
Αξίες

Από 
Εμπορικές και 
Βιομηχανικές 
Επιχειρήσεις

Από 
Γεωργικές 
Επιχειρήσει
ς

Από 
Μισθωτές 
Υπηρεσίες

Από 
Ελευθέρια 
επαγγέλμ
ατα

Από 
Εισοδήματα 
στην 
αλλοδαπή

0 0 0 0 0 0 0
23.056 11 3.546 51.575 2.265 3.232 61

9.849 7 2.814 9.169 3.821 1.483 32
7.146 3 2.293 4.383 3.847 781 31
5.965 2 1.990 3.011 5.150 787 38
3.940 1 1.755 2.370 11.928 597 33
2.901 0 1.487 1.519 13.833 474 35

52.857 24 13.885 72.027 40.844 7.354 230
2.179 1 1.293 985 10.454 306 24
1.559 0 1.099 717 10.904 295 26
1.221 0 1.043 556 8.975 263 22
1.001 0 907 371 8.202 229 30

732 1 870 304 10.434 274 19
702 1 727 228 9.592 186 17

7.394 3 5.939 3.161 58.561 1.553 138

10.000 - 11.000
11.000 - 12.000

ΣΥΝΟΛΟ 6.001 - 12.000

3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000

ΣΥΝΟΛΟ 0 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000

Αριθμός Φορολογικών Δηλώσεων

Κλιμάκια Εισοδήματος Πηγών 
σε Ευρώ

= 0
< 1.000

1.000 - 2.000
2.000 - 3.000

8.000 - 9.000
9.000 - 10.000

Από 
Οικοδομ
ές και 
Γαίες

Από 
Κινητές 
Αξίες

Από Εμπορικές 
και 
Βιομηχανικές 
Επιχειρήσεις

Από 
Γεωργικές 
Επιχειρήσεις

Από 
Μισθωτές 
Υπηρεσίες

Από 
Ελευθέρια 
επαγγέλμα
τα

Από 
Εισοδήματ
α στην 
αλλοδαπή

23.056 11 3.546 51.575 2.265 3.232 61
9.849 7 2.814 9.169 3.821 1.483 32
7.146 3 2.293 4.383 3.847 781 31

40.051 21 8.653 65.127 9.933 5.496 124Σύνολο

Αριθμός Φορολογικών Δηλώσεων από 0-3.000 €

Κλιμάκια Εισοδήματος Πηγών 
σε Ευρώ
< 1.000

1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
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Διαγραμματική απεικόνιση νοικοκυριών με εισόδημα 0-3.000 € ανά κατηγορία επαγγέλματος 

 

 

Ο μεγαλύτερος αριθμός δηλώσεων στα εξεταζόμενακλιμάκια εισοδημάτων έως 3.000 € είναι των 
επαγγελματικών κατηγοριών, γεωργικών επιχειρήσεων και οικοδομών και γαιών. 

Ο μέσος όρος του ετήσιου δηλωθέντος εισοδήματος έτους 2012 στο κλιμάκιο έως 3.000 € έχει ως ακολούθως:  

 

 

Πηγή: ΓΓΠΣ 

Το κατά κεφαλή μέσο μικρότερο ετήσιο εισόδημα στακλιμάκια εισοδημάτων 0-3.000 € είναι των ασχολούμενων 
με γεωργικές επιχειρήσεις και ακολουθούν των ελεύθερων επαγγελματιών. 

Στα εισοδηματικά κλιμάκια 0-3.000 €   

40.051

21

8.653

65.127

9.933
5.496 124

Αριθμός Φορολογικών Δηλώσεων από 0-3.000 €

Από Οικοδομές και Γαίες Από Κινητές Αξίες
Από Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Από Γεωργικές Επιχειρήσεις
Από Μισθωτές Υπηρεσίες Από Ελευθέρια επαγγέλματα
Από Εισοδήματα στην αλλοδαπή
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Ακολούθως απεικονίζεται ο αριθμός νοικοκυριών με εισόδημα έως 6.000 € και από 6.000-12.000 € ανά 
επαγγελματική κατηγορία. 

Διαγραμματική απεικόνιση νοικοκυριών με εισόδημα έως 6.000 € ανά κατηγορία επαγγέλματος 

 
Πηγή: ΓΓΠΣ 

Στη συγκεκριμένη εισοδηματική κατηγορία έως 6.000 €, ο μεγαλύτερος αριθμός δηλώσεων είναι των γεωργικών 
επιχειρήσεων με δεύτερο τις οικοδομές και γαίες ενώ τρίτος αυτός των μισθωτών υπηρεσιών. Στο διάγραμμα 
όμως που ακολουθεί για την κατηγορία εισοδημάτων από 6.000-12.000 € κυριαρχεί ο αριθμός δηλώσεων των 
εργαζόμενων στις μισθωτές υπηρεσίες.  

 
Πηγή: ΓΓΠ 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται  τα ποσοστά των επιχειρήσεων ανά περιοχή που το 2012 
δήλωσαν εισόδημα 0-6.000 € και 0-12.000 €.  

52.857

24

13.885

72.027

40.844

7.354 230
Αριθμός Νοικοκυριών με εισόδημα κάτω των 6000€ ανά Επαγγελματική Κατηγορία 

Από Οικοδομές και Γαίες Από Κινητές Αξίες
Από Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Από Γεωργικές Επιχειρήσεις
Από Μισθωτές Υπηρεσίες Από Ελευθέρια επαγγέλματα
Από Εισοδήματα στην αλλοδαπή

7.394
3

5.939

3.161

58.561

1.553 138
Αριθμός Νοικοκυριών με εισόδημα 6.000 - 12.000 € ανά Επαγγελματική Κατηγορία 

Από Οικοδομές και Γαίες Από Κινητές Αξίες
Από Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Από Γεωργικές Επιχειρήσεις
Από Μισθωτές Υπηρεσίες Από Ελευθέρια επαγγέλματα
Από Εισοδήματα στην αλλοδαπή
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Ποσοστό επιχειρήσεων που δηλώνουν εισόδημα 0-6.000 € 
ανά περιοχή 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ 36,28% 

ΑΓΡΑΦΑ 32,56% 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ 29,58% 

ΓΡΑΝΙΤΣΑ 29,40% 

ΜΕΓ ΧΩΡΙΟ 28,57% 

ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27,35% 

ΚΡΙΚΕΛΛΟ 27,08% 

ΜΑΡΜΑΡΙ 26,86% 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 26,16% 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 25,68% 

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 25,30% 

ΕΥΠΑΛΙΟ 25,28% 

Λ ΑΙΔΗΨΟΥ 25,05% 

ΕΛΑΤΕΙΑ 25,02% 

ΚΑΡΥΣΤΟΣ 24,70% 

ΕΡΑΤΕΙΝΗ 24,40% 

ΛΙΜΝΗ 23,98% 

ΑΝΘΗΛΗ 23,91% 

Κ ΤΙΘΟΡΕΑ 23,71% 

ΣΤΥΡΑ 23,68% 

ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 23,03% 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 22,93% 

ΑΓ ΑΝΝΑ 22,85% 

ΕΡΕΤΡΙΑ 22,79% 

ΑΡΤΟΤΙΝΑ 22,73% 

ΩΡΑΙΟΙ 22,64% 

ΚΥΜΗ 22,53% 

ΜΩΛΟΣ 22,41% 

ΠΡΟΥΣΟΣ 22,34% 

ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛ 22,31% 

ΣΤΕΝΗ 22,30% 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 22,27% 

ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ 22,18% 

ΔΕΛΦΟΙ 22,16% 

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 22,02% 

ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ 21,83% 

ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ 21,80% 

ΣΤΥΛΙΔΑ 21,75% 

ΥΠΑΤΗ 21,72% 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 21,64% 

ΚΡΙΕΖΑ 21,58% 

ΦΟΥΡΝΑ 21,56% 

ΓΡΑΒΙΑ 21,56% 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 21,54% 

ΙΣΤΙΑΙΑ 21,44% 

ΔΟΜΟΚΟΣ 21,17% 

ΜΑΝΤΟΥΔΙ 21,07% 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ 20,98% 

ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ 20,93% 

ΚΑΜ ΒΟΥΡΛΑ 20,70% 

ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ 20,65% 

ΟΞΥΛΙΘΟΣ 20,61% 

ΑΡΑΧΩΒΑ 20,59% 

ΨΑΧΝΑ 20,43% 

ΛΕΙΒΑΔΙΑ 20,37% 

ΑΥΛΩΝΑΡΙ 20,32% 

ΘΗΒΑ 20,17% 

ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,98% 

ΣΚΥΡΟΣ 19,84% 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 19,77% 

ΒΑΓΙΑ 19,75% 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 19,66% 

ΔΑΥΛΕΙΑ 19,65% 

ΧΡΙΣΣΟ 19,53% 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 19,50% 

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 19,16% 

Ν ΑΡΤΑΚΗ 19,10% 

ΙΤΕΑ 19,07% 

ΠΕΛΑΣΓΙΑ 18,46% 

ΔΙΣΤΟΜΟ 18,28% 

ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ 18,18% 

ΛΑΜΙΑ 18,18% 

ΑΜΦΙΣΣΑ 18,14% 

ΔΕΣΦΙΝΑ 17,91% 

ΧΑΛΚΙΔΑ 17,37% 

ΜΑΛΕΣΙΝΑ 16,92% 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 16,49% 

ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ 16,47% 

ΑΛΙΒΕΡΙ 15,90% 

ΚΑΘΕΝΟΙ 15,73% 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 15,66% 

ΑΝΤΙΚΥΡΑ 15,16% 

ΚΥΡΙΑΚΙΟ 15,08% 

ΠΟΤΙΔΑΝΙΑ 12,50% 

ΛΑΡΥΜΝΑ 11,91% 

ΜΑΡΤΙΝΟ 11,51% 

ΠΑΡΑΛ ΔΙΣΤΟΜΟ 10,83% 
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Ποσοστό επιχειρήσεων που δηλώνουν εισόδημα 0 έως 12.000 
ανά περιοχή  

ΑΡΤΟΤΙΝΑ 75,00% 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ 73,48% 

ΓΡΑΝΙΤΣΑ 70,83% 

ΑΓΡΑΦΑ 65,70% 

ΜΑΡΜΑΡΙ 65,18% 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ 64,91% 

ΜΕΓ ΧΩΡΙΟ 62,77% 

ΕΛΑΤΕΙΑ 61,85% 

ΚΡΙΚΕΛΛΟ 61,81% 

ΩΡΑΙΟΙ 60,52% 

ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60,51% 

ΠΡΟΥΣΟΣ 60,41% 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 59,72% 

ΑΝΘΗΛΗ 59,31% 

ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛ 59,23% 

ΥΠΑΤΗ 59,17% 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 58,88% 

ΣΤΥΡΑ 58,82% 

ΔΟΜΟΚΟΣ 58,76% 

ΜΩΛΟΣ 58,71% 

Κ ΤΙΘΟΡΕΑ 58,33% 

ΠΟΤΙΔΑΝΙΑ 58,33% 

ΚΑΡΥΣΤΟΣ 58,14% 

ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ 58,09% 

Λ ΑΙΔΗΨΟΥ 57,86% 

ΕΡΑΤΕΙΝΗ 57,46% 

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 57,35% 

ΣΤΕΝΗ 57,31% 

ΦΟΥΡΝΑ 56,29% 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 56,08% 

ΛΙΜΝΗ 56,02% 

ΑΓ ΑΝΝΑ 56,02% 

ΙΣΤΙΑΙΑ 55,82% 

ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ 55,23% 

ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 54,91% 

ΔΑΥΛΕΙΑ 54,88% 

ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 54,82% 

ΕΥΠΑΛΙΟ 54,64% 

ΓΡΑΒΙΑ 54,27% 

ΣΤΥΛΙΔΑ 54,23% 

ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ 54,12% 

ΟΞΥΛΙΘΟΣ 53,71% 

ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ 53,57% 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 53,22% 

ΒΑΓΙΑ 53,10% 

ΔΕΛΦΟΙ 53,09% 

ΚΡΙΕΖΑ 53,09% 

ΜΑΝΤΟΥΔΙ 52,89% 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ 52,83% 

ΑΡΑΧΩΒΑ 52,80% 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 52,39% 

ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ 51,88% 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 51,75% 

ΕΡΕΤΡΙΑ 51,69% 

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 51,55% 

ΚΥΜΗ 51,45% 

ΚΑΜ ΒΟΥΡΛΑ 51,35% 

ΠΕΛΑΣΓΙΑ 50,34% 

ΨΑΧΝΑ 50,34% 

ΧΡΙΣΣΟ 50,13% 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 49,93% 

ΚΑΘΕΝΟΙ 49,53% 

ΔΕΣΦΙΝΑ 49,13% 

ΑΥΛΩΝΑΡΙ 48,87% 

ΛΕΙΒΑΔΙΑ 48,85% 

ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ 48,84% 

ΘΗΒΑ 47,87% 

ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ 47,73% 

Ν ΑΡΤΑΚΗ 47,01% 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 46,55% 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 46,43% 

ΙΤΕΑ 46,04% 

ΔΙΣΤΟΜΟ 45,70% 

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 45,45% 

ΛΑΜΙΑ 45,08% 

ΜΑΛΕΣΙΝΑ 44,47% 

ΣΚΥΡΟΣ 44,45% 

ΑΜΦΙΣΣΑ 44,34% 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 43,49% 

ΧΑΛΚΙΔΑ 43,09% 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 41,35% 

ΜΑΡΤΙΝΟ 40,82% 

ΚΥΡΙΑΚΙΟ 40,35% 

ΑΛΙΒΕΡΙ 38,14% 

ΑΝΤΙΚΥΡΑ 37,76% 

ΛΑΡΥΜΝΑ 31,91% 

ΠΑΡΑΛ ΔΙΣΤΟΜΟ 23,23% 
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Προσέγγιση της φτώχειας με Γεωγραφικά κριτήρια 

Για την διαμόρφωση των «χαρτών φτώχειας» και την αξιολόγηση των αναγκών των τοπικών περιοχών και 
κοινοτήτων στις οποίες εμφανίζεται έξαρση των φαινομένων που συνδέονται με την φτώχεια 
χρησιμοποιείται,όπως αναφέρθηκε, κυρίως το εισοδηματικό κριτίριο. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
η σχετική φτώχεια ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου 
εισοδήματος της χώρας. Επειδή το μέσο εισόδημα στη χώρα, τα τελευταία έτη, μειώνεται συνεχώς και τα 
αντίστοιχα όρια συνεχώς αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω. 

Το κατώφλι της φτώχειας κατά το φορολογικό έτος 2012 (περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2011) ανερχόταν στο 
ποσό των 5.708 € ετησίως ανά άτομο και σε 11.986 € για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμένα παιδιά 
ηλικίας κάτω των 14 ετών ενώ με την νεότερη έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 
2013 (περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2012) το κατώφλι της φτώχειας ανερχόταν στο ποσό των 5.023 €  ετησίως 
ανά άτομο και σε 10.547 € για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.  

Για τις ανάγκες του παρόντος γίνεται χρήση της Γεωγραφικής Κατανομής Εισοδήματος και Δαπανών Φυσικών 
Προσώπων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών. Τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν το Οικονομικό Έτος 2012, ήτοι το ημερολογιακό 
έτος 2011.  

Παραδοχές. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων της ΓΓΠΣ έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές  οι οποίες προκάλεσαν 
αντίστοιχες προσαρμογές: 

1. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός των στοιχείων ακολουθεί τον ταχυδρομικό κωδικό (ΤΚ) της περιοχής. Συμφωνα 
με αυτή την κατηγοριοποίηση οι ΤΚ κάποιων περιοχών δεν ταυτίζονται πάντα με τα όρια των Καλλικρατικών 
Δήμων. Ωστόσο έχει καταβληθεί προσπάθεια προσαρμογής των στοιχείων συγκεκριμένων ΤΚ στα πραγματικά 
πληθυσμιακά δεδομένα. 2. Στα στοιχεία της ΓΓΠΣ αναγράφεται μόνο το πλήθος των δηλώσεων ανά κλιμάκιο 
εισοδήματος και συγκεντρωτικά το πλήθος υποχρέων και συζύγων αυτών ανά κλιμάκιο (δεν περιλαμβάνονται τα 
προστατευόμενα μέλη).  

Σύμφωνα με τη  Γεωγραφική Κατανομή του Εισοδήματος της ΓΓΠΣ, ο αριθμός των ατόμων που ζει με εισοδήματα 
κάτω από το όριο της φτώχειας ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι μεγαλύτερος σε αυτές που έχουν τον 
μεγαλύτερο συνολικό πληθυσμό.    

 

  

 

Ο αριθμός των ατόμων που ζουν με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας ως ποσοστό επί του πληθυσμού 
κάθε Περιφερειακής Ενότητας παρουσιάζει διαφορέτική εικόνα δείχνοντας ότι κάτω από το όριο της φτώχειας ζει 
το 19% του πληθυσμού της Ευρυτανίας το 15,4% της Φωκίδας και περίπου το 14,5%  του πληθυσμού των 

12.384

23.169

2.279

16.626

3.948

Βοιωτία Εύβοια Ευρυτανία Φθιώτιδα Φωκίδα

Άτομα με εισόδημα μικρότερο  από 6.000 € ανά 
ΠΕ 

33.616

63.067

5.785

48.015

10.540

Βοιωτία Εύβοια Ευρυτανία Φθιώτιδα Φωκίδα

Άτομα με εισόδημα μικρότερο από 12.000 € ανά 
ΠΕ 
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υπόλοιπων ΠΕ. Στο εισοδηματικό όριο έως 12.000€ το ποσοστό στην Ευρυτανία ξεπερνά το 48% στην Φωκίδα στο 
41% ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ανέρχεται στο 40 με 42 περίπου τοις εκατό. 

 

  

 

Η ανάλυση των παραπάνω στοιχείων αναδυκνύει μια σχετική ανοιομορφία των εισοδημάτων μεταξύ της 
Ευρυτανίας και των τεσσάρων άλλων ΠΕ η οποία εντείνεται στα εισοδηματικά κλιμάκια από 0 έως 12.000 €.  

 

Το μέσο ατομικό εισόδημα σύμφωνα με τα στοιχεία της Γεωγραφικής Κατανομής Εισοδήματος και Δαπανών 
Φυσικών Προσώπων της (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανά Ταχυδρομικό Κώδικα 
αναφέρεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
 

 

 

 

 

 

 

 

14,72% 14,66%

19,03%

14,46% 15,43%

Ποσοστό ατόμων με ετήσιο εισόδημα κάτω 
από 6.000€ εντός της ΠΕ 

39,94% 39,90%
48,31%

41,76% 41,18%

Ποσοστό ατόμων με ετήσιο εισόδημα κάτω 
από 12.000 € εντός της ΠΕ 



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική 
ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 61 
 

Αύξουσα Κατάταξη Μέσου Ατομικού 
Εισοδήματος 

 

 

 

 

 

 

 

Στα στοιχεία της ΓΓΠΣ ως προς τον αριθμό 
ατόμων ανά δήλωση, περιλαμβάνεται 
υπόχρεος και σύζυγος (δεν περιλαμβάνονται 
τα προστατευόμενα μέλη). 

TK Περιοχή Μέσο Ατομικό 
Εισόδημα

36070 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ 6.599
36072 ΓΡΑΝΙΤΣΑ 6.749
36073 ΑΓΡΑΦΑ 6.892
33059 ΑΡΤΟΤΙΝΑ 7.206
36071 ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ 7.296
35018 ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛ 7.613
36075 ΜΕΓ ΧΩΡΙΟ 7.688
34013 ΜΑΡΜΑΡΙ 7.859
36081 ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ 7.868
35014 ΑΝΘΗΛΗ 7.914
35010 ΔΟΜΟΚΟΣ 7.987
36076 ΚΡΙΚΕΛΛΟ 8.008
35004 ΕΛΑΤΕΙΑ 8.017
35017 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.096
33063 ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ 8.211
33062 ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ 8.245
35009 ΜΩΛΟΣ 8.306
35016 ΥΠΑΤΗ 8.311
33060 ΠΟΤΙΔΑΝΙΑ 8.352
34010 ΑΓ ΑΝΝΑ 8.362
35015 Κ ΤΙΘΟΡΕΑ 8.372
36080 ΦΟΥΡΝΑ 8.395
34014 ΣΤΕΝΗ 8.434
33051 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 8.443
34019 ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ 8.487
34015 ΣΤΥΡΑ 8.537
34012 ΩΡΑΙΟΙ 8.577
36074 ΠΡΟΥΣΟΣ 8.580
32300 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 8.644
35011 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 8.679
33058 ΕΡΑΤΕΙΝΗ 8.747
35003 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 8.801

TK Περιοχή Μέσο Ατομικό 
Εισόδημα

34004 ΜΑΝΤΟΥΔΙ 8.819
32007 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.878
34011 ΟΞΥΛΙΘΟΣ 8.912
33061 ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ 8.922
34005 ΛΙΜΝΗ 8.970
34300 Λ ΑΙΔΗΨΟΥ 8.979
35013 ΠΕΛΑΣΓΙΑ 9.049
34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 9.073
32010 ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ 9.102
32008 ΔΑΥΛΕΙΑ 9.123
35006 ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9.134
34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 9.206
35007 ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 9.211
32002 ΒΑΓΙΑ 9.216
33056 ΕΥΠΑΛΙΟ 9.278
34018 ΚΑΘΕΝΟΙ 9.315
33057 ΓΡΑΒΙΑ 9.331
35300 ΣΤΥΛΙΔΑ 9.359
33053 ΛΙΔΩΡΙΚΙ 9.444
34017 ΚΡΙΕΖΑ 9.526
34016 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 9.575
35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 9.598
32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ 9.683
33055 ΧΡΙΣΣΟ 9.698
32004 ΑΡΑΧΩΒΑ 9.770
34400 ΨΑΧΝΑ 9.834
35002 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 9.904
34008 ΕΡΕΤΡΙΑ 9.910
33050 ΔΕΣΦΙΝΑ 9.926
35008 ΚΑΜ ΒΟΥΡΛΑ 10.008
35001 ΜΑΛΕΣΙΝΑ 10.045

TK Περιοχή Μέσο Ατομικό 
Εισόδημα

33054 ΔΕΛΦΟΙ 10.128
34009 ΑΥΛΩΝΑΡΙ 10.248
32006 ΚΥΡΙΑΚΙΟ 10.262
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 10.403
32100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ 10.418
34006 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 10.558
32200 ΘΗΒΑ 10.636
34002 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 10.684
32005 ΔΙΣΤΟΜΟ 10.702
34003 ΚΥΜΗ 10.743
32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ 10.745
34600 Ν ΑΡΤΑΚΗ 10.754
32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 10.891
34007 ΣΚΥΡΟΣ 11.076
35005 ΜΑΡΤΙΝΟ 11.408
35100 ΛΑΜΙΑ 11.419
33052 ΓΑΛΑΞΙΔΙ 11.506
33200 ΙΤΕΑ 11.629
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 11.857
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 11.912
32012 ΑΝΤΙΚΥΡΑ 12.614
34500 ΑΛΙΒΕΡΙ 12.948
35012 ΛΑΡΥΜΝΑ 15.548
32003 ΠΑΡΑΛ ΔΙΣΤΟΜΟ 17.002
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Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γενική εικόνα του πληθυσμού της Περιφέρειας στα εισοδηματικά κλιμάκια από 0 έως 3.000, 6.000 και 12.000 € 
αριθμητικά και ποσοστιαία σε επίπεδο δήμων. 

 
Περιφερειακή 

Ενότητα 
Δήμοι Πληθυσμός 

Κλιμακίων 0-3.000 
€  

Πληθυσμός 
Κλιμακίων 0-6.000 €  

Πληθυσμός 
Κλιμακίων  
0-12.000 €  

Ποσοστό 
Πληθυσμού 

Κλιμακίων 0-
3.000 € εντός της 

ΠΕ 

Ποσοστό 
Πληθυσμού 

Κλιμακίων 0-
6.000 €  εντός της 

ΠΕ 

Ποσοστό 
Πληθυσμού 

Κλιμακίων  
 0-12.000 €εντός 

της ΠΕ 

Βοιωτία Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων-
Θεσπιέων* 

95 581 1.554 
2,68% 16,38% 43,81% 

Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-
Αντίκυρας 

126 716 1.937 
2,20% 12,51% 33,84% 

Δήμος Θηβαίων* 816 4.988 13.408 2,47% 15,12% 40,65% 
Δήμος Λεβαδέων 699 4.087 11.181 2,52% 14,75% 40,34% 

Δήμος Ορχομενού* 118 801 2.075 2,88% 19,57% 50,71% 
Δήμος Τανάγρας 266 1.211 3.461 2,64% 12,00% 34,29% 

Σύνολο Βοιωτίας 2.120 12.384 33.616 2,52% 14,72% 39,94% 
Εύβοια Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων 333 1.972 5.623 2,52% 14,95% 42,63% 

Δήμος Ερέτριας 351 1.458 3.741 3,78% 15,72% 40,34% 
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού 548 2.944 8.351 3,18% 17,10% 48,50% 

Δήμος Καρύστου 290 1.736 4.797 3,13% 18,71% 51,71% 
Δήμος Κύμης-Αλιβερίου 577 3.133 8.427 2,62% 14,24% 38,30% 

Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγίας Άννας 

343 1.749 4.721 
3,33% 16,99% 45,86% 

Δήμος Σκύρου 44 337 870 1,84% 14,08% 36,36% 
Δήμος Χαλκιδέων 2.278 9.840 26.537 3,06% 13,22% 35,66% 
Σύνολο Ευβοίας 4.764 23.169 63.067 3,01% 14,66% 39,90% 

Ευρυτανία Δήμος Αγράφων 69 815 2.158 1,98% 23,36% 61,85% 
Δήμος Καρπενησίου 364 1.464 3.627 4,29% 17,25% 42,75% 

Σύνολο Ευρυτανίας 433 2.279 5.785 3,62% 19,03% 48,31% 
Φθιώτιδα Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας 120 1.105 3.142 1,87% 17,26% 49,09% 

Δήμος Δομοκού 118 1.339 4.427 1,36% 15,40% 50,92% 
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Περιφερειακή 
Ενότητα 

Δήμοι Πληθυσμός 
Κλιμακίων 0-3.000 

€  

Πληθυσμός 
Κλιμακίων 0-6.000 €  

Πληθυσμός 
Κλιμακίων  
0-12.000 €  

Ποσοστό 
Πληθυσμού 

Κλιμακίων 0-
3.000 € εντός της 

ΠΕ 

Ποσοστό 
Πληθυσμού 

Κλιμακίων 0-
6.000 €  εντός της 

ΠΕ 

Ποσοστό 
Πληθυσμού 

Κλιμακίων  
 0-12.000 €εντός 

της ΠΕ 

Δήμος Λαμιέων 1.418 7.817 21.773 2,46% 13,55% 37,73% 
Δήμος Λοκρών 262 2.024 6.171 1,67% 12,87% 39,25% 

Δήμος Μακρακώμης 197 1.475 4.029 2,39% 17,90% 48,90% 
Δήμος Μώλου-Αγίου 

Κωνσταντίνου 
211 1.441 4.262 

2,40% 16,37% 48,42% 
Δήμος Στυλίδας 205 1.425 4.211 2,18% 15,15% 44,77% 

Σύνολο Φθιώτιδος 2.531 16.626 48.015 2,20% 14,46% 41,76% 
Φωκίδα Δήμος Δελφών 499 2.696 7.263 2,67% 14,45% 38,93% 

Δήμος Δωρίδος 238 1.252 3.277 3,43% 18,05% 47,23% 
Σύνολο Φωκίδας 737 3.948 10.540 2,88% 15,43% 41,18% 

 

* Στις καταστάσεις της ΓΓΠΣ οι Δημοτικές Ενότητες Θεσπιέων και Ακραιφνίας,  Δήμων Αλιάρτου-Θεσπιέων και Ορχομενού αντίστοιχα περιλαμβάνονται στους 
ΤΚ Θήβας. Για την ορθότητα των συμπερασμάτων οι αντίστοιχοι πληθυσμοί που αναφέρονται ακολούθως έχουν αφαιρεθεί από τους οικείους Δήμους και 
έχουν προστεθεί στον Πληθυσμό του Δήμου Θηβαίων. Συγκεκριμένα από τη Δημοτική Ενότητα ΘΕΣΠΙΕΩΝ Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων 4.793 άτομα (Άσκρη 
622, Θεσπιαί 1.139, Λεοντάριο 904, Μαυρομμάτιο 1.847, Νεοχώρι 281) και από τη Δημοτική Ενότητα ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Δήμου Ορχομενού 2.752 άτομα (Ακραίφνιο 
1.058, Κάστρο 868, Στροβίκιο 14, Άγιος Ιωάννης 168, Κόκκινο 618, Μονή Πελαγίας 12, Σκροπονέρι 14). 
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Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως Ολοκληρωμ νη Χωρικ  Αν πτυξη (Place- based) θεωρείται η αντιμετ πιση των 
προβλημ των και διερε νηση των τοπικ ν αναπτυξιακ ν δυνατοτ των των διαφορετικ ν περιοχ ν (υπο- 
περιφερειακ ς, δια-περιφερειακ ς, αστικ ς, αστικ ς-αγροτικ ς, λειτουργικ ς), με συνδυασμ  των διαφορετικ ν 
παρεμβ σεων, μετ  απ  πρωτοβουλ α των τοπικ ν δυν μεων και στ χο την πολυ- επ πεδη διακυβ ρνηση 
Στρατηγικο  στ χοι της Ολοκληρωμ νης Χωρικ ς Αν πτυξης είναι: 

– η επ τευξη της απασχ λησης, της κοινωνικ ς συνοχ ς (δηλ. η καταπολ μηση της ανεργ ας) και της 
διατ ρησης των π ρων, εστι ζοντας στη φ ρουσα δυνατ τητα και τις ιδια τερες αν γκες των επιμ ρους 
χωρικ ν ενοτ των και χρησιμοποι ντας ως κινητ ρες, την ανταγωνιστικ τητα και την τοπικ  
επιχειρηματικ τητα. 

– η αντιμετ πιση των οικονομικ ν και κοινωνικ ν ανισοτ των στοορισμ νοχωρικ επ πεδο, εκε  δηλαδ  
που εκδηλ νονται οι ανισ τητες, δρουν οι μακροπρ θεσμοι παρ γοντες δημιουργ ας τους και υπ ρχει 

το ενδογεν ς δυναμικ  για την αντιστροφ  τους, μ σω των απαρα τητων συνεργει ν  

– η παραγωγικ  ανασυγκρ τηση και απ κτηση ανταγωνιστικ τητας, με συνδυασμ  λων των 
αναπτυξιακ ν παρεμβ σεων που αναφ ρονται στην δια χωρικ  εν τητα και συνευθ νη των 
εμπλεκ μενων φορ ων. 

Οι Ολοκληρωμ νες Χωρικ ς Επενδ σεις έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

– ολοκληρωμ νο χαρακτ ρα (ολιστικ  προσ γγιση) και αποφυγ  αποσπασματικ ν παρεμβ σεων 

– σεβασμ  στα φυσικ  διαθ σιμα του τ που, προσαρμογ  στην κλιματικ  αλλαγ , πρ ληψη κινδ νων, 
εν σχυση των αστικ ν-περιαστικ ν και παιθρων συνδ σεων, πολυκεντρικ τητα, αξιοπο ηση του 
τοπικο  δυναμικο  (« ξυπνης εξειδ κευσης») 

– εξισορρ πηση των ενδο-περιφερειακ ν ανισοτ των και της μονοκεντρικ τητας του ελληνικο  
οικονομικο  και κοινωνικο  χ ρου,  

– αντιμετώπιση της οικονομικ ς κρ σης και παραγωγικ  ανασ νταξη  

Εργαλε α υλοπο ησης της Ολοκληρωμ νης Χωρικ ς Αν πτυξης είναι τα ακόλουθα: 

– η Τοπικ  Αν πτυξη με Πρωτοβουλ α Τοπικ ν Κοινοτ των- ΤΑΠΤΟΚ 

– η Ολοκληρωμ νη Χωρικ  Επ νδυση-ΟΧΕ  

– η Βι σιμη Αστικ  Αν πτυξη-ΒΑΑ  

Ο αριθμός των ατόμων ανά εισοδηματικό κλιμάκιο και η κατάταξη των περιοχών της περιφέρειας  με φθίνουσα 
σειρά (από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς προς τους μικρότερους), που ακολουθεί, μπορεί να αξιοποιηθεί στο 
Στρατηγικό Σχεδιασμό για την επιλογή πολιτικών, καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
με το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο ως προς το πλήθος των ωφελούμενων.Οι Περιοχές με την μεγαλύτερη 
αστική συγκέντρωση είναι υποψήφιες για το σχεδιασμό πολιτικών Βι σιμης Αστικ ς Αν πτυξης. Παράλληλα με 
την επιλογή των περιοχών/δήμων που βρίσκονται υψηλά στη κατάταξη οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι της 
Περιφέρειας κατευθύνονται σε περιοχές όπου αναμένεται θετικότερος συντελεστής κόστους/οφέλους της 
επένδυσης. Ταυτόχρονα κατά το σχεδιασμό και εφαρμογή των πολιτικών στις περιοχές αυτές είναι εφικτές 
οικονομίες κλίμακας που είναι επίσης απαραίτητες στην εξοικονόμηση πόρων. 
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Εισοδηματικά Κριτήρια- Πληθυσμός 
Κατάταξη Δήμων βάσει 

Πληθυσμιακών Κριτηρίων Κλιμακίων 
0-3000 € 

Κατάταξη Δήμων βάσει 
Πληθυσμιακών Κριτηρίων Κλιμακίων 

0-6000 €  

Κατάταξη Δήμων βάσειΠληθυσμιακών 
Κριτηρίων Κλιμακίων0-12000 € 

Δήμος Χαλκιδέων Δήμος Χαλκιδέων Δήμος Χαλκιδέων 
Δήμος Λαμιέων Δήμος Λαμιέων Δήμος Λαμιέων 
Δήμος Θηβαίων Δήμος Θηβαίων Δήμος Θηβαίων 

Δήμος Λεβαδέων Δήμος Λεβαδέων Δήμος Λεβαδέων 
Δήμος Κύμης-Αλιβερίου Δήμος Κύμης-Αλιβερίου Δήμος Κύμης-Αλιβερίου 

Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού 
Δήμος Δελφών Δήμος Δελφών Δήμος Δελφών 

Δήμος Καρπενησίου Δήμος Λοκρών Δήμος Λοκρών 
Δήμος Ερέτριας Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων 

Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 
Άννας 

Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 
Άννας 

Δήμος Καρύστου 

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων Δήμος Καρύστου Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 
Δήμος Καρύστου Δήμος Μακρακώμης Δήμος Δομοκού 
Δήμος Τανάγρας Δήμος Καρπενησίου Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου 

Δήμος Λοκρών Δήμος Ερέτριας Δήμος Στυλίδας 
Δήμος Δωρίδος Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Δήμος Μακρακώμης 

Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Δήμος Στυλίδας Δήμος Ερέτριας 
Δήμος Στυλίδας Δήμος Δομοκού Δήμος Καρπενησίου 

Δήμος Μακρακώμης Δήμος Δωρίδος Δήμος Τανάγρας 
Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας Δήμος Τανάγρας Δήμος Δωρίδος 

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας 
Δήμος Δομοκού Δήμος Αγράφων Δήμος Αγράφων 

Δήμος Ορχομενού* Δήμος Ορχομενού* Δήμος Ορχομενού* 
Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων-Θεσπιέων* Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας 

Δήμος Αγράφων Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων-Θεσπιέων* Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων-Θεσπιέων* 
Δήμος Σκύρου Δήμος Σκύρου Δήμος Σκύρου 

Βοιωτία  Εύβοια  Ευρυτανία  Φθιώτιδα  Φωκίδα  

 

Η κατάταξη των περιοχών ποσοστιαία ανά Δήμο, που ακολουθεί, είναι δυνατό να αξιοποιηθεί για το σχεδιασμό 
και εφαρμογή πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με άξονες την 
αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των ανισοτήτων εντός εκάστης περιφερειακής ενότητας. 
Ταυτόχρονα αποτυπώνονται οι διαφοροποιήσεις στην κατάταξη του ίδιου Δήμου εντός των εισοδηματικών 
κλιμακίων. Η συγκεκριμένη κατάταξη παράλληλα αξιοποιείται στη εξειδίκευση του Περιφερειακού Στρατηγικού 
Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης στα σχέδια Τοπικ  Αν πτυξη με Πρωτοβουλ α Τοπικ ν Κοινοτ των- ΤΑΠΤΟΚ και στα 
Τοπικά Σχέδια Κοινωνικής Ένταξης (ΤοΣΚΕ).  

Επειδή βιβλιογραφικά προσδιοριστικοί παράγοντες στην έξαρση της φτώχειας σε ορισμένες περιοχές είναι η 
γεωγραφία της περιοχής (π.χ. ορεινή και απομακρυσμένη/δυσπρόσιτη/νησιωτική), η πυκνότητα του πληθυσμού, 
η γήρανση του πληθυσμού, η απασχόληση και ο τομέας απασχόλησης, η υπογεννητικότητα, η έλλειψη υποδομών 
και κοινωνικών δομών κλπ, η ακολουθούμενη (εισοδηματική) προσέγγιση και κατάταξη είναι δυνατό να 
αξιοποιηθεί (μαζί με τους άλλους παράγοντες) ως προς την επιλογή των προτεραιοτήτων που πρέπει να 
τεθούνστην ανάπτυξη ολοκληρωμένων χωρικών πολιτικών άρσης της απομόνωσης και αναζωογόνησης που 
πιθανώς ξεφεύγουν από τους στόχους του παρόντος κειμένου.  
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Εισοδηματικά Κριτήρια-Ποσοστά 
Φθίνουσα Κατάταξη Δήμων εντός της 

Οικείας ΠΕ Βάσει Ποσοστιαίων 
Κριτηρίων. Κλιμάκια 0-3000 €  

Φθίνουσα Κατάταξη Δήμων εντός της 
Οικείας ΠΕ Βάσει Ποσοστιαίων 
Κριτηρίων.  Κλιμάκια 0-6.000 € 

Φθίνουσα Κατάταξη Δήμων εντός της 
Οικείας ΠΕ Βάσει Ποσοστιαίων 

Κριτηρίων. Κλιμάκια 0-12.000 € 
Δήμος Καρπενησίου Δήμος Αγράφων Δήμος Αγράφων 

Δήμος Ερέτριας Δήμος Ορχομενού* Δήμος Καρύστου 
Δήμος Δωρίδος Δήμος Καρύστου Δήμος Δομοκού 

Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 
Άννας 

Δήμος Δωρίδος Δήμος Ορχομενού* 

Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού Δήμος Μακρακώμης Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας 
Δήμος Καρύστου Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Δήμος Μακρακώμης 

Δήμος Χαλκιδέων Δήμος Καρπενησίου Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού 
Δήμος Ορχομενού* Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου 

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων* 
Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 

Άννας 
Δήμος Δωρίδος 

Δήμος Δελφών Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων* Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 
Άννας 

Δήμος Τανάγρας Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Δήμος Στυλίδας 
Δήμος Κύμης-Αλιβερίου Δήμος Ερέτριας Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων* 

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων Δήμος Δομοκού Δήμος Καρπενησίου 
Δήμος Λεβαδέων Δήμος Στυλίδας Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων 

Δήμος Θηβαίων Δήμος Θηβαίων Δήμος Θηβαίων 
Δήμος Λαμιέων Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων Δήμος Λεβαδέων 

Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Δήμος Λεβαδέων Δήμος Ερέτριας 
Δήμος Μακρακώμης Δήμος Δελφών Δήμος Λοκρών 

Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας Δήμος Κύμης-Αλιβερίου Δήμος Δελφών 
Δήμος Στυλίδας Δήμος Σκύρου Δήμος Κύμης-Αλιβερίου 

Δήμος Αγράφων Δήμος Λαμιέων Δήμος Λαμιέων 
Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Δήμος Χαλκιδέων Δήμος Σκύρου 

Δήμος Σκύρου Δήμος Λοκρών Δήμος Χαλκιδέων 
Δήμος Λοκρών Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας Δήμος Τανάγρας 

Δήμος Δομοκού Δήμος Τανάγρας Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας 
Βοιωτία  Εύβοια  Ευρυτανία  Φθιώτιδα  Φωκίδα  

 

Η ανάλυση που ακολουθεί έχει στόχο τον εντοπισμό θυλάκων φτώχειας και περιοχών με αυξημένες ανάγκες 
παρέμβασης με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα 
μπορεί να ααξιοποιηθεί από τις Περιφερειακές και Δημοτικές αρχές και τις πέντε Περιφερειακές Κοινωνικές 
Συμπράξεις, στον προγραμματισμό και υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζεται η εντός των Π.Ε. κατάταξη των περιοχών από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο μέσο όρο 
ατομικού εισοδήματος.  
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Μέσο Ατομικό Εισόδημα ανά Περιοχή   

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Περιοχή Μέσο Ατομικό Εισόδημα 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ 6.599 

ΓΡΑΝΙΤΣΑ 6.749 

ΑΓΡΑΦΑ 6.892 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ 7.296 

ΜΕΓ ΧΩΡΙΟ 7.688 

ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ 7.868 

ΚΡΙΚΕΛΛΟ 8.008 

ΦΟΥΡΝΑ 8.395 

ΠΡΟΥΣΟΣ 8.580 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 10.403 

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 8.644 
ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.878 
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ 9.102 

ΔΑΥΛΕΙΑ 9.123 
ΒΑΓΙΑ 9.216 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 9.683 
ΑΡΑΧΩΒΑ 9.770 
ΚΥΡΙΑΚΙΟ 10.262 
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 10.418 

ΘΗΒΑ 10.636 
ΔΙΣΤΟΜΟ 10.702 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 10.745 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 10.891 

ΑΝΤΙΚΥΡΑ 12.614 
ΠΑΡΑΛ ΔΙΣΤΟΜΟ 17.002 

 

 

 

ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΑΡΤΟΤΙΝΑ 7.206 
ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ 8.211 

ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ 8.245 

ΠΟΤΙΔΑΝΙΑ 8.352 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 8.443 

ΕΡΑΤΕΙΝΗ 8.747 

ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ 8.922 

ΕΥΠΑΛΙΟ 9.278 

ΓΡΑΒΙΑ 9.331 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ 9.444 

ΧΡΙΣΣΟ 9.698 

ΔΕΣΦΙΝΑ 9.926 

ΔΕΛΦΟΙ 10.128 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 11.506 

ΙΤΕΑ 11.629 

ΑΜΦΙΣΣΑ 11.857 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛ 7.613 
ΑΝΘΗΛΗ 7.914 

ΔΟΜΟΚΟΣ 7.987 
ΕΛΑΤΕΙΑ 8.017 

ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.096 
ΜΩΛΟΣ 8.306 
ΥΠΑΤΗ 8.311 

Κ ΤΙΘΟΡΕΑ 8.372 
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 8.679 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 8.801 
ΠΕΛΑΣΓΙΑ 9.049 

ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9.134 
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 9.211 

ΣΤΥΛΙΔΑ 9.359 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 9.598 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 9.904 
ΚΑΜ ΒΟΥΡΛΑ 10.008 

ΜΑΛΕΣΙΝΑ 10.045 
ΜΑΡΤΙΝΟ 11.408 

ΛΑΜΙΑ 11.419 
ΛΑΡΥΜΝΑ 15.548 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΜΑΡΜΑΡΙ 7.859 
ΑΓ ΑΝΝΑ 8.362 

ΣΤΕΝΗ 8.434 

ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ 8.487 

ΣΤΥΡΑ 8.537 

ΩΡΑΙΟΙ 8.577 

ΜΑΝΤΟΥΔΙ 8.819 

ΟΞΥΛΙΘΟΣ 8.912 

ΛΙΜΝΗ 8.970 

Λ ΑΙΔΗΨΟΥ 8.979 

ΙΣΤΙΑΙΑ 9.073 

ΚΑΡΥΣΤΟΣ 9.206 
ΚΑΘΕΝΟΙ 9.315 

ΚΡΙΕΖΑ 9.526 
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 9.575 

ΨΑΧΝΑ 9.834 
ΕΡΕΤΡΙΑ 9.910 

ΑΥΛΩΝΑΡΙ 10.248 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 10.558 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 10.684 
ΚΥΜΗ 10.743 

Ν ΑΡΤΑΚΗ 10.754 
ΣΚΥΡΟΣ 11.076 

ΧΑΛΚΙΔΑ 11.912 
ΑΛΙΒΕΡΙ 12.948 

  

 

 



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων 
– Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 68 
 

Στους πίνακες που ακολουθούν ανά Π.Ε. παρουσιάζονται: 
1. ποσοστιαία επί τοις εκατό οι δηλώσεις ανά κλίμακα εισοδήματος εντός της ίδιας της περιοχής (π.χ. 

στην Άμφισσα όπου ο Ταχυδρομικός Κώδικας είναι 33100 το 2,02%, των δηλώσεων ήταν από 0-3000 
€, το  13,47%, των δηλώσεων ήταν από 0-6000 € και το 35,72% των δηλώσεων ήταν από 0-12000 €).  

2. ποσοστιαία επί τοις εκατό οι δηλώσεις ανά κλίμακα εισοδήματος εντός του Δήμου (δηλαδή σε 
επίπεδο Δήμου στα κλιμάκια 0-6000 € το μεγαλύτερο ποσοστό 5,17% των δηλώσεων παρουσιάζεται 
στην Άμφισσα). 

3. η σε ποσοστά συμμετοχή κάθε περιοχής (ΤΚ) στη διαμόρφωση του συνόλου σε καθένα από τα τρία 
κλιμάκια (δηλαδή στα κλιμάκια 0-3.000 €  οι περιοχής ΑΜΦΙΣΣΑ με 29,06%, ΙΤΕΑ με 28,86%, ΓΡΑΒΙΑ 
με 10,22%, ΓΑΛΑΞΙΔΙ με 10,82%, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ με 5,01%, ΔΕΣΦΙΝΑ με 7,82%, ΔΕΛΦΟΙ με 6,21%, 
ΧΡΙΣΣΟ με 2,00%, ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ με 0,00% διαμορφώνουν το 100% του κλιμακίου στο δήμο). 
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Κλίμακες Εισοδήματος ανά Περιοχή 
ΦΩΚΙΔΑ   

ΤΚ Δήμοι Περιοχή 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-3000 εντός 
του ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-6000 € 
εντός του ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 
0-12000 € 

εντός του ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 0-

3000 € του ΤΚ 
στο Σύνολο 

των Δηλώσεων 
του Δήμου 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 0-
6000 € του ΤΚ 

στο Σύνολο 
των Δηλώσεων 

του Δήμου 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 0-

12000 € του ΤΚ 
στο Σύνολο των 
Δηλώσεων του 

Δήμου 

Ποσοστό 
του ΤΚ στην 
κλίμακα 0-
3000 € στο 

Δήμο 

Ποσοστό 
του ΤΚ στην 
κλίμακα 0-
6000 € στο 

Δήμο 

Ποσοστό 
του ΤΚ στην 
κλίμακα 0-

12000 € 
στο Δήμο 

33100 

Δήμος 
Δελφών 

ΑΜΦΙΣΣΑ 2,02% 13,47% 35,72% 0,78% 5,17% 13,72% 29,06% 35,79% 35,23% 
33200 ΙΤΕΑ 3,00% 14,18% 37,55% 0,77% 3,65% 9,66% 28,86% 25,26% 24,82% 
33057 ΓΡΑΒΙΑ 2,65% 15,82% 44,09% 0,27% 1,63% 4,56% 10,22% 11,31% 11,70% 
33052 ΓΑΛΑΞΙΔΙ 4,37% 15,04% 38,24% 0,29% 1,00% 2,54% 10,82% 6,90% 6,51% 
33051 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 2,90% 19,24% 50,64% 0,13% 0,89% 2,34% 5,01% 6,16% 6,02% 
33050 ΔΕΣΦΙΝΑ 3,36% 13,43% 40,88% 0,21% 0,84% 2,55% 7,82% 5,79% 6,54% 
33054 ΔΕΛΦΟΙ 3,80% 17,40% 45,96% 0,17% 0,76% 2,01% 6,21% 5,27% 5,16% 
33055 ΧΡΙΣΣΟ 1,80% 14,59% 41,62% 0,05% 0,43% 1,24% 2,00% 3,00% 3,18% 
33063 ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ 0,00% 10,77% 46,15% 0,00% 0,08% 0,32% 0,00% 0,52% 0,83% 

33056 

Δήμος 
Δωρίδος 

ΕΥΠΑΛΙΟ 4,00% 19,47% 46,51% 1,84% 8,98% 21,45% 53,78% 49,76% 45,41% 
33058 ΕΡΑΤΕΙΝΗ 3,30% 18,36% 50,14% 1,04% 5,78% 15,78% 30,25% 32,03% 33,41% 
33053 ΛΙΔΩΡΙΚΙ 2,55% 15,08% 44,08% 0,48% 2,81% 8,22% 13,87% 15,58% 17,39% 
33059 ΑΡΤΟΤΙΝΑ 1,67% 16,67% 66,67% 0,01% 0,14% 0,58% 0,42% 0,80% 1,22% 
33062 ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ 1,54% 13,85% 38,46% 0,01% 0,13% 0,36% 0,42% 0,72% 0,76% 
33061 ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ 3,03% 12,12% 37,88% 0,03% 0,12% 0,36% 0,84% 0,64% 0,76% 
33060 ΠΟΤΙΔΑΝΙΑ 1,41% 8,45% 47,89% 0,01% 0,09% 0,49% 0,42% 0,48% 1,04% 
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ΕΥΒΟΙΑ 

ΤΚ Δήμοι Περιοχή 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-3000 
εντός του 

ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-6000 € 
εντός του 

ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 
0-12000 € 
εντός του 

ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-3000 € του 
ΤΚ στο 

Σύνολο των 
Δηλώσεων 
του Δήμου 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-6000 € του 
ΤΚ στο 

Σύνολο των 
Δηλώσεων 
του Δήμου 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 
0-12000 € 

του ΤΚ στο 
Σύνολο των 
Δηλώσεων 
του Δήμου 

Ποσοστό 
του ΤΚ 

στην 
κλίμακα 

0-3000 € 
στο Δήμο 

Ποσοστό 
του ΤΚ 

στην 
κλίμακα 

0-6000 € 
στο Δήμο 

Ποσοστό 
του ΤΚ 

στην 
κλίμακα 

0-12000 € 
στο Δήμο 

34001 Δήμος 
Καρύστου 

ΚΑΡΥΣΤΟΣ 3,34% 18,61% 50,28% 2,03% 11,30% 30,52% 64,83% 60,37% 59,02% 
34013 ΜΑΡΜΑΡΙ 3,16% 20,28% 58,04% 0,58% 3,74% 10,70% 18,62% 19,99% 20,70% 
34015 ΣΤΥΡΑ 2,48% 17,62% 50,28% 0,52% 3,68% 10,49% 16,55% 19,64% 20,28% 
34100 

Δήμος 
Χαλκιδέων 

ΧΑΛΚΙΔΑ 3,07% 13,02% 35,14% 2,58% 10,98% 29,62% 84,42% 83,03% 83,07% 
34600 Ν ΑΡΤΑΚΗ 3,02% 14,20% 38,55% 0,27% 1,28% 3,47% 8,87% 9,66% 9,73% 
34002 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 3,07% 14,41% 38,30% 0,21% 0,97% 2,57% 6,72% 7,31% 7,20% 

34500 

Δήμος Κύμης-
Αλιβερίου 

ΑΛΙΒΕΡΙ 2,18% 11,64% 30,50% 0,87% 4,67% 12,23% 33,28% 32,78% 31,94% 
34003 ΚΥΜΗ 3,34% 17,00% 43,46% 0,53% 2,70% 6,91% 20,28% 18,99% 18,05% 
34009 ΑΥΛΩΝΑΡΙ 2,01% 14,99% 41,18% 0,34% 2,54% 6,99% 13,00% 17,87% 18,26% 
34017 ΚΡΙΕΖΑ 4,42% 16,52% 45,32% 0,45% 1,70% 4,66% 17,33% 11,94% 12,18% 
34016 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 2,20% 15,97% 42,65% 0,20% 1,49% 3,97% 7,80% 10,44% 10,36% 
34019 ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ 3,14% 15,93% 50,56% 0,11% 0,58% 1,83% 4,33% 4,05% 4,78% 
34011 ΟΞΥΛΙΘΟΣ 2,76% 14,75% 44,72% 0,10% 0,56% 1,70% 3,99% 3,93% 4,43% 
34005 Δήμος 

Μαντουδίου-
Λίμνης-Αγίας 

Άννας 

ΛΙΜΝΗ 4,20% 18,59% 47,60% 1,56% 6,93% 17,74% 46,94% 40,77% 38,68% 
34004 ΜΑΝΤΟΥΔΙ 2,81% 15,56% 43,93% 1,17% 6,46% 18,24% 34,99% 38,02% 39,78% 

34010 ΑΓ ΑΝΝΑ 2,84% 16,99% 46,57% 0,60% 3,60% 9,88% 18,08% 21,21% 21,54% 

34008 Δήμος 
Ερέτριας 

ΕΡΕΤΡΙΑ 4,40% 17,33% 43,53% 2,05% 8,08% 20,29% 54,13% 51,37% 50,31% 
34006 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 3,25% 14,32% 37,55% 1,74% 7,65% 20,05% 45,87% 48,63% 49,69% 
34007 Δήμος Σκύρου ΣΚΥΡΟΣ 1,84% 14,08% 36,36% 1,84% 14,08% 36,36% 100,00% 100,00% 100,00% 

34200 Δήμος 
Ιστιαίας-
Αιδηψού 

ΙΣΤΙΑΙΑ 2,35% 15,68% 47,25% 1,24% 8,27% 24,91% 38,87% 48,37% 51,37% 
34300 Λ ΑΙΔΗΨΟΥ 4,87% 19,42% 49,34% 1,71% 6,83% 17,35% 53,83% 39,95% 35,78% 
34012 ΩΡΑΙΟΙ 1,92% 16,51% 51,51% 0,23% 2,00% 6,23% 7,30% 11,68% 12,85% 

34400 Δήμος 
Διρφύων-

Μεσσαπίων 

ΨΑΧΝΑ 2,52% 15,25% 41,47% 1,77% 10,73% 29,17% 70,27% 71,75% 68,42% 
34014 ΣΤΕΝΗ 2,54% 16,99% 50,02% 0,39% 2,59% 7,61% 15,32% 17,29% 17,86% 
34018 ΚΑΘΕΝΟΙ 2,52% 11,33% 40,48% 0,36% 1,64% 5,85% 14,41% 10,95% 13,73% 
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ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 

ΤΚ Δήμοι Περιοχή 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-3000 
εντός του 

ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-6000 € 
εντός του 

ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 
0-12000 € 
εντός του 

ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 0-

3000 € του 
ΤΚ στο 

Σύνολο των 
Δηλώσεων 
του Δήμου 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 0-

6000 € του 
ΤΚ στο 

Σύνολο των 
Δηλώσεων 
του Δήμου 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 0-

12000 € του 
ΤΚ στο 

Σύνολο των 
Δηλώσεων 
του Δήμου 

Ποσοστό 
του ΤΚ 

στην 
κλίμακα 
0-3000 € 

στο Δήμο 

Ποσοστό 
του ΤΚ 

στην 
κλίμακα 

0-6000 € 
στο Δήμο 

Ποσοστό 
του ΤΚ 

στην 
κλίμακα 

0-12000 € 
στο Δήμο 

36071 
Δήμος 

Αγράφων 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ 2,66% 22,73% 57,45% 0,92% 7,82% 19,78% 46,38% 33,50% 31,97% 
36072 ΓΡΑΝΙΤΣΑ 1,60% 21,50% 63,87% 0,57% 7,71% 22,90% 28,99% 33,01% 37,03% 
36070 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ 1,90% 27,12% 66,79% 0,43% 6,13% 15,10% 21,74% 26,26% 24,42% 
36073 ΑΓΡΑΦΑ 0,81% 23,79% 57,26% 0,06% 1,69% 4,07% 2,90% 7,24% 6,58% 

36100 

Δήμος 
Καρπενησίου 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 4,72% 17,21% 41,26% 3,88% 14,14% 33,90% 90,38% 81,97% 79,29% 
36080 ΦΟΥΡΝΑ 1,24% 15,15% 46,68% 0,07% 0,86% 2,65% 1,65% 4,99% 6,20% 
36075 ΜΕΓ ΧΩΡΙΟ 3,00% 21,32% 52,25% 0,12% 0,84% 2,05% 2,75% 4,85% 4,80% 
36074 ΠΡΟΥΣΟΣ 3,11% 16,26% 53,63% 0,11% 0,55% 1,83% 2,47% 3,21% 4,27% 
36076 ΚΡΙΚΕΛΛΟ 1,48% 20,20% 53,20% 0,04% 0,48% 1,27% 0,82% 2,80% 2,98% 
36081 ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ 3,38% 15,46% 43,00% 0,08% 0,38% 1,05% 1,92% 2,19% 2,45% 

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ  

ΤΚ Δήμοι Περιοχή 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-3000 
εντός του 

ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-6000 € 
εντός του 

ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 
0-12000 € 
εντός του 

ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-3000 € του 
ΤΚ στο 

Σύνολο των 
Δηλώσεων 
του Δήμου 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-6000 € του 
ΤΚ στο 

Σύνολο των 
Δηλώσεων 
του Δήμου 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 
0-12000 € 

του ΤΚ στο 
Σύνολο των 
Δηλώσεων 
του Δήμου 

Ποσοστό 
του ΤΚ 

στην 
κλίμακα 
0-3000 € 

στο Δήμο 

Ποσοστό 
του ΤΚ 

στην 
κλίμακα 

0-6000 € 
στο Δήμο 

Ποσοστό 
του ΤΚ 

στην 
κλίμακα 

0-12000 € 
στο Δήμο 

35015 Δήμος 
Αμφίκλειας-

Ελάτειας 

Κ ΤΙΘΟΡΕΑ 1,84% 17,37% 49,33% 0,75% 7,09% 20,14% 40,00% 41,09% 41,02% 
35004 ΕΛΑΤΕΙΑ 2,46% 18,61% 53,02% 0,77% 5,78% 16,47% 40,83% 33,48% 33,55% 
35002 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 1,28% 15,61% 44,39% 0,36% 4,39% 12,48% 19,17% 25,43% 25,43% 

35011 Δήμος 
Μακρακώμης 

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 2,88% 18,67% 49,26% 1,36% 8,82% 23,28% 56,85% 49,29% 47,60% 
35003 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 1,97% 16,49% 47,67% 0,79% 6,60% 19,08% 32,99% 36,88% 39,02% 
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ΦΘΙΩΤΙΔΑ  
35017 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,25% 20,52% 51,36% 0,23% 2,10% 5,25% 9,64% 11,73% 10,75% 
35018 ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛ 0,49% 15,12% 51,71% 0,01% 0,38% 1,29% 0,51% 2,10% 2,63% 

35200 

Δήμος Λοκρών 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 1,74% 14,10% 42,85% 0,85% 6,86% 20,84% 50,76% 53,26% 53,09% 
35001 ΜΑΛΕΣΙΝΑ 2,12% 11,98% 36,10% 0,43% 2,44% 7,36% 25,95% 18,97% 18,75% 
35007 ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 1,81% 16,54% 45,30% 0,23% 2,09% 5,73% 13,74% 16,25% 14,60% 
35005 ΜΑΡΤΙΝΟ 1,09% 7,84% 31,74% 0,13% 0,96% 3,89% 8,02% 7,46% 9,90% 
35012 ΛΑΡΥΜΝΑ 0,42% 8,58% 23,64% 0,03% 0,52% 1,44% 1,53% 4,05% 3,66% 

35009 Δήμος 
Μώλου-Αγίου 
Κωνσταντίνου 

ΜΩΛΟΣ 2,05% 16,88% 50,94% 1,07% 8,82% 26,60% 44,55% 53,85% 54,93% 
35006 ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,94% 16,38% 47,78% 0,72% 3,99% 11,63% 29,86% 24,36% 24,03% 
35008 ΚΑΜ ΒΟΥΡΛΑ 2,62% 15,22% 43,48% 0,61% 3,57% 10,19% 25,59% 21,79% 21,05% 

35010 
Δήμος 

Δομοκού ΔΟΜΟΚΟΣ 1,36% 15,40% 50,92% 1,36% 15,40% 50,92% 100,00% 100,00% 100,00% 

35300 
Δήμος 

Στυλίδας ΣΤΥΛΙΔΑ 2,44% 15,91% 45,96% 1,75% 11,46% 33,11% 80,49% 75,65% 73,95% 
35013 ΠΕΛΑΣΓΙΑ 1,52% 13,19% 41,71% 0,43% 3,69% 11,66% 19,51% 24,35% 26,05% 

35100 Δήμος 
Λαμιέων 

ΛΑΜΙΑ 2,50% 13,36% 36,93% 2,35% 12,59% 34,79% 95,70% 92,93% 92,22% 
35016 ΥΠΑΤΗ 1,57% 15,87% 50,67% 0,06% 0,61% 1,95% 2,47% 4,52% 5,18% 
35014 ΑΝΘΗΛΗ 2,34% 18,00% 51,13% 0,05% 0,35% 0,98% 1,83% 2,56% 2,61% 

 

ΒΟΙΩΤΙΑ 

ΤΚ Δήμοι Περιοχή 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-3000 
εντός του 

ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-6000 € 
εντός του 

ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 
0-12000 € 
εντός του 

ΤΚ 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-3000 € του 
ΤΚ στο 

Σύνολο των 
Δηλώσεων 
του Δήμου 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 

0-6000 € του 
ΤΚ στο 

Σύνολο των 
Δηλώσεων 
του Δήμου 

Ποσοστό 
Δηλώσεων 
0-12000 € 

του ΤΚ στο 
Σύνολο των 
Δηλώσεων 
του Δήμου 

Ποσοστό 
του ΤΚ 

στην 
κλίμακα 
0-3000 € 

στο Δήμο 

Ποσοστό 
του ΤΚ 

στην 
κλίμακα 

0-6000 € 
στο Δήμο 

Ποσοστό 
του ΤΚ 

στην 
κλίμακα 

0-12000 € 
στο Δήμο 

32001 

Δήμος 
Αλιάρτου-
Θεσπιέων ΑΛΙΑΡΤΟΣ 2,68% 16,38% 43,81% 2,68% 16,38% 43,81% 100,00% 100,00% 100,00% 

32004 

Δήμος 
Διστόμου-
Αράχοβας-
Αντίκυρας ΑΡΑΧΩΒΑ 2,37% 15,72% 44,80% 0,84% 5,57% 15,88% 38,10% 44,55% 46,93% 
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ΒΟΙΩΤΙΑ 
32005 ΔΙΣΤΟΜΟ 2,42% 13,42% 37,10% 0,58% 3,20% 8,84% 26,19% 25,56% 26,12% 
32012 ΑΝΤΙΚΥΡΑ 2,24% 11,19% 29,96% 0,40% 2,01% 5,38% 18,25% 16,06% 15,90% 
32003 ΠΑΡΑΛ ΔΙΣΤΟΜΟ 1,69% 7,60% 16,42% 0,38% 1,73% 3,74% 17,46% 13,83% 11,05% 

32100 
Δήμος 

Λεβαδέων 

ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2,64% 15,06% 40,28% 2,28% 13,04% 34,88% 90,56% 88,40% 86,45% 
32007 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,48% 14,05% 45,53% 0,12% 0,67% 2,19% 4,72% 4,58% 5,42% 
32006 ΚΥΡΙΑΚΙΟ 0,72% 10,45% 32,21% 0,04% 0,53% 1,62% 1,43% 3,57% 4,02% 
32008 ΔΑΥΛΕΙΑ 2,33% 14,26% 46,41% 0,08% 0,51% 1,66% 3,29% 3,45% 4,11% 

32009 Δήμος 
Τανάγρας 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 2,53% 11,65% 33,50% 1,63% 7,52% 21,62% 62,03% 62,68% 63,05% 
32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ 2,82% 12,63% 35,73% 1,00% 4,48% 12,67% 37,97% 37,32% 36,95% 

32200 Δήμος 
Θηβαίων 

ΘΗΒΑ 2,65% 15,20% 39,69% 2,13% 12,20% 31,87% 86,03% 80,69% 78,39% 
32002 ΒΑΓΙΑ 1,49% 14,68% 44,26% 0,22% 2,12% 6,39% 8,70% 14,01% 15,72% 
32010 ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ 2,48% 15,20% 45,42% 0,13% 0,80% 2,39% 5,27% 5,29% 5,88% 

32300 
Δήμος 

Ορχομενού ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 2,88% 19,57% 50,71% 2,88% 19,57% 50,71% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

* Στις καταστάσεις της ΓΓΠΣ οι Δημοτικές Ενότητες Θεσπιέων και Ακραιφνίας,  Δήμων Αλιάρτου-Θεσπιέων και Ορχομενού αντίστοιχα περιλαμβάνονται στους 
ΤΚ Θήβας. Για την ορθότητα των συμπερασμάτων οι αντίστοιχοι πληθυσμοί που αναφέρονται ακολούθως έχουν αφαιρεθεί από τους οικείους Δήμους και 
έχουν προστεθεί στον Πληθυσμό του Δήμου Θηβαίων. Συγκεκριμένα από τη Δημοτική Ενότητα ΘΕΣΠΙΕΩΝ Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων 4.793 άτομα (Άσκρη 
622, Θεσπιαί 1.139, Λεοντάριο 904, Μαυρομμάτιο 1.847, Νεοχώρι 281) και από τη Δημοτική Ενότητα ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Δήμου Ορχομενού 2.752 άτομα (Ακραίφνιο 
1.058, Κάστρο 868, Στροβίκιο 14, Άγιος Ιωάννης 168, Κόκκινο 618, Μονή Πελαγίας 12, Σκροπονέρι 14). 
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Η αποτύπωση των στοιχείων που βασίστηκε στην ανάλυση των διαθέσιμων φορολογικών δεδομένων σε 
επίπεδο Ταχυδρομικού Κώδικα (ΤΚ) υποδεικνύουν γεωγραφικά πιθανούς θύλακες φτώχειας. Τα δεδομένα 
αυτά αφορούν  το φορολογικό έτος 2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το μέσο δηλωθέν οικογενειακό 
εισόδημα για το 2012 ήταν  15.365 € ενώ το μέσο ατομικό εισόδημα  (υπόχρεου και  συζύγου) ήταν 10.429 €.  

Η περιοχές με το χαμηλότερο δηλωθέν μέσο ατομικό εισόδημα είναι με:  

– ΤΚ 36070 το Ραπτόπουλο με μέσο ατομικό εισόδημα 6.599 €,  
– ΤΚ 36072 η Γρανίτσα με 6.749 €,  
– ΤΚ 36073 τα Άγραφα με 6.892 €  

όλες από την ΠΕ Ευρυτανίας.  

Από τις υπόλοιπες ΠΕ χαμηλότερο μέσο ατομικό εισόδημα: 

– στη Βοιωτία δηλώνουν με: ΤΚ 32300 ο Ορχομενός 8.644 € και με ΤΚ 32007 ο Άγιος Γεώργιος με 8.878 
€,  

– από τη Φωκίδα με ΤΚ 33059 η Αρτοτίνα με 7.206 € και με ΤΚ 33063 το Μαυρολιθάρι με 8.211 €,  
– από τη Φθιώτιδα οι περιοχές με ΤΚ 35018 το Γαρδίκη Ομιλαίων με δηλωθέν 7.613 € και με ΤΚ 35014 

η Ανθήλη με 7.914 € και τέλος  
– από την Εύβοια με ΤΚ 34013 το Μαρμάρι με 7.859 € και με ΤΚ 34010 η Αγ. Άννα με 8.362 €. 

Ποσοστιαία στο φορολογικό κλιμάκιο των δηλώσεων τα υψηλότερα ποσοστά μέσου ατομικού εισοδήματος 
βρίσκονται: 

– Από 0-3.000 € στη Λ. Αιδηψού το 4,87%, στο Καρπενήσι το 4,72% και στα Κριεζά το 4,42%.  
– Από 0-6.000 €: στο Ραπτόπουλο το 27,12%, στα Άγραφα το 23,79% και στο Κερασοχώρι το 22,73%.  
– Από 0-12.000 €:  στο Ραπτόπουλο το 66,79%, στην Αρτοτίνα το 66,67% και στη Γρανίτσα το 63,87%. 

Ως προς τα ποσοστά των επιχειρήσεων:  

– εισόδημα 0-3.000 € δηλώνουν στις περιοχές, Καρπενήσι το 5,52%, Ερέτρια το 5,34%, Λ Αιδηψού το 
5,27%, Αγ. Τριάδα το 5,26%, Γαλαξίδι το 5,03% και Λίμνη το 5,02%. 

– εισόδημα 0-6.000 € στις περιοχές, Ραπτόπουλο το 36,28%, Άγραφα το 32,56%, Κερασοχώρι το 29,58% 
και Γρανίτσα το 29,40%. 

– εισόδημα έως 12.000 δηλώνουν στις περιοχές, Αρτοτίνα το 75,00%, Ραπτόπουλο το 73,48%, Γρανίτσα 
το 70,83%, Άγραφα το 65,70% και Μαρμάρι το 65,18%. 

 

Δημογραφική Προσέγγιση 

Ο πληθυσμός της ΠΣΤΕ μειώθηκε το 2011 κατά 2,02% σε σχέση με το 2001 (από 558.144 σε 547.390 
κατοίκους), ενώ παράλληλα εμφανίζει το φαινόμενο της γήρανσης (περ. 20% του πληθυσμού είναι πάνω από 
65 ετών). 

Η ανάλυση των επιμέρους δημογραφικών δεικτών καταδεικνύει ότι το πρόβλημα της πληθυσμιακής γήρανσης 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα είναι αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Ειδικότερα, από 
τον υπολογισμό του δείκτη γήρανσης22 για την Περιφέρεια προκύπτει ότι κατά το έτος 2012 σε 100 παιδιά 
αντιστοιχούσαν 163,2 ηλικιωμένοι, ενώ για τη χώρα η αναλογία αυτή ανέρχεται σε 137. Το πρόβλημα της 
γήρανσης του πληθυσμού έχει άμεση επίδραση στο δείκτη εξάρτησης23. Η αρνητική θέση σε σχέση με το 
σύνολο της χώρας παρατηρείται και στο δείκτη αντικατάστασης που υποδηλώνει ότι κατά το ίδιο έτος σε 100 
άτομα εργάσιμης ηλικίας αντιστοιχούσαν 55,2 άτομα που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα 
(ηλικιωμένοι και παιδιά) σε σχέση με το σύνολο της χώρας το οποίο διαμορφώνεται στο 51,7.  

 

                                                             
22 Η αναλογία του γεροντικού πληθυσμού (ηλικίας 65 ετών και άνω)  προς τον ηλικιακά νεότερο πληθυσμό 
(ηλικίας 0-14 ετών) 
23Η αναλογία του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ηλικίας 0-14 και 65 ετών και άνω) στον οικονομικά 
ενεργό πληθυσμό (ηλικίας 15-64 ετών) 
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Δείκτες εξάρτησης ΠΕ της ΠΣΤΕ 
Περιφερειακή Ενότητα Δείκτης 

Voiotia 28,6 
Evvoia 33,4 

Evrytania 57,2 
Fthiotida 39,1 

Fokida 46,0 
ΠΗΓΗ: Eurostat Regional Yearbook 2014 edition 

H ΠΕ Ευρυτανίας, σε επίπεδο ΕΕ, είναι η δεύτερη Περιφέρεια (NUTS3) με το υψηλότερο ποσοστό κατοίκων 
άνω των 65 ετών. 

Διάρθρωση του πληθυσμού, κατά ομάδες ηλικιών 

 
ΠΗΓΗ: EurostatRegionalYearbook 2014 edition 

Οι δείκτες γήρανσης και αντικατάστασης24 στην Περιφέρεια ανά Δημοτική Ενότητα παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο Πίνακα. 

Δείκτες γήρανσης και αντικατάστασης 
Δείκτης γήρανσης Δείκτης χώρας Δείκτης αντικατάστασης Δείκτης χώρας 

<1,00 

1,34 

<0,70 

0,83 
1,01-1,34 0,70-0,80 
1,35-1,50 0,81-0,83 
1,51-2,00 0,83-1,00 

>2,00 >1 
 
Περιγραφή 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 1,34 0,83 
   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1,62 0,81 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1,77 0,82 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1,26 0,98 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΙΕΩΝ 1,10 1,04 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 2,73 0,54 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 2,33 0,75 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 3,49 0,50 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΤΗΣ 2,75 0,77 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2,49 0,75 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 2,45 0,82 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 2,67 0,56 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2,33 0,96 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 2,70 0,71 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ 2,78 0,69 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ 2,79 0,59 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΝΙΑΔΟΣ 2,53 0,90 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 1,72 0,77 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 1,79 0,70 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ 1,80 0,80 

                                                             
24 Ο αριθμός νέων 10-14 ετών ως προς ένα άτομο ηλικίας 60-64 ετών 

Region < 15 years 15–64 years ≥ 65 years
Pinhal Interior Sul (PT166) 10,2 57,4 32,4
Evrytania (EL243) 11,5 56,3 32,2
Ourense (ES113) 9,6 60,7 29,6
Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt (DEE01) 9,9 61,2 28,8
Zamora (ES419) 9,9 61,3 28,8
Grevena (EL131) 11,8 59,7 28,5
Arta (EL211) 12,9 58,8 28,3
Serres (EL126) 12,5 59,3 28,2
Lugo (ES112) 9,7 62,1 28,2
Savona (ITC32) 11,6 60,3 28,1
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Περιγραφή 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ 1,40 1,05 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ 2,01 0,59 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 3,41 0,59 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 3,58 0,63 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 5,86 0,30 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 2,62 0,70 
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2,05 0,70 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 1,87 0,73 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1,91 0,73 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΩΛΟΥ 2,38 0,65 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 2,19 0,67 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 1,86 0,76 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΙΝΑΙΩΝ 2,30 0,59 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 2,88 0,58 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1,35 0,86 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1,39 0,80 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1,01 0,95 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 3,49 0,56 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 3,55 0,51 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 1,81 0,47 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 3,49 0,38 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1,50 0,88 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 1,27 1,07 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1,87 0,65 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 1,35 0,91 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 1,34 0,87 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 1,64 0,75 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΟΒΗΣ 1,23 1,08 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1,25 0,93 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΙΩΝ 0,94 1,03 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΓΙΩΝ 1,70 0,98 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΣΒΗΣ 3,73 0,45 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 2,08 0,70 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1,86 0,78 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1,86 0,82 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 1,87 0,66 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 1,10 0,89 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 0,88 0,81 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 1,71 0,92 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 1,13 0,86 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 1,27 1,16 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 1,46 0,83 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 0,96 1,00 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 0,93 1,03 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 1,12 0,77 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΔΟΣ 1,32 0,71 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 0,87 1,23 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 0,85 1,06 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 1,95 0,71 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 1,74 0,74 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΡΦΥΩΝ 2,52 0,64 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1,49 0,72 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1,34 0,63 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 1,63 0,84 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 2,20 0,74 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2,08 0,92 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 1,64 0,82 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 3,07 0,56 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΟΣ 2,64 0,75 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΩΝ 3,01 0,52 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1,96 0,76 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΗΡΕΩΣ 1,63 0,81 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 2,66 0,74 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΕΩΝ 2,41 0,64 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2,17 0,71 
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Περιγραφή 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΥΝΕΩΝ 1,68 0,90 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 2,75 0,63 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΥΩΝ 2,06 0,74 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 2,80 0,60 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ 2,38 0,60 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 3,05 0,46 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ 2,85 0,59 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ 2,85 0,40 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ 4,20 0,36 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 1,35 0,71 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2,91 0,61 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2,26 0,73 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1,28 1,24 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 6,85 0,15 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 5,48 0,45 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ 7,05 0,20 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 8,79 0,28 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 4,81 0,43 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 5,19 0,31 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ 5,09 0,38 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 5,70 0,40 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 4,22 0,55 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 4,25 0,49 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 2,30 0,65 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 1,85 0,77 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 1,59 0,96 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2,24 0,55 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 4,35 0,39 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 1,80 0,72 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 1,60 1,27 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 1,23 1,04 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 3,83 0,39 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2,56 0,44 
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 3,52 0,46 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 2,86 0,57 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 15,39 0,14 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 3,91 0,47 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 2,63 0,45 

ΕΠ ΠΕΣτΕ 2014-2020 

Όπως έχει αναφερθεί σημαντικός παράγοντας στην έξαρση των φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού είναι η πυκνότητα του πληθυσμού σε μία περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat τα 
ποσοστά των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανάλογα με το βαθμό 
αστικοποίησης αυξάνονται όπως φαίνεται στον πίνακα (σε επίπεδο χώρας) που ακολουθεί.  

 

      Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανάλογα με το βαθμό αστικοποίησης 2011, (%) 

 Σύνολο Πυκνοκατοικημένη Ενδιάμεση Αραιοκατοικημένη 

Ελλάδα 31.0 29.4 30.9 32.5 

Eurostatregional yearbook 2013A more detailed view of the EU through regional statistics (STAT/13/1437 October 2013) 

Η βαθμιαία μείωση του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001 - 2011 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
πληθυσμιακής πυκνότητας της Περιφέρειας, η οποία από 38,9 κατοίκους ανά τετρ. χλμ. το 2001 μειώθηκε σε 
35,17 κατοίκους ανά τετρ. χλμ. το 2011, πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη της χώρας (81,75 κάτοικοι ανά 
τετ. χλμ.), αναδεικνύοντας έτσι και τον αγροτικό της χαρακτήρα. 
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Πυκνότητα ΠΕ της ΠΣΤΕ (Κάτοικοι/Km2) 
Περιφερειακή Ενότητα Κάτοικοι/Km2 

Βοιωτία 42,3 

Εύβοια 52,2 

Ευρυτανία 11,2 

Φθιώτιδα 36,8 

Φωκίδα 20,2 

ΠΗΓΗ: Eurostat Regional Yearbook 2014 edition 

Ο αριθμός πόλεων/κομοπόλεων στην ΠΣΤΕ με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 ατόμων είναι 44 ενώ των 
χωριών με πληθυσμό μικρότερο από 500 άτομα είναι 963. Οι ορεινές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο από 
500 άτομα είναι 241. Ο αριθμός των τοπικών κοινοτήτων στην ΠΣΤΕ με πυκνότητα μικρότερη από 10 άτομα 
ανά Km2 είναι 198 εκ των οποίων οι 158 είναι ορεινές. Τα ανωτέρω γεωγραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία 
αναφέρονται για να γίνει περισσότερο κατανοητή η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού πολιτικών αντιμετώπισης 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, το κόστος και οι υψηλές απαιτήσεις στο συντονισμό κατά την 
εφαρμογή πολιτικών. 

Οι περιοχές είναι στο επίκεντρο του σχεδιασμούΟλοκληρωμ νης Χωρικ ς Επ νδυσης-ΟΧΕ.    

Οι τοπικές και δημοτικές κοινότητες με πυκνότητα μικρότερη από τη μέση πυκνότητα της περιφέρειας (35,17 
ανά τετρ. χλμ.) και με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 ατόμων είναι οι ακόλουθες: 

Αραιοκατοικημένες Περιοχές με Πληθυσμό άνω των 500 Ατόμων 
Περιγραφή  Μόνιμος 

Πληθυσμός 
Έκταση 
(τ.χλμ) 

Πυκνότητα Χαρακτηρισμός Περιγραφή  

Τοπική Κοινότητα Ζελίου 673 57.666 11,67 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 957 59.071 16,20 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Στειρίου 689 50.772 13,57 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Χώστια 578 52.362 11,04 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος 652 25.052 26,03 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου 2.298 130.360 17,63 ΟΡΕΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Στενής Δίρφυος 654 29.060 22,51 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Στροπώνων 650 59.561 10,91 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Μακρυκάπας 804 26.717 30,09 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Βιτάλων 504 26.028 19,36 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Ροβιών 1.271 56.954 22,32 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Πηλίου 628 61.513 10,21 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Λουκισίων 1.359 90.258 15,06 ΟΡΕΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Γρανίτσης 561 32.614 17,20 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Ραπτοπούλου 595 29.084 20,46 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Δημοτική Κοινότητα Δελφών 1.024 37.892 27,02 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Αθανασίου Διάκου 518 41.388 12,52 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου 1.166 38.672 30,15 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Λιδωρικίου 875 47.574 18,39 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Τοπική Κοινότητα Μαλανδρίνου 681 23.894 28,50 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΕΛΣΤΑΤ επεξεργασία TEC 
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Σε επίπεδο Δημοτικής ενότητας οι ορεινές περιοχές και ο πληθυσμός παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 2.305 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 5.617 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 7.680 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 434 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 1.537 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΟΒΗΣ 2.770 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 3.881 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 3.170 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 2.298 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ 342 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 2.370 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ 4.490 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ 1.142 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 1.739 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1.581 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 967 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 1.547 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 1.072 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 8.575 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 547 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 856 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ 1.430 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑ 625 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 1.988 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 1.673 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 1.968 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 1.391 ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 3.388 ΟΡΕΙΝΟ 

ΕΛΣΤΑΤ επεξεργασία TEC 

 
Περιοχές Επιλέξιμες για CLLD ΟΡΕΙΝΟ 

Περιοχές μη Επιλέξιμες για CLLD (πληθυσμός > 5.000) ΟΡΕΙΝΟ 
Περιοχές μη Επιλέξιμες για CLLD (ορεινότητα < 88%) ΟΡΕΙΝΟ 

 
Απασχόληση ανά Τομέα Οικονομίας ανά Δήμο  

Τα αυξημένα ποσοστά απασχόλησης στον Πρωτογενή τομέα της οικονομίας ως παράγοντας που συμβάλει 
στην αύξηση της φτώχειας στην ΠΣΤΕ ανά Δήμο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Τα μεγάλα αστικά κέντρα 
εμφανίζουν τους μεγαλύτερους πληθυσμούς απασχόλησης ενώ στην κατάταξη ως ποσοστό του κάθε Δήμου 
στην οικεία Π.Ε. η εικόνα είναι διαφορετική και φαίνεται να συνδέεται με το μέσο εισόδημα. 

Δήμος 
Εργαζόμενοι στον 

Πρωτογενή Τομέα (Άτομα) 
Δήμος 

Ποσοστό Δήμων στη οικεία 
Π.Ε. των Εργαζομένων στον 

Πρωτογενή Τομέα 
Θηβαίων 3.519 Δομοκού 49,2% 

Χαλκιδέων 2.499 Αγράφων 44,0% 
Λαμιέων 2.267 Ορχομενού 43,0% 
Δομοκού 1.807 Αμφίκλειας-Ελάτειας 36,6% 

Λοκρών 1.736 Στυλίδας 33,6% 
Διρφύων-Μεσσαπίων 1.600 Αλιάρτου-Θεσπιέων 28,2% 
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Δήμος 
Εργαζόμενοι στον 

Πρωτογενή Τομέα (Άτομα) 
Δήμος 

Ποσοστό Δήμων στη οικεία 
Π.Ε. των Εργαζομένων στον 

Πρωτογενή Τομέα 

Ορχομενού 1.586 
Μώλου-Αγίου 
Κωνσταντίνου 

28,0% 

Ιστιαίας-Αιδηψού 1.440 Λοκρών 27,6% 
Τανάγρας 1.406 Διρφύων-Μεσσαπίων 26,4% 
Στυλίδας 1.334 Θηβαίων 25,7% 

Λεβαδέων 1.259 Μακρακώμης 24,5% 
Αμφίκλειας-Ελάτειας 1.246 Ιστιαίας-Αιδηψού 23,1% 
Αλιάρτου-Θεσπιέων 1.046 Δωρίδος 21,7% 

Μώλου-Αγίου 
Κωνσταντίνου 

1.023 Καρύστου 21,1% 

Δελφών 1.016 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 

Άννας 
19,9% 

Μακρακώμης 976 Τανάγρας 18,4% 
Κύμης-Αλιβερίου 974 Σκύρου 12,8% 

Καρύστου 759 Κύμης-Αλιβερίου 12,6% 
Δωρίδος 669 Καρπενησίου 12,6% 

Αγράφων 614 Δελφών 12,1% 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 

Άννας 
602 Λεβαδέων 11,8% 

Καρπενησίου 467 Ερέτριας 9,4% 
Ερέτριας 364 Λαμιέων 9,3% 

Διστόμου-Αράχοβας-
Αντίκυρας 

151 Χαλκιδέων 6,9% 

Σκύρου 135 
Διστόμου-Αράχοβας-

Αντίκυρας 
5,6% 

 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Κατά την επεξεργασία των στοιχείων του επιπέδου εκπαίδευσης ανά Δήμο φαίνεται και πάλι ότι τα 
περισσότερα άτομα βρίσκονται στις αστικές περιοχές ενώ τα ποσοστά χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
αυξάνονται στις φτωχότερες περιοχές.Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στον πίνακα που ακολουθεί είναι η 
Χαλκίδα και η Λαμία. 

 

Δήμος 
Άτομα που ολοκλήρωσαν 

μόνο την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

Δήμος 

Ποσοστό ατόμων Δήμων 
στη οικεία Π.Ε. που 

ολοκλήρωσαν μόνο την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Χαλκιδέων 22.960 Αγράφων 58,6% 
Λαμιέων 17.689 Δομοκού 48,9% 

Θηβαίων 
9.840 

Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 
Άννας 48,8% 

Λεβαδέων 8.115 Ορχομενού 46,1% 
Κύμης-Αλιβερίου 8.056 Ιστιαίας-Αιδηψού 44,1% 

Δελφών 7.281 Μακρακώμης 43,3% 
Ιστιαίας-Αιδηψού 7.200 Καρύστου 41,8% 

Λοκρών 5.988 Διρφύων-Μεσσαπίων 40,5% 

Διρφύων-Μεσσαπίων 
5.747 

Μώλου-Αγίου 
Κωνσταντίνου 40,3% 

Τανάγρας 5.729 Αλιάρτου-Θεσπιέων 39,7% 
Μακρακώμης 5.672 Λοκρών 39,3% 

Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 
Άννας 4.682 

Καρπενησίου 
39,2% 

Δωρίδος 4.150 Στυλίδας 39,2% 
Καρπενησίου 4.078 Αμφίκλειας-Ελάτειας 38,3% 

Δομοκού 4.024 Δωρίδος 37,4% 
Καρύστου 3.995 Τανάγρας 36,9% 
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Δήμος 
Άτομα που ολοκλήρωσαν 

μόνο την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

Δήμος 

Ποσοστό ατόμων Δήμων 
στη οικεία Π.Ε. που 

ολοκλήρωσαν μόνο την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Ορχομενού 3.968 Κύμης-Αλιβερίου 35,6% 
Στυλίδας 3.927 Θηβαίων 34,2% 

Μώλου-Αγίου 
Κωνσταντίνου 3.851 

Δελφών 
33,8% 

Ερέτριας 3.514 Ερέτριας 33,4% 
Αμφίκλειας-Ελάτειας 3.424 Λεβαδέων 33,0% 

Αλιάρτου-Θεσπιέων 
3.243 

Διστόμου-Αράχοβας-
Αντίκυρας 30,9% 

Αγράφων 2.999 Σκύρου 30,6% 
Διστόμου-Αράχοβας-

Αντίκυρας 2.018 
Λαμιέων 

29,1% 
Σκύρου 718 Χαλκιδέων 28,2% 

 

Μακροχρόνια Ανεργία 

Από τα συγκριτικά στοιχεία του ΟΑΕΔ σχετικά με τη μακροχρόνια ανεργία μηνός Μαρτίου του 2014 και του 
2015 διαπιστώνεται αύξηση κατά 10,14% στην Περιφέρεια ή 4.508 ατόμων εντός ενός έτους, με τη 
μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή να καταγράφεται στην περιοχή των Αγράφων (27%) και αριθμητική στην 
περιοχή της Χαλκίδας (668 άτομα).  

 ΔΗΜΟΣ 
Δελτία Ανέργων 
>=12 μήνες 2014 

Δελτία Ανέργων 
>=12 μήνες 2015 

Μεταβολή 
Ποσοστό 

Μεταβολής 

ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 345 368 23 6,7% 

ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  235 246 11 4,7% 

ΘΗΒΑΙΩΝ  1.376 1.514 138 10,0% 

 ΛΕΒΑΔΕΩΝ  1.749 1.899 150 8,6% 

 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  336 366 30 8,9% 

 ΤΑΝΑΓΡΑΣ  370 342 -28 -7,6% 

 ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 530 602 72 13,6% 

 ΕΡΕΤΡΙΑΣ  542 676 134 24,7% 

 ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ  521 568 47 9,0% 

 ΚΑΡΥΣΤΟΥ  392 449 57 14,5% 

 ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1.104 1.284 180 16,3% 

 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  736 757 21 2,9% 

 ΣΚΥΡΟΥ 75 63 -12 -16,0% 

 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  5.481 6.149 668 12,2% 

 ΑΓΡΑΦΩΝ  138 179 41 29,7% 

 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  560 692 132 23,6% 

 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ  248 294 46 18,5% 

 ΔΟΜΟΚΟΥ  116 122 6 5,2% 

 ΛΑΜΙΕΩΝ  4.453 4.788 335 7,5% 

 ΛΟΚΡΩΝ  428 544 116 27,1% 

 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  387 454 67 17,3% 

 ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  301 352 51 16,9% 

 ΣΤΥΛΙΔΟΣ  412 452 40 9,7% 

 ΔΕΛΦΩΝ  1.088 998 -90 -8,3% 

 ΔΩΡΙΔΟΣ  308 327 19 6,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 44462 48970 4508 10,1% 
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Βοιωτία
ΑΕΠ:2.450 ΜΕ

Μέσο κ.κ. ΑΕΠ: 26.500 Ε

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πρ/γενής 21,3, Δευτ/γενής 
27,9, Τρ/γενής 50,8

ΑΝΕΡΓΙΑ: 25,6

Δείκτης γήρανσης:1,35

Δείκτης αντικατάστασης:0,86

Πυκνότητα: 42,3

ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: Ορχομενός, Αγ. 
Γεώργιος, Δομβραίνα, Δαύλεια, Βάγια, Αλίαρτο
ς, Αράχωβα, Κυριάκι, Λειβαδιά.

Εύβοια
ΑΕΠ:3.013 ΜΕ

Μέσο κ.κ. ΑΕΠ: 14.500 Ε

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πρ/γενής 12,3, Δευτ/γενής 26,8 
Τρ/γενής 60,9

ΑΝΕΡΓΙΑ: 29,2

Δείκτης γήρανσης:1,46

Δείκτης αντικατάστασης:0,83

Πυκνότητα: 52,2

ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: Μαρμάρι, Αγ. 
Άννα, Στενή, Καλημεριάνοι, Στύρα, Ωραιοί, Μα
ντούδι, Οξύλιθος, Λίμνη 

Φθιώτιδα
ΑΕΠ:2.368 ΜΕ

Μέσο κ.κ. ΑΕΠ:14.100 Ε 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πρ/γενής 21,1, Δευτ/γενής 
18,9, Τρ/γενής 60,0

ΑΝΕΡΓΙΑ: 26,0

Δείκτης γήρανσης:1,77

Δείκτης αντικατάστασης:0,82

Πυκνότητα: 36,8

ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: Γαρδίκι
Ομιλαίων, Ανθήλη, Δομοκός, Ελάτεια, Αγ 
Γεώργιος, Μώλος, Υπάτη, Κ. 
Τιθορέα, Μακρακώμη, Σπερχιάδα, Πελασγία

Φωκίδα
ΑΕΠ:481ΜΕ

Μέσο κ.κ. ΑΕΠ: 11.600 Ε

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πρ/γενής 14,7, Δευτ/γενής 
19,9, Τρ/γενής 65,4

ΑΝΕΡΓΙΑ: 27,4

Δείκτης γήρανσης:2,30

Δείκτης αντικατάστασης:0,65

Πυκνότητα: 20,2

ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 
Αρτοτίνα, Μαυρολιθάρι, Πενταγιοί, Ποτιδανία,

Πολύδροσο, Ερατεινή, Κροκύλειο, Ευπάλιο, Γρ
αβιά, Λιδωρίκι, Χρισσό, Δεσφίνα, Δελφοί

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πρ/γενής 14,7, Δευτ/γενής 

Μαυρολιθάρι, Πενταγιοί, Ποτιδανία,

Πολύδροσο, Ερατεινή, Κροκύλειο, Ευπάλιο, Γρ
Δελφοί

Ευρυτανία
ΑΕΠ:231 ΜΕ

Μέσο κ.κ. ΑΕΠ: 11.000 Ε

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πρ/γενής 21,2, Δευτ/γενής 
17,7,  Τρ/γενής 61,2 

Δείκτης γήρανσης:2,91

Δείκτης αντικατάστασης:0,61

Πυκνότητα: 11,2

ΑΝΕΡΓΙΑ: -

ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 
Ραπτόπουλο,  Γρανίτσα, Άγραφα, Κερασοχώρι,
Μεγ. Χωριό, Αγ. 
Τριάδα, Κρίκελλο, Φουρνά, Προυσός,  Καρπεν
ήσι.
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Περιγραφή / Φύλο και ομάδες 
ηλικιών Σύνολο πληθυσμού 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(Έδρα: Λαμία) 547390 534519 528397 6122 6018 496 69 625 166 69 148 618 1036 0 7 2784 0 0 0 6853 

00-09 50091 49407 48894 513 186 40 0 10 0 0 3 3 19 0 0 111 0 0 0 498 

10-19 52376 50901 50341 560 805 41 0 49 58 0 2 10 11 0 0 634 0 0 0 670 

20-29 64071 60657 58992 1665 2264 99 3 17 100 5 12 42 284 0 2 1700 0 0 0 1150 

30-39 78290 76470 74864 1606 846 90 1 15 3 8 32 113 352 0 0 232 0 0 0 974 

40-49 78411 76895 75918 977 531 69 1 21 3 13 46 95 225 0 3 55 0 0 0 985 

50-59 69691 68485 68003 482 336 58 1 32 0 15 16 80 106 0 2 26 0 0 0 870 

60-69 60412 59501 59342 159 242 30 5 55 1 13 17 77 33 0 0 11 0 0 0 669 

70-79 59360 58388 58288 100 351 52 21 146 1 10 10 98 4 0 0 9 0 0 0 621 

80+ 34688 33815 33755 60 457 17 37 280 0 5 10 100 2 0 0 6 0 0 0 416 

Άρρενες 277475 269842 264942 4900 4169 267 21 184 116 54 76 189 684 0 6 2572 0 0 0 3464 

00-09 25708 25354 25085 269 89 20 0 4 0 0 0 2 10 0 0 53 0 0 0 265 

10-19 27516 26500 26150 350 654 23 0 15 40 0 2 3 1 0 0 570 0 0 0 362 

20-29 35755 33106 31687 1419 2029 54 0 6 70 5 8 22 200 0 2 1662 0 0 0 620 

30-39 41433 40304 38878 1426 606 49 1 9 1 6 16 49 265 0 0 210 0 0 0 523 

40-49 40497 39669 38817 852 290 37 0 9 3 8 28 29 132 0 2 42 0 0 0 538 

50-59 35291 34644 34252 392 175 36 0 20 0 12 8 25 56 0 2 16 0 0 0 472 

60-69 29391 28988 28879 109 98 13 2 24 1 10 9 16 17 0 0 6 0 0 0 305 

70-79 27220 26858 26805 53 122 26 7 49 1 8 4 17 3 0 0 7 0 0 0 240 

80+ 14664 14419 14389 30 106 9 11 48 0 5 1 26 0 0 0 6 0 0 0 139 

Θήλεις 269915 264677 263455 1222 1849 229 48 441 50 15 72 429 352 0 1 212 0 0 0 3389 

00-09 24383 24053 23809 244 97 20 0 6 0 0 3 1 9 0 0 58 0 0 0 233 

10-19 24860 24401 24191 210 151 18 0 34 18 0 0 7 10 0 0 64 0 0 0 308 

20-29 28316 27551 27305 246 235 45 3 11 30 0 4 20 84 0 0 38 0 0 0 530 

30-39 36857 36166 35986 180 240 41 0 6 2 2 16 64 87 0 0 22 0 0 0 451 

40-49 37914 37226 37101 125 241 32 1 12 0 5 18 66 93 0 1 13 0 0 0 447 

50-59 34400 33841 33751 90 161 22 1 12 0 3 8 55 50 0 0 10 0 0 0 398 

60-69 31021 30513 30463 50 144 17 3 31 0 3 8 61 16 0 0 5 0 0 0 364 

70-79 32140 31530 31483 47 229 26 14 97 0 2 6 81 1 0 0 2 0 0 0 381 

80+ 20024 19396 19366 30 351 8 26 232 0 0 9 74 2 0 0 0 0 0 0 277 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού 2011. Μόνιμος πληθυσμός κατά είδος  καταλύματος,  φύλο και ομάδες ηλικιών, Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες 
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Γενική προσέγγιση των Ομάδων-Στόχου 
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι των παρεμβάσεων του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι τα μέλη των «Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού» και των «Ειδικών 
Ομάδων Πληθυσμού», όπως έχουν οριστεί στο Νόμο 4019/2011 καθώς και στον Κανονισμό 1304/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.  

Στο πλαίσιο του νόμου 4019/2011 ως «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού» ορίζονται γενικά οι κοινωνικές ομάδες 
πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας 
κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής 
αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή 
ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας. Για τις ανάγκες του νόμου, οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε 
δύο κατηγορίες: 

α) Στις ευάλωτες ομάδες στις οποίες ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. 
Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές, ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή 
απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι /αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. 

Β) Στις ειδικές ομάδες στις οποίες ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε 
αυτές ανήκουν, ενδεικτικά, οι άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι 
μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί μονογονεϊκών νοικοκυριών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες 
θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα 
άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.  

Ο προσδιορισμός και η υποστήριξη των οριζόμενων ως φτωχών κοινωνικών ομάδων απαιτεί την εισαγωγή του 
εισοδηματικού κριτηρίου το οποίο εξάγεται από τα στοιχεία της ΓΓ Εσόδων και της ΕΥΣΕΚΤ. Από τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ στις ομάδες θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι ανασφάλιστοι με χαμηλό εισόδημα, τα νοικοκυριά χωρίς 
κανένα εργαζόμενο οι ωφελούμενοι της πιλοτικής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κλπ. 

Οι σχεδιασμοί, κατευθύνσεις και δράσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 που περιλαμβάνονται στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπως και στα Τομεακά Ε.Π. και αφορούν τις συγκεκριμένες ομάδες 
απαιτείται να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό και ακολούθως στην ανάπτυξη των παρεμβάσεων υποστήριξης 
των ωφελούμενων του ΠΣΣΚΕ.   

Υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο ΟΤΑ Α βαθμού στο πλαίσιο της κοινωνικής 
πρόνοιας 

Βασικές υπηρεσίες Πρόνοιας καλύπτονται από τους Δήμους της Περιφέρειας (συγκεντρωτικά και όχι 
υποχρεωτικά κατά περίπτωση). Ειδικότερα ο Δήμος:  

1. Εκδίδει αποφάσεις κοινωνικής προστασίας για την πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χορηγεί 
βιβλιάρια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών και 
ενημερώνει το ηλεκτρονικό αρχείο (OPSNA). Διενεργεί διασταυρωτικό έλεγχο με τους 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

2. Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας για προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή όπου ο νόμος ορίζει. 

3. Παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη για την Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τηρεί το 
ανάλογο αρχείο συνεδριάσεων. 

4. Εφαρμόζει προγράμματα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα, οικογένειες ή κοινωνικές 
ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας κοινωνικών γεγονότων ή φυσικών 
καταστροφών ή λόγω ένδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α΄). 
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5. Χορηγεί επίδομα σε υπερήλικες και φοιτητές ομογενείς και επαναπατριζόμενους που στερούνται 
πόρους διαβίωσης, καθώς και εφ΄ άπαξ βοήθημα πρώτης εγκατάστασης. 

6. Μεριμνά για τη χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών 
αγορών. 

7. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών 
σταθμών. 

8. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί 
σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία παιδικών εξοχών. 

9. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε 
συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

10. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό 
τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς. 

11. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων 
που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 

12. Μεριμνά για το διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα 
λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας και παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής 
Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ). 

13. Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας 
Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο. 

14. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή 
της δημόσιας υγείας. 

15. Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας 

16. Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά 
προγράμματα για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

17. Μεριμνά, σε συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας και δημοσίων Σχέσεων, για την πληροφόρηση 
των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. 

18. Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του 
Δήμου.  

19. Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και εκδίδει βιβλιάρια και 
βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς. 

20. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών. 

21. Έχει την ευθύνη λειτουργίας Δημοτικών Ιατρείων με στόχο την παροχή αποκεντρωμένων υπηρεσιών 
πρόληψης στον τομέα της υγείας 

22. Έχει την ευθύνη λειτουργίας ενδεχόμενης  Κινητής Μονάδας Ιατρικής Περίθαλψης 

23. Μελετά, καταρτίζει, υλοποιεί και παρακολουθεί προγράμματα προληπτικής ιατρικής που σκοπό 
έχουν την παροχή υπηρεσιών πρόληψης στους δημότες. 

24. Συλλέγει στοιχεία και συμπεράσματα από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών με σκοπό την 
υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων στον δημότη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας. 
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25. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, 
ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες λόγω προβλημάτων υγείας τους δαπάνες διαβίωσης. Μεριμνά για 
την εφαρμογή του προγράμματος παιδικής προστασίας σε παιδιά που στερούνται της πατρικής 
προστασίας λόγω θανάτου, αναπηρίας 67%, στράτευσης, φυλάκισης του πατέρα, ή λόγω διάζευξης, 
διάστασης ή εγκατάλειψης των γονέων καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον οι οικογένειες 
βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. 

26. Χορηγεί εφάπαξ βοήθημα σε ανασφάλιστες εργαζόμενες μητέρες λόγω τοκετού, καθώς και σε 
ασφαλισμένες που δεν δικαιούνται ανάλογων παροχών από το ταμείο τους. 

27. Χορηγεί επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες που αδυνατούν να 
καλύψουν οι ίδιοι τις στεγαστικές τους ανάγκες λόγω οικονομικής αδυναμίας. 

28. Τηρεί για όλα τα παραπάνω προγράμματα ατομικούς φακέλους των επιδοτούμενων με τα 
απαιτούμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά, καθώς και μητρώα με τα στοιχεία που αφορούν 
τους ίδιους και τις παθήσεις τους. Οι φάκελοι αυτοί έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

29. Χορηγεί την Κάρτα Αναπηρίας μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής 
Πιστοποίησης Αναπηρίας. 

 

  



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 87 
 

Δομές και Προγράμματα που λειτουργούν στους Δήμους της Περιφέρειας 

Οι δομές και τα Προγράμματα που λειτουργούν οι Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι τα ακόλουθα: 
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Δήμος Αλιάρτου a a a a a a a a

Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας a a a a

Δήμος Θηβαίων a a
a 

2 δομές

a 

2 δομές
a a a

Δήμος Λεβαδέων a a a άτυπα
a 

5 δομές

a 

2 δομές

a 

4 δομές
a

a 

Γραφείο Προώθησης 
Απασχόλησης

a a a a

Δήμος Ορχομενού a a a a

Δήμος Τανάγρας a
a 

2 δομές

a 

3 δομές

a

Δίκτυο Πρόληψης 
bul l ing

a

Σύνολο 1 1 4 1 1 9 3 12 1 1 1 2 6 2 4 2 51

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων a
a 

5 δομές
a a a

Δήμος Ερέτριας a a
a 

2 δομές
a

a 

Γραφείο Αλλοδαπών
a a a

Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού a a a a a a

Δήμος Καρύστου a a a

Δήμος Κύμης-Αλιβερίου a περιστασιακά
a 

6 δομές
a a a

Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας a a

Δήμος Σκύρου a a a a

Δήμος Χαλκιδέων a a
a 

2 δομές

a 

3 δομές
a a a

Σύνολο 4 2 2 14 4 10 1 1 7 4 4 53

Δήμος Αγράφων a

Δήμος Καρπενησίου a a a a a a a a a a a a a a

Σύνολο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 15

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας
a 

2 δομές

a 

2 δομές
a a

Δήμος Δομοκού a
(άτυπα)

a 

30 παιδιά
a a

a

11 παιδιά
a

Δήμος Λαμιέων a a a

a 

12-13 
μερίδες

a a a
a 

4 δομές
a a

a 

8 δομές
a a a a a a a a a

Δήμος Λοκρών

a 

(διοικητική 
υποστήριξη 
από δήμο 
Λαμιέων)

a a a a a a a

a Συμβουλευτικός 

Σταθμός ΟΚΑΝΑ σε 
συνεργασία με Δήμο 

Λαμίας

a a a

Δήμος Μακρακώμης
a 

20 μερίδες

a 

2 δομές
a

Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου a a
a 

2 δομές

a 

Μεσολαβητής 
Τραπεζικών - 
επενδυτικών 
Υπηρεσιών

a a

Δήμος Στυλίδας

a 

(διοικητική 
υποστήριξη 
από δήμο 
Λαμιέων)

a
a 

2 δομές
a a a a a a

Σύνολο 5 1 2 1 4 1 1 2 10 1 2 16 3 2 1 1 2 7 4 5 3 1 75

Δήμος Δελφών

a Σε εξέλιξη Σε εξέλιξη a Σε εξέλιξη
κινητή 

μονάδα

a 

4 δομές

a

a 

8 δομές

a a a

a

Κέντρο Ρομά
Σε εξέλιξη a a a

a 

Πρόγραμμα Αστέγων - 
απόρων & Επισιτιστικό 

Πρόγραμμα

Δήμος Δωρίδος a a άτυπα a a a

Σύνολο 2 2 4 1 9 1 1 1 1 2 1 2 1 28

Σύνολο ανά Δομή 9 1 1 9 2 6 2 3 3 24 1 6 38 4 0 0 3 1 3 2 2 0 1 5 0 17 8 11 5 1 1 169

Ονομασία Δήμου Σύνολο ανά Δήμο

Κοινωνικές Δομές Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013 και άλλα έως 2015
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Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Γυναίκες Παιδιά Άντρες Γυναίκες
Αιτήσεις 

Προγράμματος 
Βοήθεια στο σπίτι

Δικαιούχοι 
Προγράμματος 

Βοήθεια στο 
σπίτι

Αιτήσεις
Αριθμός 

Ωφελούμενων

Αριθμός 
ωφελούμενων 

παιδιών

Αριθμός 
ωφελούμενων 

μητέρων με οικ. 
εισοδημα 0-6000€

Αριθμός 
ωφελούμενων 

μητέρων με 
εισοδημα 6000-

12.000 €

Αριθμός 
Δομών

Αριθμός 
Ωφελούμενων

Αριθμός 
Δομών

Αριθμός 
Ωφελούμενων

Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Παιδιά Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Παιδιά Άντρες Γυναίκες Παιδιά Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες

Δήμος Αλιάρτου

Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας

Δήμος Θηβαίων 15 1 2 173 182 75 4 302 413 400 262 167 6 20 1 250 12 20 19 1 9 16 8

Δήμος Λεβαδέων
(άντρες + 
γυναίκες)

5603
(άντρες + 
γυναίκες)

491
(άντρες + 
γυναίκες)

80
(άντρες + 
γυναίκες)

7 30
(άντρες + 
γυναίκες)

58 220 220 247 54 47 1 269
(άντρες + 
γυναίκες)

9
(άντρες + 
γυναίκες)

300

Δήμος Ορχομενού 170 150 120 55 50

Δήμος Τανάγρας

Σύνολο 740 537 464 60 67 2 519

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων

Δήμος Ερέτριας

Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
(άντρες + 
γυναίκες)

30
(άντρες + 
γυναίκες)

8
(άντρες + 
γυναίκες)

110 1
140 ωφελούμενα 

νοικοκυριά
(άντρες + 
γυναίκες)

2

Δήμος Καρύστου

Δήμος Κύμης-Αλιβερίου

Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Δήμος Σκύρου 1638 1356 56 28 1 31

Δήμος Χαλκιδέων 1.949 3.995 450 50 15 3 1 61 49 151 142 350 250 94 112 151 142 81 4 5 1 240 5 14

Σύνολο 406 278 96 283 151 142

Δήμος Αγράφων 6.976         
(άντρες + 
γυναίκες)

83 1 4 298 14 45 14 45 9 16

Δήμος Καρπενησίου
(εκτίμηση 
αντρών + 

γυναικών)
6.500         73 56 15 95 83

58
για το 2015

499
Συνολικά οι 

ωφελούμενοι
100 30 12 1 80 131 98 129 97 88 12 1 1 2 1 2 1

Σύνολο 58 797 100 30 12 1 80

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας

Δήμος Δομοκού 1 220 150 34 23 5 501 378 381 278 560 120 100 3

Δήμος Λαμιέων

Δήμος Λοκρών

Δήμος Μακρακώμης

Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Δήμος Στυλίδας 60 150 110 36

Σύνολο 220 260 70 23 5

Δήμος Δελφών 106 77 350 488 149 28 33 3 248

Δήμος Δωρίδος 50 31 5 55 26 276 276 24 24

Σύνολο 626 764 173 52 33 3 248

ΣΥΝΟΛΟ 1.644 2.764 1.085 165 117 102 1.130 151 142
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ΚΗΦΗ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Κοινωνικά Παντοπωλεία Κοινωνικά Φαρμακεία Στοιχεία Μεταναστών
Και εξ αυτών Νoμίμων 

Μεταναστών

Άστεγοι ή άτομα που 
έχουν αποκλειστεί από 

την στέγαση

Ηλικιωμένοι  (άνω των 
65 ετών) χωρίς 

Ασφάλιση Υγείας

Και εξ αυτών 
Παρανόμων 

Μεταναστών

Πρόσφυγες και Αιτούντες 
άσυλο

Παλιννοστούντες
Φυλακισμένοι/ 

αποφυλακισμένοι
Ανήλικοι παραβάτες

Κάτοικοι 
απομακρυσμένων 

περιοχών και μικρών 
νησιών

ΑΜΕΑ δικαιούχων 
των κοινωνικών και 

προνοιακών 
επιδομάτων από 
Μητρώο Δήμου

Εξαρτημένα ή 
απεξαρτημένα από 

ουσίες άτομα

Οροθετικοί από 
Μητρώο Δήμου

Αρχηγοί 
μονογονεϊκών 

οικογενειών

Παιδική φτώχεια 
(κοινωνικές υπηρεσίες 

των Δήμων)

Θύματα κακοποίησης. 
Γυναίκες και παιδιά 
(Ξενώνες Δήμων)

Ανασφάλιστοι που 
κάνουν χρήση 

υπηρεσιών υγείας 
δημοτικών Ιατρείων

Βοήθεια στο σπίτι

18 62

9 9 3245.923 491 95 8 205 240 79 715 32 20

240 5 16

13.476 212 1 19 178 288 13 1 2 1 3

110 49 293 85 63.024 5.952 500

22.423 595 27 501 528 129 1.089

16

210 879 220 3

382

265 15233

264 5 81

6.919

Περιφερειακ
ή Ενότητα

Ονομασία Δήμου
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28 340

1 1.219

1.601 1
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Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 

Επειδή το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ αφορά μέλη τόσο των ευάλωτων όσο και των ειδικών 
ομάδων κρίθηκε σκόπιμο να προηγηθεί. 

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) είναι ένα ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο παρέχεται από 
όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και παρέχει μειωμένη τιμή ρεύματος για οικιακή χρήση σε ευπαθείς ομάδες 
καταναλωτών.   

Σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Κοινωνικό 
Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) παρέχεται για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και πιο συγκεκριμένα 
για: άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνους, άνεργους, μακροχρόνια άνεργους, ΑΜΕΑ και άτομα που χρήζουν 
μηχανικής υποστήριξης. Το τιμολόγιο αυτό παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.Το ΚΟΤ 
παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων, από 
τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, ΟΑΕΔ).   

Στον κατωτέρω πίνακα περιλαμβάνονται στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των οικιακών παροχών, των 
δικαιούχων ΚΟΤ και των Ευάλωτων Πελατών ανά Δήμο της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας. Σημειώνεται ότι επειδή 
στους Ευάλωτους Πελάτες συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι δικαιούχοι ΚΟΤ, στις στήλες των Ευάλωτων 
παρατίθεται μόνο το πλήθος των Ευάλωτων Πελατών οι οποίοι δεν είναι ταυτόχρονα και δικαιούχοι KΟT, 
 
Δικαιούχοι ΚΟΤ και των Ευάλωτων Πελατών ανά Δήμο της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΗΘΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΤ 
ΠΛΗΘΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 4.036 285 4 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 5.125 546 15 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 6.497 408 19 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 18.882 1131 25 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 11.023 410 19 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ 6.902 237 10 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 5.986 443 28 
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 5.670 160 7 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 11.712 629 16 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 18.786 1590 47 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 16.742 1100 24 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 10.636 594 22 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 11.891 528 13 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜ ΗΣ-ΑΛΙ ΒΕΡΙΟΥ 22 1194 26 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 47.111 4652 118 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 18.651 1884 52 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 12.829 641 16 
ΔΗΜΟΙ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 9.525 605 21 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-Λ!ΜΝHI 9.074 572 17 
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 12.463 550 33 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 5.415 472 17 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 3.273 129 8 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΑΙΔΟΣ 8.861 536 17 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 11.863 510 21 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ λ60.380 4305 110 
Σύνολο 355.131 24.111 705 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 
  
  

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΤ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΔΕΗ 353.492 24.101 704 
Λοιποί Προμηθευτές Ηλεκτρ. 
Ενέργειας 

1.639 10 1 

Σύνολο 355.131 24.111 705 
ΠΗΓΗ: ΔΕΔΔΗΕ, 5/2015 
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Ευάλωτες ομάδες 

Άτομα με αναπηρία 

Ο όρος «ανάπηρος» σύμφωνα με τον ορισμό του Ο.Η.Ε. (1975) αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο που δεν 
μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής, ατομικής ή και κοινωνικής 
ζωής λόγω κάποιου εκ γενετής ή επίκτητου σωματικού ή διανοητικού μειονεκτήματος. Συνεπώς, οι αναπηρίες 
διακρίνονται σε τέσσερα είδη: κινητικές ή σωματικές, αισθητηριακές, νοητικές, γνωστικές και συναισθηματικές. 
Ακόμα οι αναπηρίες ταξινομούνται ως προς το χρόνο εκδήλωσης σε εκείνες με τις οποίες γεννιέται το βρέφος και 
σε αναπηρίες οι οποίες μπορούν να προκληθούν σε κάποια χρονική στιγμή από κληρονομική αιτία, ασθένειες, 
εργατικό - τροχαίο ή άλλο ατύχημα. Συνεπώς η μειονεξία του αναπήρου, άσχετα από την μορφή και τον χρόνο 
που εκδηλώνεται προκαλεί μερική ή ολική απώλεια της ικανότητας του ατόμου να καλύπτει τις ανάγκες του. 

Το Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), έχουν την αρμοδιότητα, μέσω των Υγειονομικών Επιτροπών τους, 
να πιστοποιήσουν την αναπηρία και να εκτιμήσουν το βαθμού αναπηρίας σύμφωνα με το νόμο. Στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων έχει πραγματοποιηθεί η 
απογραφή των δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της 
Χώρας. Η απογραφή ξεκίνησε την πρώτη Φεβρουαρίου 2012 και ολοκληρώθηκε στις δεκαέξι Μαρτίου 2012.  

Οι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων αποτελούν, για τις 
ανάγκες του παρόντος, τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας στόχου.  

Άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο και έχουν εντοπιστεί κατά τις 
ενέργειες διερεύνησης και καταγραφής συνυπολογίζονται.  

Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα καταγραφή των στοιχείων από τους Δήμους  ο αριθμός των ΑΜΕΑ παρατίθεται 
στον ακόλουθο πίνακα:  
Αριθμός ατόμων με αναπηρία στους δήμους της Περιφέρειας, 2014 

Δήμος Πλήθος 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 9 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 82 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 6 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΊΔΑΣ 50 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 40 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 120 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 8 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 12 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ  - ΛΙΜΝΗΣ – 

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 
60 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 1 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 39 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 9 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 3 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 300 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 50 
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ 10 

ΣΥΝΟΛΟ 799 
ΠΗΓΗ: Δομές που εξυπηρετούν ΑΜΕΑ στην επικράτεια των Δήμων της Περιφέρειας 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 στα Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες της Περιφέρειας διαμένουν 
συνολικά 148 εν των οποίων 76 άρρενες και 72 θήλεις. 

Εντούτοις, σύμφωνα με βάσιμες επισημάνσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (E.Σ.Α.μεΑ.), και 
με δεδομένη την έλλειψη εθνικών στατιστικών στοιχείων, επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω συνολικός αριθμός των 
ατόμων με αναπηρία πιθανότατα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα  με έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ 
(2002) το 18,2% του πληθυσμού της χώρας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποια αναπηρία. Επομένως 
εκτιμάται ότι, ο πληθυσμός των ΑμεΑ που κατοικούν στην Περιφέρεια είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που 
απέστειλαν οι δήμοι.   
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Επιπρόσθετα, επισημαίνεται η προσοχή η οποία θα πρέπει να δοθεί σε σχέση με την εφαρμογή  εισοδηματικών 
και περιουσιακών κριτηρίων για τη συμμετοχή των άμεσα και έμμεσα ωφελούμενων, ήτοι των γονέων /νόμιμων 
κηδεμόνων των ατόμων με αναπηρίες αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρίες, σε δράσεις κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς: 

– σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, όσο και με την παρ. 6 του 
άρθρου 21 του Ελληνικού Συντάγματος, «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν 
μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», 

– η Πολιτεία δεν έχει ακόμη προχωρήσει, στον υπολογισμό του κόστους που συνεπάγεται η ύπαρξη 
αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να αφαιρεθεί από το 
οικογενειακό εισόδημα προς αποφυγήν διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες. 

Τέλος, σημειώνεται ακόμη ότιθα πρέπει να δοθεί σημασία στο ζήτημα των πολλαπλών διακρίσεων που συχνά 
υφίστανται τα άτομα με αναπηρία (π.χ. γυναίκες με αναπηρία, Ρομά με αναπηρία) και η εφαρμογή της μη 
διάκρισης ως οριζόντια αρχή για την ομάδα αυτή. 
 

Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι –Ανήλικοι Παραβάτες 

Στην ΠΣΤΕ  λειτουργούν τα εξής σωφρονιστικά ιδρύματα: Η κλειστή φυλακή Χαλκίδας, το κατάστημα κράτησης 
Μαλανδρίνου (κλειστή φυλακή), το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, το Πρεβαντόριο κρατουμένων 
Άμφισσας (Δικαστική φυλακή) και το κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών 
(θεραπευτικό κατάστημα). 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 το σύνολο των κρατουμένων ήταν 1036 εκ των οποίων 684 Άρρενες και 352 
Θήλεις. Με δεδομένη την υπερπλήρωση των φυλακών ο αριθμός δεν αναμένεται να έχει μεταβληθεί.      

 

Εξαρτημένα/Απεξαρτημένα από ουσίες Άτομα 

Οι θεραπευτικές Μονάδες του ΟΚΑΝΑ που λειτουργούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, βρίσκονται στη 
Λαμία, τη Λιβαδειά και τη Χαλκίδα. Τα διαθέσιμα στατιστικά λειτουργίας των εν λόγω Μονάδων του 
Προγράμματος Υποκατάστασης, αφορούν στον αριθμό θεραπευτικών αιτημάτων (σύνολο αιτήσεων από την 
έναρξη λειτουργίας της μονάδας έως σήμερα), στη λίστα αναμονής  (αριθμός αιτούντων που δεν έχουν κληθεί 
προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, έως την τελευταία ημέρα του μήνα) και στον αριθμό θεραπευομένων 
(ενεργή δύναμη της μονάδας την τελευταία ημέρα του μήνα).  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία του Απριλίου 2015: 

 

 
Αιτούντες που δεν έχουν 
κληθεί 

Σύνολο 
αιτήσεων 

Αριθμός 
θεραπευομένων 

ΘΜΥ Γ.Ν. Λαμίας (5-2003) 7 848 85 

ΘΜΥ Γ.Ν. Λιβαδειάς (10-2003) 1 656 69 

Εξ. Ιατρείο Ουσ/σεων Χαλκίδας (1-
2004) 

3 737 110 

 Πηγή: ΟΚΑΝΑ 
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Ειδικές ομάδες 

Άνεργοι 

ΠΣΤΕ Άνεργοι, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και θέση στην εργασία 

Σύνολο 

Θέση στην εργασία 

Εργοδότες 
Εργαζόμενοι για 

δικό τους 
λογαριασμό 

Μισθωτοί ή 
ημερομίσθιοι 

Μέλη παραγωγικών 
συνεταιρισμών  

Βοηθοί στην 
οικογενειακή 

επιχείρηση  

Άλλη 
περίπτωση 

Νέοι 
άνεργοι 

ΣΥΝΟΛΟ 41.306 1.011 3.546 19.952 25 331 309 16.132 

15-19 1.900 2 19 214 0 10 4 1.651 

20-24 7.484 17 107 1.603 2 27 31 5.697 

25-29 8.234 36 211 2.894 2 53 55 4.983 

30-34 6.063 129 474 3.571 2 50 43 1.794 

35-39 4.693 149 531 3.139 6 40 41 787 

40-44 4.303 185 585 2.877 3 56 35 562 

45-49 3.292 158 481 2.187 4 35 30 397 

50-54 2.773 149 509 1.818 5 34 30 228 

55-59 1.801 114 417 1.205 1 10 21 33 

60-64 717 67 202 415 0 14 19 0 

65-69 46 5 10 29 0 2 0 0 

70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 

75+ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Άρρενες 24.669 721 2.567 11.931 15 147 170 9.118 

Θήλεις 16.637 290 979 8.021 10 184 139 7.014 

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή Πληθυσμού 2011 

ΠΣΤΕ Άνεργοι, κατά επίπεδο εκπαίδευσης και επάγγελμα  

Περιγραφή τόπου μόνιμης διαμονής /  
επάγγελμα  

Απόφοιτοι 
Δημοτικού 

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, 
αλλά γνωρίζουν γραφή και 

ανάγνωση 

Ολοκλήρωσαν την 
προσχολική αγωγή 

Δε γνωρίζουν 
γραφή και 
ανάγνωση 

ΣΥΝΟΛΟ  7.308 657 63 1.047 
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 108 30 3 12 

Επαγγελματίες 20 0 0 0 
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 14 1 1 1 

Υπάλληλοι γραφείου 100 0 1 0 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 

πωλητές 
714 44 1 59 

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι 
και αλιείς 

568 58 6 64 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

1.684 119 9 86 

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού και 

συναρμολογητές (μονταδόροι) 
786 29 2 13 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και 
μικροεπαγγελματίες 

1.786 181 14 307 

Νέοι άνεργοι 1.528 195 26 505 
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή Πληθυσμού 2011 
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Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ 
Στους πίνακες* που ακολουθούν τα στοιχεία αφορούν τους ανέργους στην ΠΣΤΕ, από το μητρώο του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα λοιπόν με 
τα στοιχεία του ΟΠΣ-ΟΑΕΔ Ιανουαρίου 2015  οι άνεργοι ήταν: 
     
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι  Άνεργοι 

 [Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί  

[Μη αναζητούντες εργασία] [1]  

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 24.015 1.481 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 19.696 1.238 

ΣΥΝΟΛΟ 43.711 2.719 
 
Επιδοτούμενοι 
Άνεργοι  Κοινοί  & Λοιπές 

Κατηγορίες 
επιδοτούμενων[3

] 

Εποχικοί τουριστικών επαγγ/των [3] Σύνολο [3] 
Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4] 

Νέες αιτήσεις ανέργων 
για επιδότηση [5] 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  3.373 1.127 4.500 3.415 843 
Κατηγορίες 
Επιδοτούμενων 
Ανέργων   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 
ΕΠΟΧΙΚΟΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΕΠΟΧΙΚΟΙ 
ΛΟΙΠΟΙ 

(ΑΓΡΟΤΙΚΑ) 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3.012 80 1.127 225 12 44 4.500 
 
Εγγεγραμμένοι 25-29 
Ετών  Κοινοί  & Λοιπές Κατηγορίες 

επιδοτούμενων[3] 
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3] 
Σύνολο 

[3] 
Δικαιούχοι που πληρώθηκαν και 

συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι [4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  445 157 602 481 119 

  
Άνεργοι 

 [Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί  

[Μη αναζητούντες εργασία] [1]  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 3.280 163 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 3.121 169 
ΣΥΝΟΛΟ 6.401 332 
    
Εγγεγραμμένοι 30-44 
Ετών  Κοινοί  & Λοιπές Κατηγορίες 

επιδοτούμενων[3] 
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3] 
Σύνολο 

[3] 
Δικαιούχοι που πληρώθηκαν και 

συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι [4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  1.673 473 2.146 1.637 402 

  
Άνεργοι 

 [Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί  

[Μη αναζητούντες εργασία] [1]  

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 9.926 528 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 8.105 427 
ΣΥΝΟΛΟ 18.031 955 
   
Εγγεγραμμένοι 45-54 
Ετών  Κοινοί  & Λοιπές Κατηγορίες 

επιδοτούμενων[3] 
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3] 
Σύνολο 

[3] 
Δικαιούχοι που πληρώθηκαν και 

συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι [4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  841 290 1.131 836 219 

  
Άνεργοι 

 [Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί  

[Μη αναζητούντες εργασία] [1]  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 5.748 345 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 3.814 289 
ΣΥΝΟΛΟ 9.562 634 
    
 
 
 

Εγγεγραμμένοι- 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση  

Κοινοί & Λοιπές 
Κατηγορίες 

επιδοτούμενων [3] 

Εποχικοί 
τουριστικών 

επαγγ/των [3] 

Σύνολο 
[3] 

Δικαιούχοι που πληρώθηκαν 
και συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  1.516 521 2.037 1.565 398 

  
Άνεργοι  

[Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί 

 [Μη αναζητούντες εργασία] [1]  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 11.531 574 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 9.353 485 
ΣΥΝΟΛΟ 20.884 1.059 
  
Εγγεγραμμένοι - 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
   

Κοινοί & Λοιπές 
Κατηγορίες 

επιδοτούμενων [3] 

Εποχικοί 
τουριστικών 

επαγγ/των [3] 

Σύνολο 
[3] 

Δικαιούχοι που πληρώθηκαν 
και συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  471 92 563 433 95 

  
Άνεργοι  

[Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί 

 [Μη αναζητούντες εργασία] [1]  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 3.113 139 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 3.175 123 
ΣΥΝΟΛΟ 6.288 262 
  

Εγγεγραμμένοι Έλληνες 
Υπήκοοι   

Κοινοί & Λοιπές 
Κατηγορίες 

επιδοτούμενων [3] 

Εποχικοί 
τουριστικών 

επαγγ/των [3] 

Σύνολο 
[3] 

Δικαιούχοι που πληρώθηκαν 
και συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  3.029 891 3.920 2.990 733 

  
Άνεργοι  

[Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί 

 [Μη αναζητούντες εργασία] [1]  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 23.152 1.427 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 17.892 1.075 
ΣΥΝΟΛΟ 41.044 2.502 
 
Εγγεγραμμένοι 
Υπήκοοι χωρών ΕΕ  

Κοινοί & Λοιπές 
Κατηγορίες επιδοτούμενων 

[3] 

Εποχικοί 
τουριστικών 

επαγγ/των [3] 

Σύνολο 
[3] 

Δικαιούχοι που πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι 

[4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  94 55 149 114 17 

  
Άνεργοι  

[Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί 

 [Μη αναζητούντες εργασία] [1]  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 279 13 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 468 33 
ΣΥΝΟΛΟ 747 46 
 
Εγγεγραμμένοι Υπήκοοι 
τρίτων χωρών  Κοινοί & Λοιπές 

Κατηγορίες 
επιδοτούμενων [3] 

Εποχικοί 
τουριστικών 

επαγγ/των [3] 

Σύνολο 
[3] 

Δικαιούχοι που πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι 

[4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  250 181 431 311 93 

  
Άνεργοι  

[Αναζητούντες Εργασία] 

Λοιποί 
 [Μη αναζητούντες εργασία] [1]  

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 584 41 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 1.336 130 

ΣΥΝΟΛΟ 1.920 171 

 
* Ορισμένοι πίνακες έχουν μεταφερθεί στις κατηγορίες Ειδικών Ομάδων που αντιστοιχούν. 
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Ανά Δήμο οι καταγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ως εξής:  

Άνεργοι 15 ετών και άνω κατά ομάδες ηλικιών, διάρκεια ανεργίας, στην Περιφέρεια ανά Δήμο. Περίοδος 
αναφοράς: Μάρτιος 2015. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-
ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

368 11 343 15 76 1 66 10 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-
ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  

246 3 219 10 43 2 34 11 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  1.514 125 1.171 50 260 8 229 39 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1.899 32 1.446 42 238 10 212 34 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  366 14 267 21 42 7 38 6 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  342 179 324 283 184 2 157 24 

Σύνολο: 
 

4.735 364 3.770 421 843 30 736 124 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

602 33 541 5 74 9 63 12 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ  676 49 679 7 85 26 85 13 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ  568 204 1.234 95 86 59 87 27 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  449 15 438 4 47 22 53 4 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  1.284 46 864 13 97 15 84 16 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - 
ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  

757 26 471 98 45 19 45 25 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ  63 13 124 1 18 5 18 0 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 6.149 345 5.136 44 962 92 840 205 

Σύνολο: 
 

10.548 731 9.487 267 1414 247 1275 302 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ  179 12 105 1 15 0 14 5 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 692 59 464 2 75 3 66 10 

Σύνολο: 
 

871 71 569 3 90 3 80 15 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - 
ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

294 2 169 2 16 1 14 3 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ  122 2 144 0 19 1 16 5 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  4.788 77 3.037 18 573 25 479 99 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  544 7 340 3 66 4 55 6 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  454 7 236 1 28 4 26 4 

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

352 9 330 4 43 24 36 6 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ  452 4 324 1 72 4 65 13 

Σύνολο: 
 

7.006 108 4.580 29 817 63 691 136 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  998 232 649 373 118 54 125 40 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 327 33 196 50 41 1 34 7 

Σύνολο: 
 

1.325 265 845 423 159 55 159 47 

ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
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Ειδικότερες ομάδες-κατηγορίες ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ (κατά φύλο, ηλικιακή ομάδα, επίπεδο 
εκπαίδευσης, υπηκοότητα) 

Μακροχρόνια Άνεργοι (Μάρτιος 2015) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 

ΔΕΛΤΙΑ 
ΑΝΕΡΓΩΝ 
>=12 ΜΗΝΕΣ 

ΔΕΛΤΙΑ 
ΛΟΙΠΩΝ >= 
12 ΜΗΝΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 368 11 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  246 3 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  1.514 125 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1.899 32 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  366 14 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  342 179 

Σύνολο: 
 

4.735 364 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  602 33 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ  676 49 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ  568 204 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  449 15 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  1.284 46 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  757 26 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ  63 13 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 6.149 345 

Σύνολο: 
 

10.548 731 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ  179 12 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 692 59 

Σύνολο:  871 71 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ  294 2 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ  122 2 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  4.788 77 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  544 7 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  454 7 

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  352 9 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ  452 4 

Σύνολο: 
 

7.006 108 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  998 232 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 327 33 
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ-ΟΑΕΔ Ιανουάριος 2015   

 

Ανεργία των Νέων 

Οι Νέοι που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΕΚ), σύμφωνα με τα ευρήματα της 
έρευνας του Eurofound (2012)25, αποτελούν μια ιδιαίτερα ανομοιογενή πληθυσμιακή ομάδα, με τη 
μεγαλύτερη υποομάδα να περιλαμβάνει τους συμβατικά ανέργους (μακροχρόνιους ή μη), ενώ ακολουθούν 

                                                             
25Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2012) NEETs - Young people not in employment, education or 
training: Characteristics, costs and policy responses in Europe European. Ireland: EU 
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άλλες ευάλωτες υποομάδες, όπως οι νέοι που πάσχουν από κάποια ασθένεια ή έχουν κάποιου είδους 
αναπηρία, αλλά και εκείνοι που δεσμεύονται από οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως η φροντίδα 
εξαρτώμενων προσώπων.  

Οι νέοι που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να συμπεριληφθούν στην ομάδα ΕΕΕΚ – και ως εκ τούτου να 
βρεθούν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης – όπως επισημαίνεται στην ίδια έρευνα 
(Eurofound, 2012), είναι:  

– όσοι έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (οι νέοι αυτοί έχουν τριπλάσιες πιθανότητες σε σχέση με 
άλλους). 

– όσοι προέρχονται από οικογένειες μεταναστών –παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών (σε 
ποσοστό της τάξης του 70%). 

– όσοι πάσχουν από κάποια ασθένεια ή έχουν κάποιου είδους αναπηρία έχουν 40% περισσότερες 
πιθανότητες να γίνουν ΕΕΕΚ. 

– όσοι διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς εύκολη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. 
– οι νέοι οικογενειών με οικονομικά προβλήματα και προβλήματα ανεργίας και επίσης εκείνοι που 

βίωσαν τραυματικά το διαζύγιο των γονέων τους.  

 
Οι νέοι που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να συμπεριληφθούν στην ομάδα ΕΕΕΚ 
 

Πηγή: ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (..) «ΝΕΟΙ και NEET»: Τι αποτυπώνει πρόσφατη έρευνα του Eurofound για το «μέλλον» της Ευρώπης. 
Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. 

Ως προς την ανεργία των νέων 15-24 ετών στην ΠΣΤΕ όπως αναφέρθηκε τα ποσοστά ανεργίας είναι πολύ 
υψηλά με συνεχείς ανά έτος αυξήσεις τα τελευταία έτη με εξαίρεση μια πολύ μικρή βελτίωση που 
παρουσιάζεται το 2014 πανελλαδικά και στη Περιφέρεια, στο ποσοστό ανεργίας των αντρών. 

 

Ανεργία των Νέων 15-24 ετών κατά φύλο και έτος. 
Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Στερεά ΕλλάδαΣύνολο 30,8 31,4 26,8 25,6 27,7 32,9 36,9 42,5 58,7 59,5 59,1 

Στερεά Ελλάδα Άντρες 21,2 22,7 16,9 13,1 21,0 23,3 28,7 30,9 49,3 53,5 51,8 

Στερεά Ελλάδα Γυναίκες 43,1 43,2 41,4 45,1 39,0 48,1 49,2 58,5 69,7 69,2 69,7 

ΠΗΓΗ: EUROSTAT Unemployment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%) 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ-ΟΑΕΔ Ιανουαρίου 2015  οι άνεργοι νέοι στις ηλικιακές κατηγορίες 15-19 
εών και 20-24 ετών είχαν ως ακολούθως. 
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Εγγεγραμμένοι άνεργοι 15-19 Ετών  

Εγγεγραμμένοι 15-
19 Ετών  

Κοινοί  & Λοιπές 
Κατηγορίες 

επιδοτούμενων[3] 

Εποχικοί 
τουριστικών 

επαγγ/των [3] 

Σύνολο 
[3] 

Δικαιούχοι που 
πληρώθηκαν και 

συνεχίζουν να είναι 
δικαιούχοι [4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  3 2 5 5 2 

  
Άνεργοι 

 [Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί  

[Μη αναζητούντες εργασία] [1]  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 69 7 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 420 32 
ΣΥΝΟΛΟ 489 39 

ΠΗΓΗ: ΟΠΣ-ΟΑΕΔ Ιανουάριος  2015   

Εγγεγραμμένοι άνεργοι 20-24 Ετών  

Εγγεγραμμένοι 20-
24 Ετών  

Κοινοί  & Λοιπές 
Κατηγορίες 

επιδοτούμενων[3] 

Εποχικοί 
τουριστικών 

επαγγ/των [3] 

Σύνολο 
[3] 

Δικαιούχοι που 
πληρώθηκαν και 

συνεχίζουν να είναι 
δικαιούχοι [4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  128 65 193 152 41 

  
Άνεργοι 

 [Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί  

[Μη αναζητούντες εργασία] [1]  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 1.615 108 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 2.469 136 
ΣΥΝΟΛΟ 4.084 244 

ΠΗΓΗ: ΟΠΣ-ΟΑΕΔ Ιανουάριος 2015   

 

Άνεργοι άνω των 55 ετών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ-ΟΑΕΔ Ιανουαρίου 2015  οι άνεργοι άνω των 55 ετών στην ΠΣΤΕ 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Απογραφή Πληθυσμού 2011. Άνεργοι, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και θέση στην εργασία 

Εγγεγραμμένοι 55-
64 Ετών  

Κοινοί  & Λοιπές 
Κατηγορίες 

επιδοτούμενων[3] 

Εποχικοί 
τουριστικών 

επαγγ/των [3] 

Σύνολο 
[3] 

Δικαιούχοι που 
πληρώθηκαν και 

συνεχίζουν να είναι 
δικαιούχοι [4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  275 133 408 294 59 

  
Άνεργοι 

 [Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί  

[Μη αναζητούντες εργασία] [1]  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 3.139 286 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 1.688 169 
ΣΥΝΟΛΟ 4.827 455 

Εγγεγραμμένοι 65 
Ετών και άνω  

Κοινοί  & Λοιπές 
Κατηγορίες 

επιδοτούμενων[3] 

Εποχικοί 
τουριστικών 

επαγγ/των [3] 

Σύνολο 
[3] 

Δικαιούχοι που 
πληρώθηκαν και 

συνεχίζουν να είναι 
δικαιούχοι [4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  8 7 15 10 1 

  
Άνεργοι 

 [Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί  

[Μη αναζητούντες εργασία] [1]  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 238 44 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 79 16 
ΣΥΝΟΛΟ 317 60 

ΠΗΓΗ: ΟΠΣ-ΟΑΕΔ Ιανουάριος 2015   
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Άνεργοι με χαμηλά προσόντα 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ-ΟΑΕΔ Ιανουαρίου 2015  οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα στην ΠΣΤΕ 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

Εγγεγραμμένοι χωρίς 
εκπαίδευση   

Κοινοί  & Λοιπές 
Κατηγορίες 

επιδοτούμενων[3] 

Εποχικοί 
τουριστικών 

επαγγ/των [3] 

Σύνολο 
[3] 

Δικαιούχοι που 
πληρώθηκαν και 

συνεχίζουν να είναι 
δικαιούχοι [4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  34 6 40 32 12 

  
Άνεργοι 

 [Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί  

[Μη αναζητούντες εργασία] [1]  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 352 67 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 419 56 
ΣΥΝΟΛΟ 771 123 

 

Εγγεγραμμένοι- 
Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση   

Κοινοί & Λοιπές 
Κατηγορίες 

επιδοτούμενων [3] 

Εποχικοί 
τουριστικών 

επαγγ/των [3] 

Σύνολο 
[3] 

Δικαιούχοι που 
πληρώθηκαν και 

συνεχίζουν να είναι 
δικαιούχοι [4] 

Νέες αιτήσεις 
ανέργων για 

επιδότηση [5] 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ  1.352 508 1.860 1.385 338 

  
Άνεργοι  

[Αναζητούντες Εργασία] 
Λοιποί 

 [Μη αναζητούντες εργασία] [1]  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2] 9.019 701 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 6.749 574 
ΣΥΝΟΛΟ 15.768 1.275 

ΠΗΓΗ: ΟΠΣ-ΟΑΕΔ Ιανουάριος 2015   

 

Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 οι πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλό εισόδημα στην περιφέρεια 
ανέρχονται στις 9.825. Στον ακόλουθο πίνακα περιλαμβάνονται οικογένειες με τρία προστατευόμενα μέλη 
και άνω: 
Πυρηνικές οικογένειες  κατά τύπο, μέγεθος και αριθμό απασχολούμενων μελών 

Περιγραφή / Τύπος πυρηνικών οικογενειών και αριθμός των 
απασχολούμενων μελών 

Σύνολο πυρηνικών 
οικογενειών 

Πυρηνικές οικογένειες κατά αριθμό 
μελών 

5 6 7 8 9 10+ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Έδρα: Λαμία,η) 9.825 7.938 1.526 259 69 26 7 
Παντρεμένα ζευγάρια 9.542 7.744 1.461 249 60 21 7 

Χωρίς απασχολούμενο μέλος 760 580 131 33 13 3 0 
Με ένα απασχολούμενο μέλος 4.191 3.402 639 114 21 11 4 
Με δύο απασχολούμενα μέλη 3.417 2.850 486 61 18 1 1 

Με τρία απασχολούμενα μέλη 792 636 124 24 4 3 1 
Με τέσσερα και άνω  απασχολούμενα μέλη 382 276 81 17 4 3 1 

Συμβιούντες 63 31 21 4 3 4 0 
Χωρίς απασχολούμενο μέλος 18 7 6 2 2 1 0 

Με ένα απασχολούμενο μέλος 33 17 11 2 1 2 0 
Με δύο απασχολούμενα μέλη 8 5 3 0 0 0 0 

Με τρία απασχολούμενα μέλη 3 2 1 0 0 0 0 
Με τέσσερα και άνω  απασχολούμενα μέλη 1 0 0 0 0 1 0 

Μόνος πατέρας 46 30 12 2 2 0 0 
Χωρίς απασχολούμενο μέλος 9 4 3 1 1 0 0 

Με ένα απασχολούμενο μέλος 15 12 3 0 0 0 0 
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Περιγραφή / Τύπος πυρηνικών οικογενειών και αριθμός των 
απασχολούμενων μελών 

Σύνολο πυρηνικών 
οικογενειών 

Πυρηνικές οικογένειες κατά αριθμό 
μελών 

5 6 7 8 9 10+ 
Με δύο απασχολούμενα μέλη 10 7 2 1 0 0 0 

Με τρία απασχολούμενα μέλη 7 4 2 0 1 0 0 
Με τέσσερα και άνω  απασχολούμενα μέλη 5 3 2 0 0 0 0 

Μόνη μητέρα 174 133 32 4 4 1 0 
Χωρίς απασχολούμενο μέλος 67 45 16 3 3 0 0 

Με ένα απασχολούμενο μέλος 57 46 10 0 1 0 0 
Με δύο απασχολούμενα μέλη 24 20 2 1 0 1 0 

Με τρία απασχολούμενα μέλη 17 15 2 0 0 0 0 
Με τέσσερα και άνω  απασχολούμενα μέλη 9 7 2 0 0 0 0 
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή Πληθυσμού 2011 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Δήμων τα φτωχά νοικοκυριά και τα μέλη τους που διαβιούν σε καθεστώς 
φτώχειας, ή ακραίας φτώχειας ή κινδύνου φτώχειας, νοικοκυριά με παιδιά, και ιδιαιτέρως τα μονογονεϊκά 
και τρίτεκνα/πολύτεκνα, νοικοκυριά, τα οποία πλήττονται περισσότερο από συνθήκες αποστέρησης, είναι 
τα ακόλουθα: 
 
Νοικοκυριά σε καθεστώς φτώχειας, ή ακραίας φτώχειας ή κινδύνου φτώχειας 

Δήμοι 
Πλήθος 

νοικοκυριών 
Γονείς 

Ανήλικα 
Παιδιά 

Και    εξ αυτών παιδιά 
ηλικίας 0-6 ετών 

Σύνολο Μελών 
Νοικοκυριών 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 77 97 82 13 179 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 833 645 372  1027 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 280 500 147 68 647 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ - 
ΑΝΤΙΚΥΡΑ 

400    800* 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 77    160* 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 74             174 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΊΔΑΣ 350 350 200 60 550 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 300 540 700 210 1240 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 300 250 200 150 450 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 140 220 80 30 300 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 120*    200* 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 136 209 57 20 266 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ  - ΛΙΜΝΗΣ – 
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 

300 250 250 80 450 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 28 14 7 2 21 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 166 145 178 38 367 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 28 15 14 6  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 191 102 61  163 

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ – ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 170    300* 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 150    350* 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 243 200 150 80 350 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ 140 50 110 40 160 

ΣΥΝΟΛΟ 4383 3587 2608 797 6379 

ΠΗΓΗ: Στοιχεία Δήμων, 2015, καταγραφή στο πλαίσιο του ΕΒΥΣ 
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Μονογονεϊκές οικογένειες 

Ο αριθμός των μονογονεϊκών οικογενειών σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat 2011 pαρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

 

Οικογένειες που αποτελούνται από 
μόνο πατέρα με τουλάχιστον ένα παιδί 

Οικογένειες που αποτελούνται από μόνη 
μητέρα με τουλάχιστον ένα παιδί 

Σύνολο 

Στερεά Ελλάδα 4.712 18.661 23.373 

Βοιωτία 985 3.724 4.709 

Εύβοια 1.645 7.246 8.891 

Ευρυτανία 202 671 873 

Φθιώτιδα 1.476 5.603 7.079 

Φωκίδα 404 1.417 1.821 
ΠΗΓΗ: Eurostat, Families by type, size and NUTS 3 region [cens_11fts_r3]  

 

Θύματα κακοποίησης. Γυναίκες και παιδιά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δικτύου Υποστηρικτικών Δομών Γυναικών Δήμων της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας Φύλων οι εξυπηρετούμενες γυναίκας ανά κατηγορία δομής και δομή στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας έχουν ως ακολούθως: 

Συμβουλευτικά Κέντρα ΓΓΙΦ Αριθμός δομών: 1 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ έως 31/12/13 01/01/14 - 31/12/14 01/01/15 - 08/05/15 Σύνολοα Ποσοστό 

ΣΚ Λαμιέων 136 100 30 266  100 % 

Σύνολα 136 100 30 266  100 % 

Συμβουλευτικά Κέντρα Δήμων Αριθμός δομών: 2 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ έως 31/12/13 01/01/14 - 31/12/14 01/01/15 - 08/05/15 Σύνολα Ποσοστό 

ΣΚ Δ. Θηβαίων 22 39 14 75 60 % 

ΣΚ Δ. Χαλκιδέων 4 40 5 49 40 % 

Σύνολα 26 79 19 124 100 % 

 

Ξενώνες Δήμων Αριθμός δομών: 1 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ έως 31/12/13 01/01/14 - 31/12/14 01/01/15 - 08/05/15 Σύνολα Ποσοστό 

ΞΕ Δ. Λαμιέων 4 9 1 14  100 % 

Σύνολα 4 9 1 14  100 % 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Αριθμός δομών: 4 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ έως 31/12/13 01/01/14 - 31/12/14 01/01/15 - 08/05/15 Σύνολα Ποσοστό 

Συμβουλευτικά Κέντρα ΓΓΙΦ 136 100 30 266 66 % 

Συμβουλευτικά Κέντρα Δήμων 26 79 19 124 31 % 

Ξενώνες Δήμων 4 9 1 14 3 % 

Σύνολα 166 188 50 404 100 % 



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής 
διακρίσεων – Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 101 
 

 

Ο αριθμός των κλήσεων που δέχθηκε η τηλεφωνική γραμμή SOS Πανελλαδικά από 11-3-11 έως 7-5-15 
:Σύνολο ωφελούμενων γυναικών: 11712 ήταν οι εξής:  

 
Περιφέρεια Αριθμός 

Κλήσεων 
Ποσοστό Κλήσεων 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 234 2,00% 

Αττική 4885 41,70% 

Βόρειο Αιγαίο 120 1,00% 

Δυτική Ελλάδα 378 3,22% 

Δυτική Μακεδονία 96 0,81% 

Ήπειρος 208 1,77% 

Θεσσαλία 369 3,15% 
Ιόνια Νησιά 157 1,34% 

Κεντρική Μακεδονία 1234 10,53% 

Κρήτη 350 3,00% 
Νότιο Αιγαίο 194 1,65% 

Πελοπόννησος 328 2,80% 

Στερεά Ελλάδα 333 2,84% 

Σύνολο 8886 100% 

 

Ανά ΠΕ της ΠΣΤΕ ο αριθμός των κλήσεων που δέχθηκε η τηλεφωνική γραμμή SOS ήταν:  

ΠεριφερειακήΕνότητα Αριθμός Κλήσεων Ποσοστό Κλήσεων 
Βοιωτίας 74 22,22% 
Εύβοιας 169 50,75% 

Ευρυτανίας 4 1,20% 
Φθιώτιδα 72 21,62% 
Φωκίδας 14 4,20% 

Σύνολο 333 100% 

 

Ανά πόλη της ΠΣΤΕ ο αριθμός των κλήσεων που δέχθηκε η τηλεφωνική γραμμή SOS ήταν: 

Πόλεις Αριθμός Κλήσεων Ποσοστό Κλήσεων 
Θήβα 31 12,25% 

Λειβαδιά 33 13,04% 
Χαλκίδα 121 47,83% 

Καρπενήσι 3 1,19% 
Λαμία 55 21,74% 

Άμφισσα 10 3,95% 
Σύνολο 253 100% 

 

Παιδική φτώχεια 

Τα παιδιά, ηλικίας έως 18 ετών, είναι 1.889.916, που αντιστοιχεί στο 17,5% του συνολικού πληθυσμού της 
χώρας (10.815.197), σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού του 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), για τον 
μόνιμο πληθυσμό. Σε σχέση με την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός των παιδιών έχει μειωθεί 
περισσότερο από τον συνολικό. Το γεγονός αυτό ωφείλεται στη μείωση των γεννήσεων που συντελείται τις 
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τελευταίες τρεις δεκαετίες. Σημειώνεται ότι κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 (1983-1987) κατά μέσο 
όρο γεννιόνταν 12 παιδιά ανά 1.000 κατοίκους, ενώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 1990, μόλις 9,6. 

 

 

ΠΗΓΗ: ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF 

Ταυτόχρονα ο πληθυσμός των αλλοδαπών/μεταναστών κατοίκων της Ελλάδας, με βάση τα πρόσφατα 
αποτελέσματα της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011, αυξήθηκε συγκριτικά προς το 2001 κατά 19,7%, 
φθάνοντας τα 911.929 άτομα. Τα παιδιά ηλικίας έως 18 ετών της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας για 
το 2011 έχουν αυξηθεί κατά 11.8% σε σχέση με το 2001, φθάνοντας τις 181.000, ποσοστό που αναλογεί στο 
9,6% του συνόλου των ανηλίκων της Ελλάδας (από το 7,8% το 2001). Υπολογίζεται ότι η υψηλότερη 
πληθυσμιακή συγκέντρωση (πάνω από 40%) βρίσκεται στην περιφέρεια Αττικής. 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 27, παρ. 1) αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε παιδιού για 
ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής, πρόβλεψη που ουσιαστικά σχετίζεται με το επίπεδο της παιδικής φτώχειας. 
Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού (παραγρ. 57-58) το 2012 
τονιζόταν η αναγκαιότητα σχεδιασμού των ανάλογων πολιτικών ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της 
αυξανόμενης παιδικής φτώχειας.  

Η αύξηση της παιδικής φτώχειας μεταξύ των ετών 2011 και 2012 που υπολογίστηκε στις 3,2 ποσοστιαίες 
μονάδες στην Ελλάδα και είναι η μεγαλύτερη που καταγράφεται στην Ευρώπη. Έτσι το 2012 διαμορφώθηκε 
στο 26,9% ενώ το 201326 σημείωσε εκ νέου αύξηση και διαμορφώθηκε στο 28,8% (στοιχεία μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις). Η κατάσταση είναι ενδεικτική τόσο των επιπτώσεων της γενικότερης οικονομικής 
κατάστασης των νοικοκυριών, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει την απουσία οποιονδήποτε στοχευμένων και 
αποτελεσματικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν τον 
στόχο για μείωση της παιδικής φτώχειας στο 18% μέχρι το 2020 στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγιστεί.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ο αριθμός των ατόμων κάτω 
των 18 ετών σε κίνδυνο φτώχειας υπολογίζεται σε 19.425.000, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 4% του 
πληθυσμού της Ένωσης, αλλά στο 23% του συνολικού πληθυσμού των φτωχών. Η παιδική φτώχεια 
εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από του συνολικού πληθυσμού, εφόσον ανερχόταν στο 
20,8% της εν λόγω πληθυσμιακής ομάδας, ενώ αντίστοιχα για τον συνολικό πληθυσμό η φτώχεια βρισκόταν 
στο 16,9%. 

                                                             
26 ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (με περίοδο αναφοράς 
εισοδήματος το 2012) 
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ΠΗΓΗ: ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat ο αριθμός των παιδιών ηλικίας έως 18 ετών που βρίσκονταν σε 
κίνδυνο φτώχειας για το έτος 2012, ξεπέρασε το μισό εκατομμύριο, συγκεκριμένα ανήλθε σε 521.000 
άτομα. 

 
ΠΗΓΗ: ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF 

Παράλληλα μεταξύ 2011 και 2012 τα παιδιά που ζούσαν κάτω από το όριο της εισοδηματικής φτώχειας 
αυξήθηκαν κατά 12%, έναντι 8% στο συνολικό πληθυσμό των φτωχών. Αριθμητικά, η αύξηση αυτή 
αντιστοιχεί σε 56.000 παιδιά, εκ των οποίων το 37% είναι αγόρια και το 63% κορίτσια. Η συγκεκριμένη 
μεταβολή δεν ανατρέπει την αναλογία μεταξύ των δύο φύλων που παραμένει σταθερή και σχεδόν ισόποσα 
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κατανεμημένη (50,7% κορίτσια, 49,3% αγόρια), ωστόσο τα κορίτσια αυξήθηκαν ετησίως (2011-2012) κατά 
15,8% και τα αγόρια κατά 8,9%. Συμπερασματικά, και σε βάθος δεκαετίας, θα μπορούσε να υποστηριχθεί 
ότι οι έφηβοι (ηλικίες 12-17), τα κορίτσια γενικά και από αυτά ειδικότερα τα ηλικίας 6 – 11 ετών (αύξηση 
28,8% μεταξύ 2011-2012) αποτελούν τις ομάδες παιδιών που έχουν πληγεί περισσότερο από τη φτώχεια. 

Έχουν σημειωθεί, ακόμα, αξιοσημείωτες μεταβολές στα ποσοστά της εισοδηματικής φτώχειας κατά τύπο 
νοικοκυριού, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Eurostat. Τα μονογονεϊκά νοικοκυριά που απειλούνται 
από τη φτώχεια, μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 22,8 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας τα 2/3 της 
πληθυσμιακής αυτής ομάδας, καθιστώντας τη μονογονεϊκότητα κατεξοχήν πτωχογόνο παράγοντα. Αξίζει 
επίσης να αναφερθεί ότι και οι τρίτεκνες-πολύτεκνες οικογένειες που πλήττονται από συνθήκες 
αποστέρησης αυξήθηκαν κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2011 και 2012. Το γεγονός ότι οι δυο 
προαναφερθείσες ομάδες, που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και θεωρούνται 
ως οι πλέον ευάλωτες, αποτελούν μειοψηφία των νοικοκυριών με ανήλικα παιδιά, (2,1% του συνόλου των 
νοικοκυριών) διευκολύνει τις στοχευμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση της φτώχειας σε αυτές. 

Ο κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις κατά τα τύπο νοικοκυριού παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα.  
 
Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις κατά τα τύπο νοικοκυριού: 2013 

Τύπος Νοικοκυριού Ποσοστό % 
Νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά 28,9 

Μονογονεϊκό νοικοκυριό με, τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί  37,2 

Δύο ενήλικες με ένα εξαρτώμενο παιδί 20,2 
 Δύο ενήλικες με δύο εξαρτώμενα παιδιά 25,6 

Δύο ενήλικες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά 31,4 
Δύο ή περισσότεροι ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά 28,6 

Τρεις ή περισσότεροι ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά 39,0 
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 
2012) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρώντας να υπολογίσει τις περιπτώσεις της ακραίας φτώχειας και να 
προσδιορίσει το φαινόμενο της αποστέρησης μεταξύ χωρών μελών με ετερογενή χαρακτηριστικά, 
χρησιμοποιεί τον δείκτη της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο συγκεκριμένος δείκτης συνδυάζει 
τρεις επιμέρους μεταβλητές: την φτώχεια (ορισμένη με βάση το 60% του συνολικού μέσου διαθέσιμου 
εισοδήματος), την χαμηλή ένταση εργασίας στο νοικοκυριό και την σοβαρή υλική αποστέρηση (από ένα 
κατάλογο εννέα κοινών αγαθών και υπηρεσιών τις περιπτώσεις που στερούνται άνω των τεσσάρων). Τα 
τελευταία χρόνια τα επίσημα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τείνουν να χρησιμοποιούν τον δείκτη αυτό σε 
αντικατάσταση του ορίου της φτώχειας.  

Λόγω έλλειψης στοιχείων σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων, συγκεκριμένα στοιχεία μπορούν να 
συγκεντρωθούν μόνο με τη συμμετοχή και από τις καταγραφές των Δήμων. Στοιχεία μπορούν επίσης να 
αντληθούν από το Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους από ΥΠΑΑΤ & ΟΠΕΚΕΠΕ που 
υλοποιείται μέσω δικαιούχων που μπορεί να είναι: Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Ιερές Μητροπόλεις, Σύλλογοι 
Παλιννοστούντων, Σύλλογοι Πολυτέκνων, Σύλλογοι Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Χρονίως Πασχόντων, 
Ψυχικά Πασχόντων κλπ., Σύλλογοι Αθίγγανων, Δήμοι και Κοινότητες Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας, Κατασκηνώσεις 
φοιτητών και μαθητών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Λοιποί Σύλλογοι. 

Έμμεσα στοιχεία μπορούν να εξαχθούν από την έρευνα εισοδημάτων, τον πίνακα των μονογονεϊκών 
υπηρεσιών και τον ακόλουθο:  
 
Πυρηνικές οικογένειες  κατά τύπο, μέγεθος και αριθμό απασχολούμενων μελών 
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Περιγραφή / Τύπος πυρηνικών οικογενειών και 
αριθμός των απασχολούμενων μελών 

Σύνολο 
πυρηνικών 

οικογενειών 

Πυρηνικές οικογένειες κατά αριθμό μελών 

2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Έδρα: Λαμία,η) 154.086 68.743 40.387 35.131 7.938 1.526 259 69 26 7 

Παντρεμένα ζευγάρια 128.039 50.071 34.459 33.967 7.744 1.461 249 60 21 7 

Χωρίς απασχολούμενο μέλος 45.835 36.215 6.048 2.812 580 131 33 13 3 0 

Με ένα απασχολούμενο μέλος 44.615 8.895 16.828 14.701 3.402 639 114 21 11 4 

Με δύο απασχολούμενα μέλη 32.747 4.961 10.487 13.882 2.850 486 61 18 1 1 

Με τρία απασχολούμενα μέλη 3.946 0 1.096 2.058 636 124 24 4 3 1 

Με τέσσερα και άνω  απασχολούμενα μέλη 896 0 0 514 276 81 17 4 3 1 

Συμβιούντες 2.674 2.189 312 110 31 21 4 3 4 0 

Χωρίς απασχολούμενο μέλος 562 444 77 23 7 6 2 2 1 0 

Με ένα απασχολούμενο μέλος 1.154 909 163 49 17 11 2 1 2 0 

Με δύο απασχολούμενα μέλη 944 836 69 31 5 3 0 0 0 0 

Με τρία απασχολούμενα μέλη 12 0 3 6 2 1 0 0 0 0 

Με τέσσερα και άνω  απασχολούμενα μέλη 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Μόνος πατέρας 4.712 3.264 1.185 217 30 12 2 2 0 0 

Χωρίς απασχολούμενο μέλος 1.457 1.163 250 35 4 3 1 1 0 0 

Με ένα απασχολούμενο μέλος 2.542 1.777 633 117 12 3 0 0 0 0 

Με δύο απασχολούμενα μέλη 591 324 223 34 7 2 1 0 0 0 

Με τρία απασχολούμενα μέλη 109 0 79 23 4 2 0 1 0 0 

Με τέσσερα και άνω  απασχολούμενα μέλη 13 0 0 8 3 2 0 0 0 0 

Μόνη μητέρα 18.661 13.219 4.431 837 133 32 4 4 1 0 

Χωρίς απασχολούμενο μέλος 7.301 5.689 1.291 254 45 16 3 3 0 0 

Με ένα απασχολούμενο μέλος 9.258 6.876 2.013 312 46 10 0 1 0 0 

Με δύο απασχολούμενα μέλη 1.776 654 948 150 20 2 1 0 1 0 

Με τρία απασχολούμενα μέλη 301 0 179 105 15 2 0 0 0 0 

Με τέσσερα και άνω  απασχολούμενα μέλη 25 0 0 16 7 2 0 0 0 0 
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή Πληθυσμού 2011 

 

Μετανάστες 

Ως μετανάστευση ορίζεται η μετακίνηση ανθρώπων σε μία χώρα της οποίας δεν έχουν την ιθαγένεια, 
προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί, ιδιαίτερα ως μόνιμοι κάτοικοι ή μελλοντικοί πολίτες της χώρας. Ο 
βασικός σκοπός αυτών των μετακινήσεων ήταν και παραμένει κυρίως οικονομικός. Ο αριθμός και ο τόπος 
παραμονής/κατοικίας του συνόλου των μεταναστών είναι δύσκολο να καταγραφούν δεδομένου ότι κατά 
την είσοδο στη χώρα δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Για τους καταγεγραμμένους μετανάστες 
τα διαθέσημα στοιχεία είναι τα ακόλουθα.  
Μετανάστες: Μόνιμος Πληθυσμός, ΠΣΤΕ κατά ομάδες υπηκοοτήτων, φύλο και κατάσταση ασχολίας  

 

Μετανάστες 

Σύνολο  
Χώρες 

ΕΕ 
Λοιπή 

Ευρώπη 
Αφρική 

Καραϊβική, Νότια ή 
Κεντρική Αμερική 

Βόρεια 
Αμερική 

Ασία Ωκεανία Χωρίς*  

ΣΥΝΟΛΟ 51.538 9.253 31.276 423 83 213 10.000 40 250 
Οικονομικά ενεργοί 30.032 5.455 15.873 333 53 80 8.120 17 101 

Απασχολούμενοι 24.180 4.280 12.714 311 48 50 6.687 17 73 
Άνεργοι πρώην 

απασχολούμενοι 
3.717 796 2.126 14 3 17 744 0 17 

Νέοι άνεργοι 2.135 379 1.033 8 2 13 689 0 11 
Οικονομικά μη ενεργοί 21.506 3.798 15.403 90 30 133 1.880 23 149 
Μαθητές- σπουδαστές 7.542 974 6.046 16 1 31 437 3 34 
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Μετανάστες 

Σύνολο  
Χώρες 

ΕΕ 
Λοιπή 

Ευρώπη 
Αφρική 

Καραϊβική, Νότια ή 
Κεντρική Αμερική 

Βόρεια 
Αμερική 

Ασία Ωκεανία Χωρίς*  

Συνταξιούχοι 910 382 402 3 1 41 60 9 12 
Εισοδηματίες 28 12 4 1 0 4 6 1 0 

Οικιακά 8.007 1.669 5.581 26 28 43 607 9 44 
Λοιποί 5.019 761 3.370 44 0 14 770 1 59 

Άρρενες 30.686 3.817 17.425 363 35 98 8.797 15 136 
Οικονομικά ενεργοί 23.105 2.728 12.120 317 34 50 7.768 8 80 

Απασχολούμενοι 18.815 2.115 9.877 296 31 29 6.398 8 61 
Άνεργοι πρώην 

απασχολούμενοι 
2.758 420 1.583 14 2 12 716 0 11 

Νέοι άνεργοι 1.532 193 660 7 1 9 654 0 8 
Οικονομικά μη ενεργοί 7.581 1.089 5.305 46 1 48 1.029 7 56 
Μαθητές- σπουδαστές 3.949 484 3.143 6 0 14 288 1 13 

Συνταξιούχοι 464 170 212 3 1 22 46 4 6 
Εισοδηματίες 19 6 3 1 0 4 4 1 0 

Οικιακά 91 14 31 1 0 2 37 0 6 
Λοιποί 3.058 415 1.916 35 0 6 654 1 31 
Θήλεις 20.852 5.436 13.851 60 48 115 1.203 25 114 

Οικονομικά ενεργοί 6.927 2.727 3.753 16 19 30 352 9 21 
Απασχολούμενοι 5.365 2.165 2.837 15 17 21 289 9 12 

Άνεργοι πρώην 
απασχολούμενοι 

959 376 543 0 1 5 28 0 6 

Νέοι άνεργοι 603 186 373 1 1 4 35 0 3 
Οικονομικά μη ενεργοί 13.925 2.709 10.098 44 29 85 851 16 93 
Μαθητές- σπουδαστές 3.593 490 2.903 10 1 17 149 2 21 

Συνταξιούχοι 446 212 190 0 0 19 14 5 6 
Εισοδηματίες 9 6 1 0 0 0 2 0 0 

Οικιακά 7.916 1.655 5.550 25 28 41 570 9 38 
Λοιποί 1.961 346 1.454 9 0 8 116 0 28 

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού 2011    * Χωρίς υπηκοότητα ή αδιευκρίνιστη υπηκοότητα ή δε δήλωσε (ξένη 
υπηκοότητα) 

Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο, μέγεθος και υπηκοότητα συζύγων, συντρόφων 
και μόνων γονέων 

Περιγραφή / Τύπος πυρηνικών οικογενειών και 
υπηκοότητα συζύγων, συντρόφων και μόνων 

γονέων 

Σύνολο 
πυρηνικών 

οικογενειών 

Πυρηνικές οικογένειες κατά αριθμό μελών 

2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  154.086 68.743 40.387 35.131 7.938 1.526 259 69 26 7 
Παντρεμένα ζευγάρια 128.039 50.071 34.459 33.967 7.744 1.461 249 60 21 7 

Και οι δύο σύζυγοι Έλληνες 116.972 47.735 31.118 29.627 6.846 1.339 224 58 19 6 
Μόνο ο σύζυγος Έλληνας 2.032 628 672 578 125 24 5 0 0 0 

Μόνο η σύζυγος Ελληνίδα 504 149 133 183 34 4 1 0 0 0 
Και οι δύο σύζυγοι αλλοδαποί 8.531 1.559 2.536 3.579 739 94 19 2 2 1 

Συμβιούντες 2.674 2.189 312 110 31 21 4 3 4 0 
Και οι δύο σύζυγοι Έλληνες 2.083 1.727 215 83 27 20 4 3 4 0 

Μόνο ο σύζυγος Έλληνας 271 214 44 11 1 1 0 0 0 0 
Μόνο η σύζυγος Ελληνίδα 39 31 3 5 0 0 0 0 0 0 

Και οι δύο σύζυγοι αλλοδαποί 281 217 50 11 3 0 0 0 0 0 
Μόνος πατέρας 4.712 3.264 1.185 217 30 12 2 2 0 0 

Ο μόνος πατέρας Έλληνας 4.254 2.939 1.070 202 28 11 2 2 0 0 
Ο μόνος πατέρας αλλοδαπός 458 325 115 15 2 1 0 0 0 0 

Μόνη μητέρα 18.661 13.219 4.431 837 133 32 4 4 1 0 
Η μόνη μητέρα Έλληνίδα 17.723 12.606 4.170 780 127 31 4 4 1 0 

Η μόνη μητέρα αλλοδαπή 938 613 261 57 6 1 0 0 0 0 
ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού 2011 

 
 



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής 
διακρίσεων – Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 107 
 

Μετανάστες με Άδεια Διαμονής 

Υπηρεσία Ηλικία Αρρεν  Θήλυ Σύνολο 

ΑΜΦΙΣΣΑ 00_14 223 194 417 

15_18 68 70 138 

 
19_24 81 70 151 

 
25_29 57 79 136 

 
30_39 217 187 404 

 
40_49 237 154 391 

 
50_59 118 94 212 

 
60_65 21 15 36 

 
66_MAX 7 15 22 

ΑΜΦΙΣΣΑ Total 1029 878 1907 

ΛΑΜΙΑ 00_14 859 737 1596 

 
15_18 228 206 434 

19_24 294 235 529 

 
25_29 166 201 367 

 
30_39 925 679 1604 

 
40_49 1103 666 1769 

 
50_59 508 263 771 

60_65 74 39 113 

 
66_MAX 16 26 42 

ΛΑΜΙΑ Total 4173 3052 7225 

ΛΕΒΑΔΕΙΑ 00_14 918 745 1663 

 
15_18 231 156 387 

 
19_24 222 162 384 

 
25_29 186 159 345 

 
30_39 1143 614 1757 

 
40_49 1517 506 2023 

 
50_59 713 215 928 

 
60_65 133 56 189 

66_MAX 33 20 53 

ΛΕΒΑΔΕΙΑ Total 5096 2633 7729 

ΧΑΛΚΙΔΑ 00_14 583 504 1087 

15_18 176 143 319 

 
19_24 143 110 253 

 
25_29 93 139 232 

 
30_39 705 437 1142 

 
40_49 1142 495 1637 

 
50_59 600 213 813 

 
60_65 115 65 180 

 
66_MAX 37 29 66 

ΧΑΛΚΙΔΑ Total 3594 2135 5729 

Σύνολο 
 

13892 8698 22590 
ΠΗΓΗ: ΥΠΕΣ Στατιστικά στοιχεία για τη νόμιμη μετανάστευση (Τελευταία Ενημέρωση 24-04-2015) 

 
Μη Νόμιμοι Μετανάστες 

Τα στοιχεία αφορούν στα καταγεγραμμένα περιστατικά από την Αστυνομική και Λιμενική Αρχή για τους 
συλληφθέντες μη νόμιμους μετανάστες, για παράνομη είσοδο και παραμονή, και καταδεικνύουν, ότι το 
5μηνο 2015 σε σχέση με το 5μηνο 2014 σε τρείς νομούς της Στερεάς Ελλάδας παρατηρείται μείωση 
συλλήψεων αλλοδαπών για παράνομη είσοδο και παραμονή, σε 1 νομό αύξηση και σε 1 καμία μεταβολή. 
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Στατιστικά στοιχεία παράνομης μετανάστευσης 2015: 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟ & ΠΑΡΑΜΟΝΗ  
 ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ   5ΜΗΝΟ  2014 & 5ΜΗΝΟ 2015 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ   Ε Λ Λ Α Δ Α Σ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 5ΜΗΝΟ 2014 5MHNO 2015 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1 Δ.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 172 66 -61,63% 

2 Δ.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ 190 261 37,37% 

3 Δ.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 1 0,00% 

4 Δ.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 72 64 -11,11% 

5 Δ.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ 9 6 -33,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 444 398 -10,36% 

Πηγή: Υπ. Δημόσιας Τάξης 

Πιο συγκεκριμένα, στο νομό Ευβοίας καταγράφεται αύξηση 37,37%, 261 περιστατικά το 2015 έναντι 190 
περιστατικών το 2014, στο νομό Βοιωτίας παρατηρείται σημαντική μείωση 61,63%, 66 περιστατικά το 2015 
έναντι 172 το 2014.  Επίσης μείωση σημειώνεται στο νομό Φωκίδας κατά 33,33%,  6 περιστατικά το 2015 
έναντι  9 το 2014 και στο νομό Φθιώτιδας κατά 11,11%, 64 περιστατικά το 2015 έναντι 72 το 2014. Τέλος 
στο νομό Ευρυτανίας δεν υπάρχει μεταβολή καθώς κατά τα δυο συγκρινόμενα 5μηνα του 2014 και του 
2015 έχουν καταγραφεί από 1 περιστατικό. 

 

Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο 

Με τον όρο «πρόσφυγες» εννοούνται τα άτομα που λόγω διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων, διώξεων 
και σοβαρών καταστρατηγήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκαταλείπουν ακούσια την χώρα τους για 
να αναζητήσουν άσυλο στους κόλπους μίας άλλης κοινωνίας. Ο «πολιτικός πρόσφυγας» χαρακτηρίζεται 
από ειδικό καθεστώς που καθορίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. και ο χαρακτηρισμός ενός 
ατόμου ως «πρόσφυγα» επισείει μία σειρά από συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κατά το άρθρο 
14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, «κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το 
δικαίωμα να ζητά άσυλο και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες». Σύμφνα με τα στοιχεία της Eurostato 
αριθμός των προσφύγων που έχει καταφύγει στην Ελλάδα και έχει ζητήσει άσυλο είναι ο ακόλουθος: 

 

GEO/Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ελλάδα 19.885 15.925 10.275 9.310 9.575 8.225 9.435 
Asylum and new asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated data (rounded) [migr_asyappctza] 

Στα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου του ΥΠΕΣ των ετών 2013-2015 δεν περιλαμβάνονται 
περιοχές της ΠΣΤΕ και δεν προβλέπεται η λειτουργία περιφερειακών γραφείων εντός της ΠΣΤΕ. Οι περιοχές 
υποδοχής  των αιτημάτων ασύλου από όπου υπάρχουν στοιχεία είναι:  
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ΠΗΓΗ: ΥΠΕΣ Υπηρεσία Ασύλου  

Στις δράσεις κατά της φτώχειας εάν εντοπιστούν μέλη της συγκεκριμένης ομάδας θα εφαρμοστούν 
διαιδκασίες και μέτρα παρόμοια με αυτά των μεταναστών. 

 

Κάτοικοι μικρών νησιών 

Η Σκύρος είναι το νοτιότερο νησί των Βορείων Σποράδων. Βρίσκεται ανατολικά της Εύβοιας, από την οποία 
απέχει γύρω στα 35 χλμ και είναι το μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Σποράδων (210 τετρ. χλμ.) με 
πληθυσμό 2.602 κατοίκων. Το νησί, κατά το μεγαλύτερο μέρος, είναι ορεινό κυρίως στα νοτιοανατολικά, 
όπου υπάρχουν τα όρη Κόχυλας (792 μ.), Κουμάρι, Πιριώνες και Φανόφτης. Το κλίμα του νησιού 
χαρακτηρίζεται από πολύ δροσερά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες με ελάχιστες βροχοπτώσεις και μέση 
ετήσια θερμοκρασία 17 βαθμούς κελσίου. Στα δυτικά σχηματίζονται οι όρμοι Καλογριάς, Πεύκου, Αγίου 
Νικολάου και Τριστόμου. Στη δυτική ακτή βρίσκεται το λιμάνι του νησιού, η Λιναριά. 

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Σκύρος (ή Χώρα), που βρίσκεται στην ανατολική ακτή. Συνδέεται με τη 
Λιναριά με ασφαλτοστρωμένο δρόμο μήκους 11 χλμ., έχει ειρηνοδικείο, αστυνομικό σταθμό, ταχυδρομείο, 
γυμνάσιο, λύκειο, δημοτικό και νηπιαγωγεία σχολεία. Άλλοι συνοικισμοί της Σκύρου είναι τα Μαγαζιά, η 
Λιναριά και το Λουτρό (αγροτικός συνοικισμός). Στη Σκύρο κατοικούν 2.994 άτομα. 

Τα Τριζόνια (νησίς) ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος της ΠΕ Φωκίδας και 
έχουν πληθυσμό 46 κατοίκους.  
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Λοιπές ομάδες 

Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο 
Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο αριθμός των νοικονυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο είναι ο 
ακόλουθος:  

ΠΣΤΕ Πυρηνικές οικογένειες  κατά τύπο, μέγεθος και αριθμό απασχολούμενων μελών 

Περιγραφή / Τύπος πυρηνικών οικογενειών 
και αριθμός των απασχολούμενων μελών 

Σύνολο 
πυρηνικών 

οικογενειών 

Πυρηνικές οικογένειες κατά αριθμό μελών 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς απασχολούμενο 
μέλος 

45.835 36.215 6.048 2.812 580 131 33 13 3 

Συμβιούντες χωρίς απασχολούμενο μέλος 562 444 77 23 7 6 2 2 1 
Μόνος πατέρας χωρίς απασχολούμενο μέλος 1.457 1.163 250 35 4 3 1 1 0 

Μόνη μητέρα χωρίς απασχολούμενο μέλος 7.301 5.689 1.291 254 45 16 3 3 0 
Σύνολο 55.155 43.511 7.666 3.124 636 156 39 19 4 

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού 2011 

Περιθωριοποιημένες Κοινότητες-Ρομά 

Οι κοινότητες των Ρομά περιγράφονται αναλυτικά στον «Περιφερειακό σχεδιασμό για την κοινωνική 
ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020». Η 
αποτύπωση των πληθυσμών και περιοχών διαμονής παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική 
ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 111 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΕ ΟΤΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κελύφη Σπίτια Καλύβες κλπ Οικογένειες Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Νηπ/γείο Δημοτικό Γυμνάσιο Μη μόνιμοι 

ΒΟ
ΙΩ

ΤΙ
Α

Σ 

Αλιάρτου-Θεσπιέων 
Θεσπιέων – Αγ. Αθανάσιος 

34 4 30 40 88 90 30 5 15 4 70 

Αλιάρτου-Θεσπιέων 
Θεσπιέων – ΕΟ 

30 0 30 38 60 64 28 0 0 0 60 

Θηβαίων – Πυρί  96 6 90 91 211 203 147 7 25 0 36 

Ορχομενού – Δραγατσούλα  25 25 0 35 45 45 70 0 0 0 0 

Ορχομενού – Εκατέρωθεν 
10ης Σεπτεμβρίου 

20 20 0 25 35 35 50 6 10 0 0 

Ορχομενού – Συνοικισμός 55 55 0 65 95 95 210 10 15 0 0 

Ορχομενού – Περιφ Οδός 5 1 4 12 20 20 40 1 5 0 40 

Λεβαδέων – Αλαλκομενές  8 8 0 12 20 20 20 0 9 0 0 

Λεβαδέων – Ρωμαίικο  2 0 2 10 18 19 10 0 0 0 10 

 Μερικό Σύνολο ΠΕ Βοιωτίας 275 119 156 328 592 591 605 29 79 4 216 
*Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων – Θεσπιέων σε απάντηση του ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά, ανεβάζει τον αριθμό οικισμών Ρομά στους τέσσερις. Οι απαντήσεις όμως που 
έλαβε ο ανάδοχος δεν περιελάμβαναν καθόλου αριθμητικά στοιχεία. Από τηλεφωνική επικοινωνία με το Δήμο, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις οικισμοί (Μούλκι, Σπηλιά και 
Μαρίνου Αντύπα) που αναφέρονται στην (χωρίς αριθμητικά στοιχεία) απάντηση του Δήμου, γειτνιάζουν μεταξύ τους και από τους Ρομά θεωρούνται ένας οικισμός, με όνομα 
Επαρχιακή Οδός. 

ΠΕ ΟΤΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κελύφη Σπίτια Καλύβες κλπ Οικογένειες Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Νηπ/γείο Δημοτικό Γυμνάσιο Μη μόνιμοι 

ΕΥ
ΒΟ

ΙΑ
Σ 

Διρφύων-Μεσσαπίων – 
Καστέλας  

70 25 45 70 80 70 145 15 25 0 200 

Χαλκιδέων – Καράμπαμπα  9 7 2 10 10 10 22 5 6 1 5 

Χαλκιδέων – Αλάτσατα  25 25 0 35 35 35 15 1 8 1 10 

Χαλκιδέων – Καμάρες  50 50 0 76 76 73 42 7 30 10 0 

Χαλκιδέων – Χαραυγή  42 17 25 95 110 90 70 10 30 14 45 

Χαλκιδέων – Βαθύ  5 0 5 8 8 8 22 0 14 3 0 

Χαλκιδέων – Παντείχι  12 0 12 12 12 12 23 0 10 2 5 

Χαλκιδέων – Πεδίο Βολής  10 10 0 12 12 12 10 0 6 0 0 

Χαλκιδέων – Αγ. Ελεούσα 13 13 0 22 22 22 10 0 5 2 0 

Κύμης  Αλιβερίου – Δοκός 19 15 4 19 19 20 16 0 3 0 0 

Κύμης  Αλιβερίου – Χάνια 
Αυλωναρίου 

7 7 0 7 7 7 16 0 4 0 0 
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ΠΕ ΟΤΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κελύφη Σπίτια Καλύβες κλπ Οικογένειες Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Νηπ/γείο Δημοτικό Γυμνάσιο Μη μόνιμοι 

Κύμης  Αλιβερίου – Λοφίσκος  3 3 0 4 4 4 2 0 0 0 0 

Ιστιαίας  Αιδηψού – Καμάρια  7 0 7 7 7 7 5 0 0 0 0 

Ιστιαίας  Αιδηψού – 
Δενδροπόταμος 

25 0 25 25 48 42 15 0 0 0 0 

14 
οικισμοί 

Μερικό Σύνολο ΠΕ Εύβοιας 297 172 125 402 450 412 413 38 141 33 265 

ΠΕ ΟΤΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κελύφη Σπίτια Καλύβες κλπ Οικογένειες Άνδρες Γυναίκες Παιδιά Νηπ/γείο Δημοτικό Γυμνάσιο Μη μόνιμοι 

Φ
Θ

ΙΩ
ΤΙ

Δ
Α

Σ 

Λαμιέων - Καμηλόβρυση 80 10 70 120 80 80 70 0 15 3 100 

Λοκρών – Φούφλα  10 0 10 12 17 18 30 0 0 0 90 

Στυλίδας - Ανέργεια 50 0 50 Αποκλειστικά μη μόνιμοι 300 

Στυλίδας – Αμπελάκια & 
Μαχαίρα 

50 0 50 Αποκλειστικά μη μόνιμοι 400 

 Μερικό Σύνολο ΠΕ Φθιώτιδας 190 10 180 132 97 98 100 0 15 3 890 

Φ
Ω

ΚΙ
ΔΑ

Σ 

Δελφών – Κάμινος  10 0 10 16 65 συνολικά 

5 30 5 

18 

Δελφών – Νέο Κτήμα 29 0 29 35 140 συνολικά 30 

Δελφών – Εθνικής οδού 6 0 6 5 14 συνολικά 34 

Δελφών – Χάρμαιας 14 2 12 22 64 συνολικά 23 

Δελφών – Πόλη 15 14 1 22 73 συνολικά 90 

 Μερικό Σύνολο ΠΕ Φωκίδας 74 16 58 100 356 συνολικά 5 30 5 195 

ΠΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 836 317 519 962 3.714 συνολικά 72 265 45 1.566 
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Άστεγοι 

Σύμφωνα με την καταγραφή των στοιχείων από τους Δήμους  έχουν καταγραφεί: 
Δήμοι Αριθμός Αστέγων 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 4 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΊΔΑΣ 30 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 20 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 600* 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 2 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ  - ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 3 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 1 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 250* 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ 3 

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού 2011   Τα στοιχεί με αστερίσκο (*) περιλαμβάνουν και περιπλανόμενους ΡΟΜΑ κατά δήλωση 
των οικείων ΟΤΑ. 

 

Φτωχοί συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 
Γεωγραφική κατανομή συντάξεων  

Περιφέρεια  Σύνολο Συντάξεων  Γήρατος  Θανάτου  Αναπηρίας  Άλλη/Χωρίς Ένδειξη  

Στερεάς Ελλάδας  226.084  161.788  45.873  18.327  96  

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ 20η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

 

Γεωγραφική Κατανομή Δικαιούχων Προνοιακών Επιδομάτων 
Περιφέρεια Πλήθος Ποσό Επιδομάτων (€) 

 Δικαιούχοι μόνο 
προνοιακών 
επιδομάτων 

Συνταξιούχοι που 
λαμβάνουν και προνοιακά 

επιδόματα  

Δικαιούχοι μόνο 
προνοιακών 
επιδομάτων  

Συνταξιούχοι που 
λαμβάνουν και προνοιακά 

επιδόματα  

Στερεάς 
Ελλάδας  

5.070  2.188  1.565.083  823.402  

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ 20η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

 
Γεωγραφική Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων ανά νομό 

 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Πλήθος Ποσό Επιδομάτων(€) 
Δικαιούχοι μόνο 

προνοιακών 
επιδομάτων  

Συνταξιούχοι που 
λαμβάνουν και προνοιακά 

επιδόματα  

Δικαιούχοι μόνο 
προνοιακών 
επιδομάτων  

Συνταξιούχοι που 
λαμβάνουν και προνοιακά 

επιδόματα  

ΒΟΙΩΤΙΑΣ  883  342  247.783  122.493  
ΕΥΒΟΙΑΣ  2.646  914  857.156  349.337  

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  136  151  42.574  55.749  
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  1.182  653  358.878  249.088  

ΦΩΚΙΔΑΣ  223  128  58.692  46.735  

ΣΥΝΟΛΟ 5070 2188 1565083 823402 

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ& ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ 20η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
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Οι Ομάδες Στόχος της Περιφέρειας σε αριθμούς 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΔΟΜΕΣ (πηγή: φορείς ΠΣΤΕ) 

σε εξέλιξη 
ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ (Πηγή: Στατιστικά Στοιχεία και 

στοιχεία Κεντρικών Φορέων) σε εξέλιξη  
Ομάδες - Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας και των οποιωνδήποτε Διακρίσεων (Θεματικός 
Στόχος 9) 

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

ΚΩΔ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 
 

Α ΕΥΑΛΩΤΕΣ 456 618 1074 

  

1335 570 1905 

  

 

Α.1 Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές) 

232 418 650 152 144 296 
ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 
2011, σε Ιδρύματα 

      6647 
Προνοιακά 
επιδόματα ΑΜΕΑ 
Δήμων 

Α.2 Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα 18 7 25 
465 50 515  

Στοιχεία Δήμων, 
2015 

  2241 OKANA, 2015 

Α.3 Οροθετικοί 0 4 4 23 3   
Στοιχεία Δήμων, 
2015 

Α.4 Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι 4 1 5 684 354 1038 
ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 
2011 

Α.5 Ανήλικοι παραβάτες 0 0 0 11 19 30 
ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 
2011 

Β ΕΙΔΙΚΕΣ   
 

Β.1  Άνεργοι 262 295 557   32169 29099 61268   
ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ Γ 
τρίμηνο 2014 

Β.1-1   Και εξ αυτών  Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ            16213 25715 41928 
ΟΑΕΔ, Γ τρίμηνο 
2014 

Β.1-2   
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με 
κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών) 

      105 164 269       7901 15224 23125 
ΟΑΕΔ, Γ τρίμηνο 
2014 

Β.2 Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ  155 111 266   15956 3384 19340   
 

Β.2-1   
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας 
ΟΑΕΔ/οικονομικά ανενεργοί/κοινωνικά αποκλεισμένοι 

  48 29 77         
 

Β.3 Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών 86 65 151           
 

Β.3-1 

  

Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών εγγεγραμμένοι 
στον ΟΑΕΔ (με κάρτα ανεργίας) 

  

21 14 35 

  

    4331 
ΟΑΕΔ, Γ τρίμηνο 
2014 

Β.3-2 
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών χωρίς κάρτα 
ανεργίας ΟΑΕΔ  

33 26 59       
 

Β.3-3 
Και εξ αυτών Μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα 
(Απόφοιτοι Δημοτικού-Γυμνασίου) 

16 13 29     15426 
ΟΑΕΔ, Γ τρίμηνο 
2014 

Β.4 Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα  39 44 83           
 

Β.4-1 
  

Και εξ αυτών με ατομικό/οικογενειακό  εισόδημα μέχρι 5.900 € 
  

23 25 48 
  

      
 

Β.4-2 Και εξ αυτών με οικογενειακό εισόδημα από 5.901 € μέχρι 12.000 7 8 15       
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΔΟΜΕΣ (πηγή: φορείς ΠΣΤΕ) 
σε εξέλιξη 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ (Πηγή: Στατιστικά Στοιχεία και 
στοιχεία Κεντρικών Φορέων) σε εξέλιξη  

Ομάδες - Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας και των οποιωνδήποτε Διακρίσεων (Θεματικός 

Στόχος 9) 
ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

ΚΩΔ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 
 

€ 

Β.5 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών  3 118 121 

  

 63  433 496  

  

Στοιχεία Δήμων, 
2015 

Β.6 Γυναίκες, θύματα κακοποίησης 0 26 26   188 188 ΓΓΙΦ, 2015 
Β.7 Παιδιά, θύματα κακοποίησης 0 15 15       

 

Β.8 Μετανάστες  27 24 51 30639 22438 53077 
ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 
2011: Άλλη 
Υπηκοότητα 

Β.8-1   Και εξ αυτών Νόμιμοι (υποσύνολο του Β.8) 
  

22 20 42 
  

      
 

Β.8-2   Και εξ αυτών Παράνομοι (υποσύνολο του Β.8) 0 0 0      398 
Υπ. Δημόσιας 
Τάξης, 2015 

Β.9 Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο 0 0 0 
  

      
  

 
Β.10 Παλιννοστούντες 0 0 0     6 

Στοιχεία Δήμων, 
2015 

Γ ΛΟΙΠΕΣ   
 

Γ.1 Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο 245 326 571           
 

Γ.1-1   
Και εξ αυτών Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο με παιδιά 
(υποσύνολο του Γ.1) 

  107 181 288             
 

Γ.2 

Μέλη φτωχών νοικοκυριών που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, ή 
ακραίας φτώχειας ή κινδύνου φτώχειας, Νοικοκυριά με παιδιά, και 
ιδιαιτέρως τα μονογονεϊκά και τρίτεκνα/πολύτεκνα, νοικοκυριά, τα 
οποία πλήττονται περισσότερο από συνθήκες αποστέρησης, 
Πολυμελείς Οικογένειες 

            8198   

Καταγραφή 
Δυνητικών 
Ωφελουμένων στο 
πλαίσιο του ΕΒΥΣ, 
2015 

Γ.2-1 

  

Και εξ αυτών παιδιά  

  

      

  

    452 

Καταγραφή 
Δυνητικών 
Ωφελουμένων στο 
πλαίσιο του ΕΒΥΣ, 
2015 

Γ.2-2 Και εξ αυτών ΑΜΕΑ:           108 

Καταγραφή 
Δυνητικών 
Ωφελουμένων στο 
πλαίσιο του ΕΒΥΣ, 
2015 

Γ.2-3   Και εξ αυτών μέλη περιθωριοποιημένων Κοινότητων:           447 

Καταγραφή 
Δυνητικών 
Ωφελουμένων στο 
πλαίσιο του ΕΒΥΣ, 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΔΟΜΕΣ (πηγή: φορείς ΠΣΤΕ) 
σε εξέλιξη 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ (Πηγή: Στατιστικά Στοιχεία και 
στοιχεία Κεντρικών Φορέων) σε εξέλιξη  

Ομάδες - Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας και των οποιωνδήποτε Διακρίσεων (Θεματικός 

Στόχος 9) 
ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

ΚΩΔ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 
 
2015 

Γ.3  Περιθωριοποιημένες Κοινότητες 8 19 27   1132 1100 2232   
 

Γ.3-1 

  

Και εξ αυτών ΡΟΜΑ 

  

5 15 20 

  

    3714 
Μελέτη 
καταγραφής ΡΟΜΑ 
ΠΣΤΕ 2015 

Γ.3-2 Και εξ αυτών παιδιά ΡΟΜΑ έως 15 0 0 0     1118 
Μελέτη 
καταγραφής ΡΟΜΑ 
ΠΣΤΕ 2015 

Γ.3-3 Και εξ αυτών Λοιποί 2: 0 0 0       
 

Γ.4 Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση 7 6 13 
  

    914 
  

Καταγραφή 
Δυνητικών 
Ωφελουμένων στο 
πλαίσιο του ΕΒΥΣ, 
2015, 
συμπεριλαμβάνονται 
και άστεγοι ΡΟΜΑ 

Γ.5 Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 56 52 108       
 

Γ.5-1 
  

Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό  εισόδημα μέχρι 
5.900 €   

15 11 26 
  

      
 

Γ.5-2 Και εξ αυτών  με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 € 27 26 53       
 

Γ.6 Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 68 83 151           
 

Γ.6-1 
  

Και εξ αυτών  με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό  εισόδημα μέχρι 
5.900 €   

29 87 116 
  

      
 

Γ.6-2 Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 € 25 20 45       
 

Γ.7 Ηλικιωμένοι  (άνω των 65 ετών) χωρίς Ασφάλιση Υγείας 9 5 14 

  

    340 

  

Στοιχεία Δήμων, 
2015 

Γ.8 Άτομα με βιβλιάριο απορίας/ανασφαλίστου           1008 
Στοιχεία Δήμων, 
2015 

Γ.9 Άτομα που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα (πλην ΑΜΕΑ)             
 

ΣΥΝΟΛΟ 1335 1742 3077     75823 
Δεν έχουν συνυπολογιστεί υπήκοοι 

τρίτων χωρών  
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Συνολικός 
Αριθμός 

Ωφελούμενων 

Ι.Μ. Χαλκίδος 
a  
(4 

δομές) 
575 a 150 a 140 

a  
(2 

δομές) 
62 - - 

a  
(3 τράπεζες 
τροφίμων & 
Ενδυμάτων) 

1.600 a 700 a 10 a 120 a 180 3.537 

Ι.Μ. Θηβών - 
Λεβαδείας 

a 120 - - a 31 a 90 - - a 1.300 - - - - - - - - 1.541 

Ι.Μ. 
Καρπενησίου 

- - a 125 a 32 - - - - a 350 - - - - - - - - 507 

Ι.Μ. Καρυστίας 
και Σκύρου 

- - a 70 - - 
a  
(2 

δομές) 
40 - - a 30 -   - - a 4 - - 144 

Ι.Μ. Φωκίδας - - a 300 - - a 40 a 400 a 30 - - - - - - - - 770 

Ι.Μ. Φθιώτιδας a 239 a 514 

Φιλόπτωχο 
Ταμείο 

Ενοριών a 68 
Οικοτροφείο a  

(τράπεζα ρουχισμού) 
3.495 a 520 - - 

Φροντιστήριο 
Πνευματικά - 
Πολιτιστικά 

κέντρα 28.664 

a 3558  a 30 a 100 a 20.140 

  35.163 
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Προκλήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Ανάλυση SWOT 
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια  είναι σημαντικές. Ταυτόχρονα, υφίσταται η δυνατότητα 
αξιοποίησης σημαντικών πλεονεκτημάτων και μέσων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε θέματα 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας: 

Δυνατά Σημεία  Αδύνατα σημεία 

– Πολιτική Δέσμευση της Περιφέρειας για το σχεδιασμό 
δράσεων για την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση 
της φτώχειας 

– Διορισμός 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 συνεισφορά Δήμων στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και στην κοινωνική ένταξη (τοπικό επίπεδο) 
και δυνατότητα προσωποποίησης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας σε συνδυασμό με στήριξη της αξιοπρέπειας 
και της εχεμύθειας 

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

– 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  

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

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

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

– Ενδοπεριφερειακές ανισότητες μέσου κ.κ.ΑΕΠ με τις ορεινές 
περιοχές να πλήττονται περισσότερο 

– Αδύναμες υποστελεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων   

– Πληθυσμιακή συρρίκνωση και γήρανση του πληθυσμού  

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

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

– Ανεπάρκεια στη συστηματική καταγραφή των ευπαθών ομάδων  

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

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

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

– Αυξημένα ποσοστά ανεργίας   

– Ύπαρξη σημαντικού αριθμού επιμέρους ομάδων που χρήζουν 
παρέμβασης  

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

– Επιβάρυνση του συνόλου των δεικτών αγορά 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. 

– 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 
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Εκπόνηση, παράλληλα,  Στρατηγικής της Περιφέρειας 
για την ένταξη των Ρομά 

– Ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και 
προώθηση του Health safety net για τους 
ανασφάλιστους πολίτες 

– Πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος και εν συνεχεία η καθολική εφαρμογή του 

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

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

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

– Μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας από 
επιτυχημένες υφιστάμενες δομές   

– Δημιουργία και λειτουργία βιώσιμων 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 

λόγω της παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας  

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

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

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

– Αύξηση του αριθμού των φτωχών εργαζομένων 

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

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

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

– Αβεβαιότητα ως προς την επιλεξιμότητα «δομών»  

– Έλλειψη μηχανισμού/ών παρακολούθησης και συντονισμού της 
περιφερειακής στρατηγικής και σχετικής χρηματοδότησης (αρχή 7 
της εθνικής στρατηγικής) 

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

– Μη λειτουργία δομών σε δίκτυο με κίνδυνο τη μη ύπαρξη 
συστήματος παραπομπής το οποίο θα μεγιστοποιούσε τον 
αντίκτυπο, ελαχιστοποιώντας τις επικαλύψεις στην παροχή 
υπηρεσιών. 

– Μη άμεση ενεργοποίηση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης 
και η ύπαρξη  κενού στους διατιθέμενους πόρους. 
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Στρατηγική της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας & κάθε μορφής 
διακρίσεων 

Πλαίσιο Αναφοράς 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντιμετωπίζεται στο σχεδιασμό για την περίοδο 2014-2020, κυρίως σε  
σχέση με το κύριο χρηματοδοτικό της Εργαλείο με ένα δυισμό που συνίσταται: 

1. Στη μεγάλη ανεργία που ανήλθε το Δ τρίμηνο 2014 στο 27,0% () και συγχρόνως, 

2. Στη στατιστική εμφάνιση πλούτου που την εξαιρεί από σειρές χρηματοδοτήσεων  

Προκλήσεις τις οποίες η ΠΣΤΕ καλείται να αντιμετωπίσει είναι: 

– υψηλή ανεργία και ιδιαίτερα υψηλή ανεργία  των νέων 

– ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην κατανομή του εισοδήματος και αύξηση του αριθμού των 
πληθυσμών των ομάδων στόχου που χρήζουν στήριξης 

– τη σταδιακή μείωση της κ.κ. επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και στην κοινωνική συνοχή 
λόγω περιορισμού των διατιθέμενων πόρων και της αύξησης των αναγκών 

– σημαντικά περιορισμένους πόρους, λόγω της κατηγοριοποίησης της ως Περιφέρεια μετάβασης 
ενώ εν τοις πράγμασι, καλείται να αντιμετωπίσει το ίδιο αυξημένα προβλήματα με άλλες 
Περιφέρειες στο τομέα του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Συνεπώς η Περιφέρεια καλείται να σχεδιάσει τη στρατηγική της, με προτάσεις που πρέπει να υπερβούν 
τον ακατανόητο αυτό δυισμό και τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν και να οδηγήσουν σε πραγματικά 
αποτελέσματα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. 

Για το λόγο αυτό οι ενέργειες αξιοποίησης πολλαπλών χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να στοχεύουν: 

1. στη μεγιστοποίηση της συνέργειας που απαιτείται μεταξύ διαφορετικών χρηματοδοτικών 
εργαλείων ώστε να υπάρχει πολλαπλασιαστικός αντίκτυπος, αλλά και κάλυψη, κατά το 
δυνατόν, περισσότερων τομέων κοινωνικής μέριμνας & φροντίδας, αλλά και τομέων 
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, 

2. στην επιδίωξη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κοινωνικής ένταξης, 

3. στη στόχευση σε τοπικό επίπεδο, στο οποίο και εκφράζονται σαφέστερα οι ανάγκες των 
ομάδων στόχου και στη στήριξη κάθε ενέργειας κοινωνικής συνοχής με την ενίσχυση της 
δυναμικής που αναπτύσσεται στο επίπεδο αυτό, 

4. στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ουσιαστικά ολοκληρωμένων και ενεργητικών 
παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν τη διαφοροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες της 
εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, με μια δυναμική που θα δημιουργήσει πυρήνες ανάπτυξης 
ώστε να επιτρέπει την κοινωνική ενσωμάτωση με τα χαρακτηριστικά της διαφοροποίησης 
που αυτή κρίνει, 

5. στην ενίσχυση δράσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας & επιχειρηματικότητας, ώστε 
να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα  και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, 

6. στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας για τον αποτελεσματικό 
σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων που θα αποφασιστούν αλλά και τη διασφάλιση 
ενός μηχανισμού ο οποίος σε σταθερή βάση θα μπορεί να παρακολουθεί, να αξιολογεί και 
να επανασχεδιάζει με άμεσο τρόπο τη στρατηγική της.   
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Πλαίσιο Αρχών της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη αποτελεί συνιστώσα της Εθνικής Προσπάθειας και 
εναρμονίζεται με Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, 
συμβάλλοντας στους Εθνικούς στόχους για την αντιμετώπιση της φτώχειας σε σχέση με την Ε2020 οι 
οποίοι περιλαμβάνουν:  

– Μείωση των ανθρώπων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 
450.000 έως το 2020  

– Μείωση του αριθμού των παιδιών που απειλούνται από τη φτώχεια κατά 100.000 έως το 2020  

– Ανάπτυξη ενός «δικτύου κοινωνικής ασφάλειας» (socialsafetynet) κατά του κοινωνικού 
αποκλεισμού, που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες 
(ιδίως υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, στέγασης και εκπαίδευσης)  

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Περιφερειακή Στρατηγική διέπεται από τις βασικές αρχές της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Κοινωνική ένταξη οι οποίες διακρίνονται σε τρία επίπεδα:  

Το θεσμικό επίπεδο: Από θεσμική άποψη, ο βασικός πυρήνας της Εθνικής Στρατηγικής αντιστοιχεί σε 
τρεις βασικές αρχές:  

– Αρχή της Αναδιανεμητικής Ισότητας  

– Αρχή της Κοινωνικής Δικαιοσύνης  

– Αρχή του σεβασμού της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας.  

Το κοινωνικοπολιτικό επίπεδο: Από κοινωνικοπολιτική άποψη, ο πυρήνας της Εθνικής Στρατηγικής 
Κοινωνικής Ένταξης αντιστοιχεί στις ακόλουθες βασικές αρχές:  

– Αρχή της Επικουρικότητας: τυποποίηση των παρεμβάσεων των προγραμμάτων κοινωνικής 
ένταξης για την κάλυψη μόνο εκείνων των αναγκών, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.  

– Αρχή της Εξατομίκευσης:  επιβάλλει τη διαμόρφωση μόνιμων δικτύων οριζόντιας και κάθετης 
συνεργασίας με «εταίρους» φορείς (stakeholders) που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης. 

– Ενεργοποίηση των αποκλεισμένων ατόμων η οποία απορρέει από την ανάγκη άμεσης 
ενσωμάτωσής τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό.  

Το επιχειρησιακό επίπεδο: Από επιχειρησιακή άποψη, ο πυρήνας της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής 
Ένταξης αντιστοιχεί στις ακόλουθες βασικές αρχές:  

– Αρχή της Κοινωνικής Λογοδοσίας :επιβάλλει τη διατήρηση της επιτελικής αρμοδιότητας λήψης 
αποφάσεων στα όργανα του Κράτους (Κοινοβούλιο, Διοίκηση), που σχεδιάζουν και ρυθμίζουν 
το περιεχόμενο της Στρατηγικής. Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή των Πυλώνων της 
Στρατηγικής ανατίθεται τόσο σε δημόσιους φορείς (αποκεντρωμένα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, 
Περιφέρειες και Δήμοι), όσο και σε ιδιωτικούς και εθελοντικούς φορείς.  

– Αρχή της Δικτύωσης: επιβάλλει τη διαμόρφωση μόνιμων δικτύων οριζόντιας και κάθετης 
συνεργασίας με «εταίρους» φορείς (stakeholders) που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης.  

– Αρχή της πολυδιάστατης προσέγγισης της Κοινωνικής Καινοτομίας: επιβάλλει την υιοθέτηση 
σύνθετων μεθοδολογιών και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προβλημάτων.  
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Ειδικότερα, η Περιφερειακή Στρατηγική εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις της εθνικής πολιτικής και 
υιοθετεί τις ακόλουθες αρχές:  

 

 

Ομάδες στόχοι 

Ομάδες υψηλής προτεραιότητας για την Περιφερειακή Στρατηγική –Συνιστώσα Φτώχεια  

1. Μοναχικά ενήλικα άτομα με ατομικό ετήσιο εισόδημα κάτω από το εγγυημένο όριο συντήρησης  

2. Μακροχρόνια άνεργοι με ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω από το εγγυημένο όριο 
συντήρησης  

3. Οικογένειες μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (μέλη που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν 
εργασία) με ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω από το εγγυημένο όριο συντήρησης  

4. Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών που δεν λαμβάνουν συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα με ατομικό 
ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω από το εγγυημένο όριο συντήρησης  

5. Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών σε καταστάσεις αποκλεισμού  

6. Πρόσωπα με αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

Ομάδες υψηλής προτεραιότητας για την Περιφερειακή Στρατηγική –Συνιστώσα Διακρίσεις και 
Κοινωνικός Αποκλεισμός 

1. Άνεργοι με ή χωρίς κάρτα ανεργίας, Μακροχρόνια Άνεργοι, Άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα 

2. ΑμεΑ 

3. Ηλικιωμένοι σε κίνδυνο αποκλεισμού 

4. Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών σε κίνδυνο αποκλεισμού  

5. Θύματα κακοποίησης (γυναίκες) 

6. Μονογονεϊκές οικογένειες 

7. Άτομα σε εξάρτηση από τρίτα πρόσωπα για την άσκηση καθημερινών λειτουργιών 
(πιστοποιημένη από αρμόδια όργανα της διοίκησης) 

Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Περιφέρειας για το σχεδιασμό και συντονισμό σχετικών δράσεων

Προσέγγιση δράσεων που ενσωνατώνουν Κοινωνική Καινοτομία

Αξιοποίηση πολλαπλών συνεργατικών πηγών χρηματοδότησης 

Αναγνώριση «θυλάκων» φτώχειας και κοινωνικού διαχωρισμού σε τοπική κλίμακα και πρόταση σχεδιασμού 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

Αξιοποίηση της Πρωτοβουλίας που αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο

Στοχευμένη αντιμετώπιση των αναγκών σε επίπεδο ομάδων στόχου
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8. Άτομα σε εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες 

9. Άτομα που διαβιούν σε περιοχές με πολλαπλά μειονεκτήματα (υποβαθμισμένες αστικές 
περιοχές στο πλαίσιο των οποίων συσσωρεύονται και αλληλοτροφοδοτούνται παράγοντες 
κοινωνικού αποκλεισμού / ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές) 

10. Άτομα που διαβιούν σε δομές κλειστής φροντίδας 

11. Άτομα που υφίστανται διακρίσεις λόγω της ιδιότητας μέλους ομάδων με θρησκευτικές / 
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες (Ρομά) 

 

Στρατηγική της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την κοινωνική ένταξη και την 
καταπολέμηση της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων 

Η στρατηγική της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της 
φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων έχει τις εξής Προτεραιότητες:  

Προτεραιότητα 1η: Στήριξη ομάδων του πληθυσμού της ΠΣΤΕ που πλήττεται από τη φτώχεια και 
ενίσχυση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες  

Προτεραιότητα 2η:Καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και άνισης μεταχείρισης 

Προτεραιότητα3η: Ενδυνάμωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και υγείας με παράλληλη 
αντιμετώπιση της άνισης χωρικής κατανομής, προσφοράς και άνισης πρόσβασης. 

Προτεραιότητα 4η:Ενεργός ένταξη στον εργασιακό και κοινωνικό βίο ομάδων θιγόμενων από κοινωνικό 
διαχωρισμό και αποκλεισμό 

Προτεραιότητα 5η:Αναβάθμιση υπηρεσιών και ενίσχυση ομάδων πληθυσμού σε προβληματικές 
περιοχές  

Προτεραιότητα 6η: Ενίσχυση και προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας 

Προτεραιότητα7η:Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Περιφέρειας για το σχεδιασμό και 
συντονισμό σχετικών δράσεων 

Οι Προτεραιότητες αυτές υπαγορεύουν τη διαμόρφωση των ακόλουθων τεσσάρων Αξόνων 
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. 

ενώ εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής ΕΣΚΕ ως ακολούθως: 
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Άξονες Προτεραιότητας ΠΕΣΚΕ Επιχειρησιακοί Άξονες ΕΣΚΕ Πυλώνας ΕΣΚΕ 

1ος Άξονας Προτεραιότητας: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας  

Καταπολέμηση της ακραίας 
φτώχειας 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 «Καταπολέμηση της 
φτώχειας» 

2ος Άξονας Προτεραιότητας: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών. 

Πρόληψη και καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των παιδιών 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 «Καταπολέμηση της 
φτώχειας» 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 «Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες» 

3ος Άξονας Προτεραιότητας: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών ομάδων. 

Προώθηση της ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 «Καταπολέμηση της 
φτώχειας» 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 «Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες» 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3 «Αγορά εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς» 

4ος Άξονας Προτεραιότητας: Καλή 
διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης 

Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών 
ένταξης 

 

 

Κατά συνέπεια  η συνάφεια της αρχιτεκτονικής της ΠΕΣΚΕ με την ΕΣΚΕ είναι η ακόλουθη: 
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ΠΕΣΚΕ

Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας

Πεδίο Πολιτικής 1ο: 
Στήριξη ομάδων του 

πληθυσμού της ΠΣΤΕ που 
πλήττεται από τη φτώχεια 

και ενίσχυση της 
πρόσβασης σε βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες

Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 

παιδιών

Πεδίο Πολιτικής 2ο: 
Άρση/άμβλυνση 

παραγόντων  υψηλού 
κινδύνου αποκλεισμού 

κατά την παιδική ηλικία και 
διασφάλιση της ισότητας 

των ευκαιριών. 

Προώθηση της ένταξης 
των ευπαθών ομάδων

Πεδίο Πολιτικής 3ο:
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 

Πεδίο Πολιτικής 4ο: 
Ενεργός ένταξη και 

καταπολέμηση κάθε 
μορφής διακρίσεων και 

την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών·

Παρεμβάσεις που 
αφορούν σε λοιπές 
ευπαθείς ομάδες

Πεδίο Πολιτικής 5ο:
Ενίσχυση της κοινωνικής 

οικονομίας & 
επιχειρηματικότητας-

Δίκτυα και επιχειρήσεις 

Πεδίο Πολιτικής 6ο:  
Ενίσχυση της δυναμικής 
των τοπικών κοινοτήτων 

και της ικανότητάς τους να 
δίνουν λύσεις στις 

διαφοροποιούμενες 
ανάγκες τους

Καλή διακυβέρνηση 
των πολιτικών ένταξης

Πεδίο Πολιτικής 7ο: 
Ενίσχυση της 

επιχειρησιακής ικανότητας 
της Περιφέρειας για το 

σχεδιασμό και συντονισμό 
σχετικών δράσεων
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Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις27 που περιλαμβάνουν οι Άξονες Προτεραιότητας ανά Πεδίο Πολιτικής 
(ΠΠ) είναι: 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας 

Πεδίο Πολιτικής 1ο: Στήριξη ομάδων του πληθυσμού της ΠΣΤΕ που πλήττεται από τη φτώχεια και 
ενίσχυση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στον άξονα Προτεραιότητας είναι: 

1. Ανάπτυξη ή βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης της Περιφέρειας (πχ. ξενώνες φιλοξενίας, 
κέντρα σίτισης κλπ.) και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά 
παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία κλπ.): 

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

 Δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων  

 Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων 

 Λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων) 

2. 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. 

3. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ). 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών 

Πεδίο Πολιτικής 2ο: Άρση ή άμβλυνση παραγόντων που αποτελούν εστίες υψηλού κινδύνου 
αποκλεισμού κατά την παιδική ηλικία και διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών. 

Το ΠΠ2 επιχειρεί την καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών με δράσεις που απευθύνονται τόσο 
προς αυτά όσο και προς τα άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών, και παιδιών ΑΜΕΑ 
μέσω και της δημιουργίας δομών υποστήριξης για την ενίσχυση της συμφιλίωσης οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής. 

1. Άρση και άμβλυνση παραγόντων αποκλεισμού και διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών 
μέσω και της δημιουργίας δομών συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των 
ατόμων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών με αναπηρία. 

 Πρόσβαση στα επιδόματα παιδιών (επίδομα απροστάτευτων παιδιών, ενιαίο επίδομα 
στήριξης τέκνων,επίδομα στήριξης τρίτεκνων και πολύτεκνων) 

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

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

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

                                                             
27 «Για κάθε Δράση θα λαμβάνεται υπόψη η αρχή της μη διάκρισης καθώς επίσης και η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ και η 
πρόσβασή τους σε πληροφορία ή πληροφόρηση» δεδομένου ότι υπαγορεύεται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο των 
ΕΔΕΤ για τα άτομα με αναπηρία.   
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 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και 
φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα 
που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό 

 Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών ΡΟΜΑ (Οι δράσεις εξειδικεύονται σε 
συμφωνία με την Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ενσωμάτωση των ΡΟΜΑ).  

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων 

Πεδίο Πολιτικής 3ο: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 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στοΠΠ3 είναι: 

1. Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών υγείας, με την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. 
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α.) και ανάπτυξη 
νέων μοντέλων παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στις εξειδικευμένες 
μονάδες: 

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

 Ενίσχυση των δομών/υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας, πρόνοιας και αλληλεγγύης  

 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 

 Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής Υγείας 

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

 Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού 

 Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (Family Health Units) 

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

2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων σε δομές φιλοξενίας, στέγασης, one stop shops / Κέντρα 
Κοινότητας με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες για ευπαθείς ομάδες, ρομά, κ.λπ.: 

 Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων με διευρυμένες 
υπηρεσίες και κινητές μονάδες 
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 Κέντρα φιλοξενίας ευάλωτων ατόμων (π.χ. μεταναστών, ασυνόδευτων ανηλίκων, 
ηλικιωμένων, αστέγων κ.α.) 

 Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 

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

 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

3. Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας και σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας υποδομών και 
υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες. 

Πεδίο Πολιτικής 4ο: Ενεργός ένταξη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση 
της ισότητας των ευκαιριών 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο ΠΠ4 είναι: 

1. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων ειδικών ομάδων όπως των γυναικών, των μεταναστών, 
των Ρομά, των θρησκευτικών μειονοτήτων, των ηλικιωμένων κ.α.  

 Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων κατά των διακρίσεων 

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

 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 

2. Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη των Ρομά: 

 Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων 

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

 Δράσεις συμβουλευτικής, προκατάρτισης / επιμόρφωσης 

Οι δράσεις εξειδικεύονται σε συμφωνία με την Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική 
ενσωμάτωση των ΡΟΜΑ  

3. Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από κοινωνικό 
αποκλεισμό, ιδίως της  κατηγορίας μειονεκτούντων ατόμων 

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

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

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

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

Πεδίο Πολιτικής 5ο:Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας &επιχειρηματικότητας-Δίκτυα και επιχειρήσεις  

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο ΠΠ5είναι: 
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1. Δημιουργία περιφερειακού υποστηρικτικού μηχανισμού και δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων 

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

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

4. 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 

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

6. Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 

Πεδίο Πολιτικής 6ο: Ενίσχυση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων και της ικανότητάς τους να δίνουν 
λύσεις στις διαφοροποιούμενες ανάγκες τους - Προαγωγή της ολοκληρωμένης τοπικής κοινωνικο-
οικονομικής ανάπτυξης 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο ΠΠ6είναι: 

1. Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση των κοινωνικών 
υποδομών με σκοπό την προώθηση της ενεργού ένταξης, με την προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας 

2. Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων 

3. Ανάπτυξη δικτύων Εθελοντών 

4. Δίκτυα Κοινωνικής Καινοτομίας. 
Άξονας Προτεραιότητας 4: Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης 

Πεδίο Πολιτικής 7ο:Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Περιφέρειας για το σχεδιασμό και 
συντονισμό σχετικών δράσεων 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο ΠΠ7είναι: 

1. Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης των αναγκών των ομάδων στόχου στην Περιφέρεια 
(έρευνες, στοχευμένες αναλύσεις, εμπειρογνωμοσύνες, κλπ.) και ανάπτυξη συστήματος 
παρακολούθησης των στατιστικών στοιχείων της Περιφέρειας 

2. Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των δράσεων και των πολιτικών της ΠΣΤΕ στον τομέα 
καταπολέμηση των διακρίσεων και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης 

3. Ανάπτυξη Μηχανισμού Συντονισμού και Παρακολούθησης της Περιφερειακής Στρατηγικής 

4. Περιφερειακό Παρατηρητήριο Ένταξης. 

5. Ανάπτυξη δράσεων διακρατικότητας για την καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων κρατών 
μελών 

6. Διασφάλιση συνεργιών και συντονισμός μεταξύ δράσεων διαφορετικών χρηματοδοτικών 
εργαλείων. 
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Σύνδεση Περιφερειακής και Εθνικής Στρατηγικής 

    
(α) Καταπολέμηση της 

ακραίας φτώχειας 
(Πυλώνας 1 / Πυλώνας 2) 

(β) Πρόληψη και καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των παιδιών (Πυλώνας 

1 / Πυλώνας 2) 

(γ) Προώθηση της ένταξης των 
ευπαθών ομάδων (Πυλώνας 1 / 

Πυλώνας 2 / Πυλώνας 3) 

(δ) Καλή 
διακυβέρνηση των 
πολιτικών ένταξης 
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1ος Άξονας Προτεραιότητας: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 

      
   

 
   

2ος Άξονας Προτεραιότητας: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών 

          
   

3ος Άξονας Προτεραιότητας:Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών ομάδων. 

          
   

4ος Άξονας Προτεραιότητας:Καλή διακυβέρνηση 
των πολιτικών ένταξης 
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Πηγές Χρηματοδότησης του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου 

Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης της Περιφερειακής Στρατηγικής είναι:  

– Κρατική Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, της διεύρυνσης του θεσμού του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης 
των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», 

– Ν. 3238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
λοιπές διατάξεις»,  

– «Πρόγραμμα δωρεάν Φαρμακευτικής Φροντίδας» με βάση τις ρήτρες της παρ. 1 του άρθρου 8 
του Ν. 4238/2014 

– Πόροι από Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα της ΕΕ κυρίως στο πλαίσιο της 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Πόροι από γενικά και ειδικά Προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βασική πηγή χρηματοδότησης για την επίτευξη των στόχων της Περιφερειακής Στρατηγικής θα 
αποτελέσει το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα ο Θεματικός Στόχος (ΘΣ9) 
9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης».  

Η συνολική δημόσια δαπάνη για τον ΘΣ9 στο πλαίσιο του ΠΕΠ 2014-2020 ανέρχεται σε 46,9εκ.€  
εκ των οποίων: 35,3 εκ. €  αφορούν πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Εθνικούς 
πόρους, και  11,6 εκ. € είναι με πόρους το Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Εθνικούς πόρους.  

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, 

– Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι σε επίπεδο ΟΤΑ,  

– Ιδιωτικοί πόροι.  

Τα Ταμεία που αναμένεται να χρηματοδοτήσουν την Περιφερειακή Στρατηγική είναι:  

– Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  

– Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  

– Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

– Ταμείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας (EaSI)  

– Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)  

– Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  

– Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας 

– Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης.  
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Αναλυτική Περιγραφή τωνΑξόνων Προτεραιότητας 

Άξονας Προτεραιότητας 1 

Πεδίο Πολιτικής 1ο: Στήριξη ομάδων του πληθυσμού της ΠΣΤΕ που πλήττεται από τη φτώχεια και 
ενίσχυση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης η πρόσβαση σε βασικά αγαθά αποτελεί, εξαιτίας 
της συγκυρίας της οικονομικής κρίσης, κρίσιμη προτεραιότητα επιδιώκοντας την πρόληψη, άρση ή 
άμβλυνση παραγόντων που αποτελούν εστίες υψηλού κινδύνου αποκλεισμού, όπως η αδυναμία 
κάλυψης των βασικών αναγκών διαβίωσης, η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η αδυναμία 
πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στους θεσμούς της δικαιοσύνης, η ενεργειακή φτώχεια 
και η έλλειψη κατάλληλης στέγασης. Οι ακραίες μορφές υλικής στέρησης απειλούν την ίδια την 
επιβίωση του ατόμου σε κρίση, δυσχεραίνοντας τα άτομα να ξεφύγουν από τη φτώχεια και τον 
αποκλεισμό και να επωφεληθούν από μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και παροχής συμβουλών. Ως 
κύρια παρέμβαση της συγκεκριμένης Προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής οριοθετείται η σταδιακή 
πρόσβαση των ατόμων που βιώνουν ακραία φτώχεια σε ένα ολοκληρωμένο Πακέτο Βασικών Αγαθών. 

Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, στην ΠΣΤΕ παρατηρείται δραματική πτώση του 
διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού (πάνω από το 30%) που απειλείται 
από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, έχει αυξηθεί το ποσοστό 
του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας, ενώ λόγω της 
διεύρυνσης της ανεργίας και της φτώχειας αυξήθηκε το ποσοστό του ανασφάλιστου πληθυσμού, και 
περιορίστηκε η πρόσβασή του σε υπηρεσίες υγείας και άλλες υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 εστιάζουν στην ανάπτυξη ή/και 
βελτίωση των υποδομών στέγασης και σίτισης της Περιφέρειας. Οι ΟΤΑ και οι ΜΚΟ καλούνται να 
συνεχίσουν να αναπτύσσουν δράσεις αντιμετώπισης της φτώχιας όπωςοι ξενώνες φιλοξενίας, τα κέντρα 
σίτισης κσθώς καιλοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας όπως τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα 
κοινωνικά ιατρεία, τα κοινωνικά φαρμακεία κλπ. Η ολοκληρωμένη υποσήριξη προτείνεται να 
περιλαμβάνει τη δημιουργία τράπεζας τροφίμων, τη λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων και χώρων 
υγειηνής.  

Η πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) περιλαμβάνει εισοδηματική 
ενίσχυση 200 € το μήνα για ένα άτομο, ποσό που αυξάνεται στα 300€ για ζευγάρι δικαιούχω. Για ένα 
ζευγάρι με δύο ανήλικα τέκνα το ποσό ανέρχεται μέχρι τα 400 € ανά μήνα ή 4.800 € ανά έτος, και στα 
450 € ανά μήνα ή 5.400 € το έτος για ένα ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1 ενήλικο τέκνο. 

Οι δράσεις αυτές είναι συμβατές με το Γενικό Στόχο 4 του Ε.Π. της Περιφέρειας 2014-2020:Αναβάθμιση 
του ανθρώπινου δυναμικού – ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και ιδιαίτεραμε 
την:  

– Καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και άνισης μεταχείρισης 

– Ενεργό ένταξη στον εργασιακό και κοινωνικό βίο ομάδων θιγόμενων από κοινωνικό διαχωρισμό 
και αποκλεισμό. 

– Ενδυνάμωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, υγείας, παιδείας και πολιτισμού, με 
παράλληλη αντιμετώπιση της άνισης χωρικής κατανομής, προσφοράς και άνισης πρόσβασης.  

– Αναβάθμιση υπηρεσιών και ενίσχυση ομάδων πληθυσμού σε προβληματικές περιοχές 

Στο Ειδικό Στόχο 21 του Ε.Π. της Περιφέρειας 2014-2020 αναφέρεται επίσης ότι: Στόχος είναι η 
ανακούφηση των κοινωνικών ομάδων που διαβιούν σε συνθήκες φτώχιας με την ενίσχυση της 
πρόσβασής τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. 
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Πεδίο Πολιτικής 1ο: Στήριξη ομάδων του πληθυσμού της ΠΣΤΕ που πλήττεται από τη 
φτώχεια και ενίσχυση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο Μηχανισμός Υλοποίησης 

1.      Ανάπτυξη ή βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης της Περιφέρειας (πχ. 
ξενώνες φιλοξενίας, κέντρα σίτισης κλπ.) και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της 
φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία κλπ.): 

      

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

ΕΒΥΣ, δωρεές ΤΕΒΑ, ιδιωτικοί πόροι  
ΟΤΑ Α βαθμού, ΙΜ, Κοινωνικές Συμπράξεις 

 Δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων  
ΕΒΥΣ, ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
δωρεές 

ΤΕΒΑ, ΕΤΠΑ-9α, EKT 9-iv, ιδιωτικοί 
πόροι  

ΟΤΑ Α βαθμού, ΙΜ, Κοινωνικές Συμπράξεις 

 Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
Πρόγραμμα «Στέγαση και 
Επανένταξη» 

ΕΚΤ-9iv, Κεντρικοί Πόροι, Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (AMIF) 

ΟΤΑ Α βαθμού, ΙΜ, Κοινωνικές Συμπράξεις 
ΕΙΕΑΔ, Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Γενική 
Γραμματεία Πρόνοιας 
Υπ. Προστασίας του Πολίτη 

 Λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων) ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii ΟΤΑ Α βαθμού, ΙΜ, Κοινωνικές Συμπράξεις 
2.      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. 

ΕΒΥΣ, Νόμος 4320/2015,  
Κοινωνικό Τιμολόγιο 

ΤΕΒΑ, Κεντρικοί Πόροι, Ίδιοι Πόροι 
ΟΤΑ Α βαθμού, ΜΚΟ, ΙΜ, Κοινωνικές 
Συμπράξεις, ΔΕΚΟ, Δίκτυα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Υπ. Οικονομίας 

3.       Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ). 
Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα 

Κεντρικοί Πόροι Υπ. Οικονομίας 
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Άξονας Προτεραιότητας 2 

Πεδίο Πολιτικής 2ο: Άρση ή άμβλυνση παραγόντων που αποτελούν εστίες υψηλού κινδύνου 
αποκλεισμού κατά την παιδική ηλικία και διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών.  

Ο Άξονας 2 της Στρατηγικής εστιάζει στην προστασία των παιδιών του γενικού πληθυσμού και των 
παιδιών ρομά, από τις εξαιρετικά επικίνδυνες επιπτώσεις που έχει η φτώχεια με την διευκόλυνση της 
πρόσβασής τους σε δομές φροντίδας, εκπαίδευσης και ειδικής εκπαίδευσης. Παράλληλα διευκολύνονται 
οι κηδεμόνες των παιδιών να εργάζονται. 

Στις παρεμβάσεις του άξονα περιλαμβάνονται δράσεις πρόσβασης στα επιδόματα παιδιών που 
περιλαμβάνουν: 

– Πρόσβαση στο επίδομα απροστάτευτων παιδιών. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στη χορήγηση 
μηνιαίου επιδόματος ύστερα από έλεγχο περιουσιακών και εισοδηματικών πηγών σε παιδιά (0-
16 ετών), τα οποία συγκεντρώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. παραμένουν στο οικογενειακό ή συγγενικό τους περιβάλλον 
2. στερούνται πατρικής προστασίας (ο πατέρας έχει πεθάνει ή τα έχει εγκαταλείψει ή 

εκτίει ποινή φυλάκισης ή πάσχει από σοβαρή ασθένεια κλπ.) 
3. ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας λόγω φυσικής ή οικονομικής αδυναμίας των 

γονέων / κηδεμόνων. 

– Πρόσβαση στο ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων. Το Πρόγραμμα «Ενιαίο Επίδομα Στήριξης 
Τέκνων» θεσμοθετήθηκε το 2012 και εξασφαλίζει μία μη ανταποδοτική επιδοματική παροχή 
που απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και 
καταβάλλεται ανά τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του 
νοικοκυριού, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική 
κατηγορία. 

– Πρόσβαση στο επίδομα στήριξης Τρίτεκνων και Πολύτεκνων. Το Πρόγραμμα θεσμοθετήθηκε με 
το άρθρο 40 του Ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες 
διατάξεις», που εισάγει στην Ελληνική έννομη τάξη μία νέα δημογραφική προνοιακή παροχή με 
την μορφή ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων για οικογένειες με τρία και άνω 
εξαρτώμενα τέκνα. Το επίδομα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, μετά από έλεγχο εισοδήματος, και 
το ύψος του κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. 

Στις παρεμβάσεις του άξονα περιλαμβάνονται τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και 
εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες, η στήριξη της λειτουργίας δικτύου υπηρεσιών 
υποστήριξης οικογενειών που φροντίζουν ΑμεΑ, η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών 
ολοκληρωμένης φροντίδας, η παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί 
/ βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε 
νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, η εκπαιδευτική υποστήριξη 
μειονεκτούντων μαθητών και η υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών ΡΟΜΑ. Οι 
συγκεκριμένες δράσεις εξειδικεύονται σε συμφωνία με την Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική 
ενσωμάτωση των ΡΟΜΑ.  

Οι υπηρεσίες εξασφαλίζουν την επίβλεψη και φροντίδα των παιδιών τις ώρες που οι γονείς εργάζονται 
(ή αναζητούν εργασία) και απουσιάζουν από το σπίτι, ώστε να συνδυάζουν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις επαγγελματικού και οικογενειακού βίου.Επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά με 
αναπηρίες ή διανοητικά προβλήματα, σε παιδιά αλλοδαπών που δεν διαθέτουν έγγραφα και παιδιά από 
οικογένειες με ιστορικό στην κατάχρηση ουσιών. Οι υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και 
ψυχαγωγίας προσφέρουν στα παιδιά όλων των ηλικιών την ευκαιρία για συμμετοχή σε διαδικασίες 
(αθλητικές, πολιτιστικές, μαθησιακές κλπ.) που προάγουν την πνευματική και ψυχολογική τους 
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ανάπτυξη μέσω ισχυρών ερεθισμάτων και ενισχύουν την ομαλή τους κοινωνικοποίηση μέσω της 
ομαδικής δραστηριότητας. Από την άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες αναψυχής είναι κρίσιμες για την 
ψυχολογική ανάταση των παιδιών και ιδίως όσων αντιμετωπίζουν μία δύσκολη καθημερινότητα λόγω 
φτώχειας. 

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς (κερδοσκοπικούς και μη) φορείς χωρίς, 
όμως, η κάλυψη να είναι ομοιόμορφη σε όλη τη χώρα. Υπό το πρίσμα αυτό, προτεραιότητα της 
Στρατηγικής είναι η ενίσχυση των φορέων που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες αλλά και η υποβοήθηση 
δημιουργίας νέων με απώτερο στόχο την αύξηση της γεωγραφικής και πληθυσμιακής κάλυψης των 
υπηρεσιών αλλά και την μακροπρόθεσμη συστημική τους βιωσιμότητα. Επομένως, θα δοθεί έμφαση 
στην αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων (π.χ. Επιταγή Κοινωνικών Υπηρεσιών, Προγραμματικές 
Συμβάσεις για εφαρμογές κοινωνικής καινοτομίας κλπ.) προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη και 
επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο από δομές των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β’ Βαθμού που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όσο και από φορείς της κοινωνικής 
οικονομίας (εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ, κοινωνικούς συνεταιρισμούς κλπ.) αλλά και από 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις του τομέα όπως προβλέπεται στην Εθνική Στρατηγική. 

Στόχος του ΑΠ2είναι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά μέσω και της δημιουργίας δομών 
υποστήριξης,που παράλληλα διασφαλίζουν την ισότητα των ευκαιριών στην εργασία και στην 
επαγγελματική ζωή των ατόμων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών.  
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Πεδίο Πολιτικής 2ο: Άρση ή άμβλυνση παραγόντων που αποτελούν εστίες υψηλού κινδύνου αποκλεισμού κατά την 
παιδική ηλικία και διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών.  
 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο 
Μηχανισμός 
Υλοποίησης 

1.   Άρση και άμβλυνση παραγόντων αποκλεισμού και διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών μέσω και της δημιουργίας 
δομών συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των ατόμων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών με 
αναπηρία. 

      

 Πρόσβαση στα επιδόματα παιδιών Κεντρικοί Πόροι Κεντρικοί 
Πόροι 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού, Υπ. Υγείας  

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού. ΜΚΟ, Φορείς 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού, ΜΚΟ, Φορείς 

 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii Υπ. Παιδείας 
 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9i, EKT-
9iii 

EETAA, ΟΤΑ Α βαθμού 

 Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών ΡΟΜΑ ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού 
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Άξονας Προτεραιότητας3 

Πεδίο Πολιτικής 3ο: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 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο ΠΠ3 στοχεύουν στη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών υγείας, 
με την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού και ανάπτυξη νέων μοντέλων παροχής πρωτοβάθμιων 
υπηρεσιών υγείας.  

Στην Περιφέρεια μειώθηκαν σημαντικά οι δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία (από το 2010 
παρατηρείται σημαντική επιδείνωση του δείκτη της ισότητας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης στο σύνολο της χώρας). Το δίκτυο των μονάδων υγείας της ΠΣΤΕ, που υπάγεται στην 5Η 
Υγειονομική Περιφέρεια, είναι αρκετά εκτεταμένο (8 Γενικά Νοσοκομεία, 17 Κέντρα Υγείας, 139 
Περιφερειακά Ιατρεία, 2 ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, 2 Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 1 Κινητή Μονάδα 
Ψυχικής Υγείας,  3 Θεραπευτήρια χρόνιων Παθήσεων τα οποία υπάγονται πλέον στο Κέντρο Κοινωνικής 
Πρόνοιας ΠΣΤΕ ως Παραρτήματα ΑΜΕΑ κ.α ). Με τον Ν. 4238/2014 για τη σύσταση του Πρωτοβάθμιου 
Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), τα υφιστάμενα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία υπήχθησαν 
στη ΔΥΠε της ΠΣΤΕ. Από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης διαπιστώνεται ότι τα κυριότερα 
προβλήματα των δομών και υποδομών υγείας είναι η ανεπαρκής στελέχωση των μονάδων υγείας και 
ειδικά των μονάδων του ΠΕΔΥ, ο περιορισμένος αριθμός των κέντρων ψυχικής υγείας και των κέντρων 
αποκατάστασης και αποθεραπείας, εξειδικευμένων μονάδων υγείας, ενώ προβλήματα υπάρχουν στις 
κτιριακές υποδομές και στους εξοπλισμός. Παράλληλα, προβλήματα υφίστανται και στην κατανομή και 
στην επάρκεια των υποδομών υγείας, σε βάρος των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίες 
εξυπηρετούνται μερικώς από τα Περιφερειακά Ιατρεία. Συνεπώς, για τη βελτίωση των υπηρεσιών στον 
κλάδο της υγείας, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που αφορούν τους απομακρυσμένους 
(κυρίως ορεινούς) οικισμούς, καθώς και τους οικισμούς με σημαντική αύξηση του πληθυσμού τους κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Ακόμη, σε επίπεδο  δευτεροβάθμιας φροντίδας, θα πρέπει να υπάρξει 
συμπλήρωση και ενίσχυση του δυναμικού από άποψη κλινών ή/και κλινικών, ανανέωση του ιατρικού 
εξοπλισμού, καλύτερη δικτύωση των υποδομών υγείας και χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. τηλεϊατρικής). 
Επίσης, για την εξυπηρέτηση των αυξημένων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, απαιτείται η προώθηση 
νέων μοντέλων όπως είναι οι «εξειδικευμένες» δομές υγείας, π.χ. για τη διαχείριση του πόνου, μονάδες 
τεχνητού νεφρού, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας στις 
περιοχές που δεν υπάρχουν, ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας κ.α.  

Οι παρεμβάσεις τουΠΠ3 στοχεύουν στη βελτίωση της ικανότητας των υποδομών υγείας να καλύψουν τα 
ανασφάλιστα φτωχά άτομα που εντάσσονται στο Ενιαίο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά 
Αδυνάτων και λαμβάνουν «Ειδικό Βιβλιάριο Ανασφαλίστου». Στο Μητρώο εντάσσονται άτομα που 
διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι ανασφάλιστα και έχουν οικογενειακό ετήσιο εισόδημα 
κάτω των 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή 
προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση ότι δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα που 
παρέχει δυνατότητα ασφάλισης. Το Πρόγραμμα δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών» επικουρείται από το «Πρόγραμμα 
δωρεάν Φαρμακευτικής Φροντίδας» στο οποίο εντάσσονται οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι 
νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται 
των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο 
ήιδιωτικό φορέα και οι ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω 
οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους. 

Το ΠΠ3 περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης ή/και δημιουργίας νέων δομών/υποδομών υγείας,μονάδες 
ημερήσιας νοσηλείας,μετανοσοκομειακούς ξενώνες σε επιλεγμένες περιοχές για τους ψυχικά ασθενείς, 
δίκτυο προστασίας υγείας, διαπολιτισμικό διαμεσολαβητή υγείας, δράσεις παροχής υπηρεσιών στην 
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Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, δημιουργία δικτύου μονάδων 
οικογενειακής ιατρικής κ.ο.κ.. Προβλέπονται επίσης δράσεις πρόσβασης σε κοινωνικές δομές, Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, δράσεις ανεξάρτητης 
διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία (θεσμός του προσωπικού βοηθού), δράσεις Διαβίωσης κατ’ οίκον, 
παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε κατοικίες ατόμων με αναπηρία με σκοπό την προώθηση της 
ανεξάρτητης διαβίωσης και την αποφυγή της ιδρυματοποίησης, Προβλέπονται επίσης δράσεις 
επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας και σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών στα άτομα με 
αναπηρίες. 

Επισημαίνεται ότι δεν επιβάλονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη συμμετοχή των άμεσα 
και έμμεσα ωφελούμενων, ήτοι των γονέων /νόμιμων κηδεμόνων των ατόμων με αναπηρίες αλλά και 
των ίδιων των ατόμων με αναπηρίες, σε δράσεις κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, 
διότι: 

- αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες, όσο και με την παρ. 6 του άρθρου 21 του Ελληνικού Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία 
«τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, 
την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της 
Χώρας», 

- η Πολιτεία δεν έχει ακόμη προχωρήσει, ως όφειλε, στον υπολογισμό του κόστους που συνεπάγεται η 
ύπαρξη αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να αφαιρεθεί από το 
οικογενειακό εισόδημα προς αποφυγήν διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες. 

Στόχος του ΠΠ3 είναι η βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού που 
πλήττονται ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης και η βελτίωση της ικανότητας και των δυνατοτήτων των δομών/υποδομών υγείας. 
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Πεδίο Πολιτικής 3ο: 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 

Διασφάλιση Χρηματοδότησης Ταμείο 
Μηχανισμός 
Υλοποίησης 

1. Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών υγείας, με την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. 
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α.) και ανάπτυξη 
νέων μοντέλων παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στις εξειδικευμένες 
μονάδες. 

      

 Αναβάθμιση ή/και δημιουργία νέων δομών/υποδομών υγείας σε εξειδικευμένους τομείς ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 
Περιφέρεια, Υπ. 
Υγείας  

 Ενίσχυση των δομών/υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας, πρόνοιας και αλληλεγγύης ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 
Περιφέρεια, Υπ. 
Υγείας  

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 
Περιφέρεια, Υπ. 
Υγείας  

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 
Περιφέρεια, Υπ. 
Υγείας  

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 
Περιφέρεια, Υπ. 
Υγείας  

 Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας στις περιοχές που δεν υπάρχουν ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 
Περιφέρεια, Υπ. 
Υγείας  

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 
Περιφέρεια, Υπ. 
Υγείας  

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 
Περιφέρεια, Υπ. 
Υγείας  

 Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού

Πρόγραμμα δωρεάν νοσοκομειακής και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και 
οικονομικά αδύναμων πολιτών, Ν. 3238/2014, Ν. 
4238/2014  

Κεντρικοί 
Πόροι 

Υπ. Υγείας 

  Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής Υγείας ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii 
Περιφέρεια, Υπ. 
Υγείας  

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
ΕΤΠΑ-9α 
και ΕΚΤ-9ii 

Περιφέρεια, Υπ. 
Υγείας  

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv 
Περιφέρεια, Υπ. 
Υγείας  

Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (FamilyHealthUnits) ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv 
Περιφέρεια, Υπ. 
Υγείας  

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv 
Περιφέρεια, Υπ. 
Υγείας  

2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων σε δομές φιλοξενίας, στέγασης, onestopshops / Κέντρα 
Κοινότητας με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες για ευπαθείς ομάδες, ρομά, κ.λπ.. 

      

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
ΕΚΤ-9ii, 
ΕΤΠΑ-9α 

Περιφέρεια  

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii Περιφέρεια  
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Πεδίο Πολιτικής 3ο: 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 

Διασφάλιση Χρηματοδότησης Ταμείο 
Μηχανισμός 
Υλοποίησης 

 Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 
Περιφέρεια , ΓΓΙΦ, 
ΟΤΑ Α Βαθμού 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii ΟΤΑ Α βαθμού, 
φορείς πρόνοιας 

  Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv ΟΤΑ Α βαθμού 
3. Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας. 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv Περιφέρεια  



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής 
διακρίσεων – Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς 
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Πεδίο Πολιτικής 4ο: Ενεργός ένταξη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση 
της ισότητας των ευκαιριών 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στον ΑΠ3 καιΠΠ4 στοχεύουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων και 
στη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών των μελών των ειδικών ομάδων και στην αύξηση της 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Ειδικά για τους Ρομά συντάσσεται παράλληλα με το παρόν 
μελέτη  για την Περιφερειακή Στρατηγική.   

Στην ΠΣΤΕ διαβιούν περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι ρομά και οι μετανάστες. Οι ρομά 
αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων όπως η έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ανεργία, η 
εξαφάνιση πολλών παραδοσιακών επαγγελμάτων, η αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος, η μη συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις, κ.α. Οι κοινωνικά αποκλεισμένες 
ομάδες αντιμετωπίζουν κατά κανόνα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Η κοινωνική ενσωμάτωση 
των περιθωριοποιημένων ομάδων θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, στην 
κοινωνική συνοχή και στη σταθερότητα. Επιδιώκεται η ενεργός και αποτελεσματική ενσωμάτωση όλων 
των περιθωριοποιημένων ομάδων της περιοχής στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό βίο, μέσω 
της βελτίωσης, των συνθηκών διαβίωσης, του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών 
τους, της άρσης των εμποδίων πρόσβασης στον κοινωνικό-οικονομικό βίο, τη στήριξη της συμμετοχής 
τους στις τοπικές υποθέσεις και της καταπολέμησης φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού. Εκτός από 
τις παραδοσιακές ομάδες του πληθυσμού που θίγονται από διακρίσεις, λόγω της κρίσης και της 
μετανάστευσης έχει διευρυνθεί ο αριθμός των ομάδων/ατόμων που είναι θύματα διακρίσεων, 
ρατσισμού και ξενοφοβίας. H οικονομική κρίση έχει περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την αρχή της 
ισότητας των ευκαιριών και της ισότιμης συμμετοχής στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι ατόμων 
ειδικών ομάδων όπως είναι τα ΑΜΕΑ, οι γυναίκες, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι φτωχοί, οι άστεγοι οι 
μειονεκτούντες μαθητές κ.α.  

Οι ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού, όπως οι έχοντες χαμηλή εκπαίδευση, μονογονεϊκές οικογένειες, 
άστεγοι, ρομά, ανήμπορα άτομα, μετανάστες, άτομα που φροντίζουν ανήμπορα άτομα κ.α. έχουν 
μειωμένο βαθμό πρόσβασης στην απασχόληση. Παράλληλα, αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των 
μακροχρόνια ανέργων και ο αριθμός των ατόμων με μερική ή άτυπη απασχόληση.  

Για την ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας και, κατά συνέπεια, για την αύξηση του 
συνολικού ποσοστού απασχόλησης απαιτούνται μέτρα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, μέτρα που 
αυξάνουν τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας, καθώς και συνοδευτικά μέτρα για τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας π.χ. των γυναικών με παιδιά ή των ατόμων που φροντίζουν άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Λόγω τα ύφεσης και της διαρθρωτικής αλλαγής, εμφανίστηκε και στην ΠΣΤΕ μια νέα κατηγορία 
ανέργων, που προέρχεται από τους κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών, των εμπόρων και τα 
ιδιοκτήτων ΜΜΕ.  

Επομένως στο πλαίσιο του ΠΠ προβλέπονται ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και 
φορέων κατά των διακρίσεων, 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. Επιδιώκεται η διασφάλιση της 
ισότητας των ευκαιριών μέσω και της δημιουργίας δομών υποστήριξης για την ενίσχυση της 
συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Για την ένταξη των Ρομά σχεδιάζονται ειδικότερες 
ολοκληρωμένες δράσεις.  

Στόχος του ΠΠ 4 είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων και εμποδίων λόγω φύλου ή αναπηρίας, η 
διασφάλιση ίσων ευκαιριών για ομάδες πληθυσμού όπως οι Ρομάκαι η ένταξή τους στην κοινωνία και 
εργασία. 
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Πεδίο Πολιτικής 4ο: Ενεργός ένταξη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών 

Διασφάλιση Χρηματοδότησης Ταμείο 
Μηχανισμός 
Υλοποίησης 

1.   Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων ειδικών ομάδων όπως των γυναικών, των μεταναστών, 
των Ρομά, των θρησκευτικών μειονοτήτων, των ηλικιωμένων κ.α. . 

      

 Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων κατά των διακρίσεων ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 
Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού. ΜΚΟ, Φορείς 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 
Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού. ΜΚΟ, Φορείς 

 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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δικαιώματα, 
ισότητα και ιθαγένεια, 2014-2020» 

ΕΚΤ-9ii, 
Ευρωπαϊκοί 
Πόροι 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού. ΜΚΟ, Φορείς 

2.   Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη των Ρομά.       

  Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, ΣΑΤΑ-Τεχνικό 
Πρόγραμμα 

ΕΤΠΑ-9α, Ίδιοι 
Πόροι 

ΟΤΑ Α βαθμού 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii ΟΤΑ Α βαθμού 

  Δράσεις συμβουλευτικής, προκατάρτισης / επιμόρφωσης ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii ΟΤΑ Α βαθμού 
3.   Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από κοινωνικό 
αποκλεισμό, ιδίως της  κατηγορίας μειονεκτούντων ατόμων. 

      

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

Κεντρικοί Πόροι, ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Κεντρικοί Πόροι, 
ΕΚΤ-9i 

ΟΑΕΔ και Περιφέρεια 

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

ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ)

Κεντρικοί Πόροι, ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

Κεντρικοί Πόροι, 
ΕΚΤ-9i 

ΟΑΕΔ και Περιφέρεια 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ ΕΚΤ-9i Περιφέρεια 

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

ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 
ΕΚΤ, Κεντρικοί 
Πόροι 

Υπ. Παιδείας 
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Πεδίο Πολιτικής 5ο: Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας &επιχειρηματικότητας-Δίκτυα και 
επιχειρήσεις  
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα τομέα με υψηλή υπεραξία για την οικονομική ένταξη των 
ευάλωτων ομάδων ανέργων, καθώς:  

– δημιουργεί ευκαιρίες επιχειρηματικότητας για κάθε άνεργο (συμπεριλαμβανομένων και των πιο 
ευάλωτων)  

– δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας ειδικά για ευάλωτους ανέργους (μέσω των κοινωνικών 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων εργασιακής ένταξης).  

Υπό το πρίσμα αυτό, η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης των ευάλωτων ανέργων 
μέσω της ίδρυσης ή συμμετοχής σε φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποτελεί προτεραιότητα της 
Στρατηγικής, που αναγνωρίσθηκε ήδη από το 2013 στο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την Ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 
Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί ήδη σε εθνικό επίπεδο ο Κεντρικός Μηχανισμός Υποστήριξης Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, ενώ στις αρχές του 2016 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας και ενός 
δικτύου 13 Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης, οι οποίοι θα δημιουργηθούν από τοπικούς και 
περιφερειακούς παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, εξασφαλίζοντας την παροχή 
υπηρεσιών μιας στάσης (onestopshop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τη λειτουργία κόμβου 
πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.  
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας θα επικεντρωθεί την περίοδο 2015-2020 
στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προώθησης της Κοινωνικής Οικονομίας και της 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:  

– την παροχή κινήτρων, πλεονεκτημάτων και εργαλείων για την ίδρυση ή συμμετοχή ευπαθών 
ομάδων σε φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας (Κοινωνικές Επιχειρήσεις Περιορισμένης 
Ευθύνης του Ν. 2716/1999, ΚοινΣΕΠ του Ν. 4019/2011106 κλπ)  

– τη σύσταση Εθνικού Οργανισμού Μικροπιστώσεων28 

– τη σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Καινοτομίας και Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας  

– τη συγκρότηση δικτύων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και φορέων κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας  

– την ανάπτυξη πολιτικών Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς108  

– την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα οφέλη που προκύπτουν από την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα.  

Όπως αναφέρεται στο Ε.Π. της νέας προγραμματικής περιόδου, η ΠΣΤΕ υπολείπεται στα ποσοστά 
ανάπτυξης επιχειρήσεων του τομέα θεωρώντας όμως ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και 
ήδη για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται πολλές νέες 
κοινωνικές επιχειρήσεις και κοινωνικές συμπράξεις.  

Στόχος του ΠΠ 5 είναι η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας μέσω της αύξησης των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα, ηαύξηση της απασχόλησης ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού 
που απειλούνται ή πλήττονται από φτώχεια και αποκλεισμό και η μέσω αυτής προώθηση στην κοινωνική 
ένταξη.  

                                                             
28

Ως Φορέας Μικροπιστώσεων ορίζεται ένας μη τραπεζικός φορέας που παρέχει δάνεια χαμηλού ύψους σε μικροεπιχειρηματίες, 
Κοινωνικούς Επιχειρηματίες, ανέργους και γενικά σε κατηγορίες του πληθυσμού χωρίς δυνατότητες πρόσβασης στο επίσημο 
τραπεζικό σύστημα. Ο θεσμός των μικροπιστώσεων μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση από την ανεργία στην ανεξάρτητη εργασία 
και καθιστά τη χρηματοδότηση προσβάσιμη στα άτομα στα οποία οι τράπεζες αρνούνται χρηματοδότηση των επιχειρηματικών 
σχεδίων τους, λόγω της ανεπάρκειας των εγγυήσεων που παρέχουν. 



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική 
ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 144 
 

Πεδίο Πολιτικής 5ο: Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας &επιχειρηματικότητας-Δίκτυα και επιχειρήσεις  
Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

 Ταμείο Μηχανισμός Υλοποίησης 

1.Δημιουργία περιφερειακού υποστηρικτικού μηχανισμού και δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων 
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020,  
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 

ΕΚΤ-9v 
Περιφερειακός Μηχανισμός 
για την Κοινωνική Οικονομία 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9v 
Περιφερειακός Μηχανισμός 
για την Κοινωνική Οικονομία 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9v 
Περιφερειακός Μηχανισμός 
για την Κοινωνική Οικονομία 

4. 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 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9v 
Περιφερειακός Μηχανισμός 
για την Κοινωνική Οικονομία 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
ΕΚΤ-9v και Ταμείο 
Κοινωνικής 
Οικονομίας 

Περιφερειακός Μηχανισμός 
για την Κοινωνική Οικονομία 
Ταμείο Κοινωνικής 
Οικονομίας 

6. Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9v 
Περιφερειακός Μηχανισμός 
για την Κοινωνική Οικονομία 
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Πεδίο Πολιτικής 6ο: Ενίσχυση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων και της ικανότητάς τους να 
δίνουν λύσεις στις διαφοροποιούμενες ανάγκες τους - Προαγωγή της ολοκληρωμένης τοπικής 
κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης 

Στην ΠΣΤΕ υπάρχουν ειδικές χωρικές ενότητες (π.χ. υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, μειονεκτικές 
ορεινές και αγροτικές περιοχές) που αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα, τα οποία απαιτούν μία 
ολοκληρωμένη προσέγγιση. Από την εμπειρία τοπικών σχεδίων για την απασχόληση αναμένεται ότι οι  
ολοκληρωμένες πολυθεματικές παρεμβάσεις θα καλύψουν σημαντικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων 
και θα ενισχύσουν την ενδογενή τοπική ανάπτυξη.  

Οι δράσεις του ΠΠ θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ολοκληρωμ νης χωρικ ς αν πτυξης που στοχεύει 
στην επ τευξη της απασχ λησης, της κοινωνικ ς συνοχ ς και της διατ ρησης των π ρων, εστι ζοντας 
στις δυνατ τητες και αν γκες των επιμ ρους χωρικ ν ενοτ των και χρησιμοποι ντας ως κινητ ρες, την 
ανταγωνιστικ τητα και την τοπικ  επιχειρηματικ τητα. Το πλεονέκτημα πέρα από την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση είναι η αντιμετώπιση των οικονομικ ν και κοινωνικ ν ανισοτ των, εκε  που αυτές 
εκδηλ νονται οι ανισ τητες. Αυτό επιτρέπει να αντιμετωπιστούν οι μακροπρ θεσμοι παρ γοντες 
δημιουργ ας των ανισοτήτων με την αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού και την ανάπτυξη συνεργει ν.  

Οι ολοκληρωμ νες χωρικ ς επενδ σεις προυποθέτουν ολιστικ  προσ γγιση, σεβασμ  στα φυσικ  
διαθ σιμα του τ που, αξιοπο ηση του τοπικο  δυναμικο  (« ξυπνης εξειδ κευσης») με στόχο και την 
εξισορρ πηση των ενδοπεριφερειακ ν ανισοτ των.  

Τα εργαλε α υλοπο ησης της ολοκληρωμ νης χωρικ ς αν πτυξης όπως αναφέρθηκε είναι: 

– η Τοπικ  Αν πτυξη με Πρωτοβουλ α Τοπικ ν Κοινοτ των ΤΑΠΤΟΚ 

– η Ολοκληρωμ νη Χωρικ  Επ νδυση-ΟΧΕ  

– η Βι σιμη Αστικ  Αν πτυξη-ΒΑΑ  

Οι δράσεις του ΠΠ είναι στενά συνδεδεμένες με την ανάπτυξη Περιφερειακών Δικτύων Κοινωνικής 
Καινοτομίας μεταξύ δημόσιων και μη δημόσιων φορέων με στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας 
και της ποιότητας των διαθέσιμων υπηρεσιών ενεργοποίησης ευάλωτων ανέργων και κοινωνικής 
φροντίδας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Η Κοινωνικές Συμπράξεις για την υλοποίηση των Πράξεων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς Απόρους» 2014 – 
2020 αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του ΠΠ. 

Οι εθελοντικές οργανώσεις και Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού επίσης αναμένεται να συμβάλου τόσο στην παροχή ποιοτικών και οικονομικά 
προσιτών υπηρεσιών φροντίδας, όσο και στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ευπαθών 
ομάδων(συλλογική συνηγορία) και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του αποκλεισμού. Μέσω των δράσεων του ΠΠ θα ενίσχυθεί ο ρόλος των εθελοντικών 
οργανώσεων και Μ.Κ.Ο, τωμ  Κοινωφελών Ιδρυμάτων και των Κοινωνικά Υπεύθυνων Επιχειρήσεων. Στην 
υλοποίηση των δράσεων του ΠΠ προτείνεται η ενεργοποίηση συγκεκριμένων δημόσιων φορέων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) και η 
αξιοποίηση του ερευνητικού έργου στο αντικείμενο της κοινωνικής ένταξης.  

Στόχος του ΠΠ6είναι η αντιμετώπιση των οικονομκών και κοινωνικών ανισοτήτων, όπως και  ο 
περιορισμός των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων μέσω δράσεων ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. 
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Πεδίο Πολιτικής 6ο: Ενίσχυση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων και της ικανότητάς τους να δίνουν λύσεις στις 
διαφοροποιούμενες ανάγκες τους - Προαγωγή της ολοκληρωμένης τοπικής κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

 Ταμείο 
Μηχανισμός 
Υλοποίησης 

1. Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών με σκοπό την 
προώθηση της ενεργού ένταξης, με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης 
της απασχολησιμότητας 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
ΕΚΤ-9i, ΕΤΠΑ-
9δ  

ΟΧΕ, Τοπικές Ομάδες 
Δράσης 

2. Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
ΕΓΤΑΑ 

ΕΚΤ-9vi, ΕΤΠΑ-
9δ, ΕΓΤΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ, Τοπικές 
Ομάδες Δράσης 

3. Ανάπτυξη δικτύων Εθελοντών 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020,  
Ίδιοι Πόροι 

ΕΚΤ-9vi 
Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού 

4. Δίκτυα Κοινωνικής Καινοτομίας 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020,  
Ίδιοι Πόροι 

ΕΚΤ-9vi Περιφέρεια  
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Άξονας Προτεραιότητας4 

Πεδίο Πολιτικής 7ο:Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Περιφέρειας για το σχεδιασμό και 
συντονισμό σχετικών δράσεων 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 αφορούν στην ανάπτυξη επικουρικών 
δρασεων ενίσχυσης της ικανότητας της Περιφέρειας στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. 
Οι δράσεις περολαμβάνουν την ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης των αναγκών 
των ομάδων στόχου στην Περιφέρεια και την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των στατιστικών 
στοιχείων της Περιφέρειας, και μηχανισμών, συντονισμού και παρακολούθησης υλοποίησης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής και παρατηρητηρίου ένταξης. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της 
εξωστρέφειας μέσω της αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων κρατών μελών και την ανάπτυξη των 
διακρατικών σχέσεων. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Ένταξης μπορούν να εκπονούνται 
σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση αναγκών επί μέρους ομάδων σε περιφερειακό επίπεδο, ενδεικτικά, 
για ΑμεΑ, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, θυλάκων αποκλεισμού κλπ.  

Ο ΑΠ 4 είναι στενά συνδεδεμένος με το Μηχανισμό Συντονισμού και Παρακολούθησης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής αναφέρεται εκτενέστερα ακολούθως και στοχεύει όχι μόνο στην εφαρμογή 
και παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού αλλά στη μόνιμη εγκατάσταση και δυναμική 
λειτουργία του, με την επικαιροποίηση ή διαφοροποίηση ή εναλλαγή των δράσεων με την ανανέωση 
των δεδομένων και των στοιχείων καθώς και των αποτελεσμάτων, αξιολογήσεων και επιπτώσεων.    
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Πεδίο Πολιτικής 7ο: Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Περιφέρειας για το σχεδιασμό και 
συντονισμό σχετικών δράσεων 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

 Ταμείο Μηχανισμός Υλοποίησης 

1. Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης των αναγκών των ομάδων στόχου στην Περιφέρεια (έρευνες, 
στοχευμένες αναλύσεις, εμπειρογνωμοσύνες, κλπ.) και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των 
στατιστικών στοιχείων της Περιφέρειας 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ Περιφερειακός Μηχανισμός Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της Περιφερειακής 
Στρατηγικής 

2. Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των δράσεων και των πολιτικών της ΠΣΤΕ στον τομέα 
καταπολέμηση των διακρίσεων και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ Περιφερειακός Μηχανισμός Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της Περιφερειακής 
Στρατηγικής 

3. Ανάπτυξη Μηχανισμού Συντονισμού και Παρακολούθησης της Περιφερειακής Στρατηγικής 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ Περιφερειακός Μηχανισμός Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της Περιφερειακής 
Στρατηγικής 

4. Περιφερειακό Παρατηρητήριο Ένταξης. 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
Περιφερειακό Παρατηρητήριο Ένταξης 

5. Ανάπτυξη δράσεων διακρατικότητας για την καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων κρατών μελών 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ Περιφερειακός Μηχανισμός Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της Περιφερειακής 
Στρατηγικής 

6. Διασφάλιση συνεργιών και συντονισμός μεταξύ δράσεων διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων. 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ Περιφερειακός Μηχανισμός Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της Περιφερειακής 
Στρατηγικής 
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Προτεραιοποίηση Δράσεων 

Η προτεραιοποίηση των Δράσεων του Περιφερειακού Σταρτηγικού Σχεδίου παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

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

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης Ταμείο 

1.      Ανάπτυξη ή βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης της Περιφέρειας (πχ. ξενώνες 
φιλοξενίας, κέντρα σίτισης κλπ.) και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά 
παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία κλπ.): 

        

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

Υψηλή Υψηλή ΕΒΥΣ, δωρεές ΤΕΒΑ, ιδιωτικοί πόροι  

  Δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων Υψηλή Υψηλή 
ΕΒΥΣ, ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
δωρεές 

ΤΕΒΑ, ΕΤΠΑ-9α, EKT 9-
iv, ιδιωτικοί πόροι  

 Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδωνΜεσαία Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
Πρόγραμμα «Στέγαση και 
Επανένταξη» 

ΕΚΤ-9iv, Κεντρικοί 
Πόροι, Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και 
Ένταξης (AMIF) 

 Λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων)Μεσαία Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, ΣΑΤΑ-
Τεχνικό Πρόγραμμα 

ΕΚΤ-9ii, ίδιοι πόροι 

2.      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. 

Υψηλή Υψηλή 
ΕΒΥΣ, Νόμος 4320/2015,  
Κοινωνικό Τιμολόγιο 

ΤΕΒΑ, Κεντρικοί Πόροι, 
Ίδιοι Πόροι 

3.       Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ). Υψηλή Χαμηλή 
Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα 

Κεντρικοί Πόροι 

2ος Άξονας Προτεραιότητας: Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών.         
Πεδίο Πολιτικής 2ο: Άρση ή άμβλυνση παραγόντων που αποτελούν εστίες υψηλού κινδύνου 
αποκλεισμού κατά την παιδική ηλικία και διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών.  

Προτεραιότητα Ωριμότητα 
Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο 

1. Άρση και άμβλυνση παραγόντων αποκλεισμού και διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών 
μέσω και της δημιουργίας δομών συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των 
ατόμων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών με αναπηρία. 

        

  Πρόσβαση στα επιδόματα παιδιών Υψηλή Υψηλή Κεντρικοί Πόροι Κεντρικοί Πόροι 

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

Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

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

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

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

Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και 
φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που 

έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 
Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9i, EKT-9iii 
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αποκλεισμό
 Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών ΡΟΜΑ Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii 

3ος Άξονας Προτεραιότητας: Προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων.          
Πεδίο Πολιτικής 3ο: 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 

Προτεραιότητα Ωριμότητα 
Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο 

1. Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών υγείας, με την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. 
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α.) και ανάπτυξη 
νέων μοντέλων παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στις εξειδικευμένες 
μονάδες: 

        

 Αναβάθμιση ή/και δημιουργία νέων δομών/υποδομών υγείας σε εξειδικευμένους τομείς Μεσαία Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

 Ενίσχυση των δομών/υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας, πρόνοιας και αλληλεγγύης Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

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

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

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

Μεσαία Χαμηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

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

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

 Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας στις περιοχές που δεν υπάρχουνΜεσαία Χαμηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

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

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

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

Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

 Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού Υψηλή Υψηλή 

Πρόγραμμα δωρεάν 
νοσοκομειακής και 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης ανασφάλιστων 
και οικονομικά αδύναμων 
πολιτών, Ν. 3238/2014, Ν. 
4238/2014  

Κεντρικοί Πόροι 

  Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής Υγείας Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii 

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

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α και ΕΚΤ-9ii 

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

Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv 

Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (FamilyHealthUnits) Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv 

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

Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv 

2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων σε δομές φιλοξενίας, στέγασης, onestopshops / Κέντρα 
Κοινότητας με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες για ευπαθείς ομάδες, ρομά, κ.λπ.: 

        

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

Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii, ΕΤΠΑ-9α 



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική 
ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 151 
 

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

Μεσαία Χαμηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

 Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

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

Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

  Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv 

3. Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας και σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας υποδομών και 
υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες. 

Μεσαία Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv 

Πεδίο Πολιτικής 4ο:  Ενεργός ένταξη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 

Προτεραιότητα Ωριμότητα 
Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο 

1.   Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων ειδικών ομάδων όπως των γυναικών, των 
μεταναστών, των Ρομά, των θρησκευτικών μειονοτήτων, των ηλικιωμένων κ.α.  

        

 Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων κατά των διακρίσεων Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

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

Μεσαία Χαμηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

 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
Υψηλή Μεσαία 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, ισότητα και 
ιθαγένεια, 2014-2020» 

ΕΚΤ-9ii, Ευρωπαϊκοί 
Πόροι 

2.   Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη των Ρομά:         

  Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων Υψηλή Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, ΣΑΤΑ-
Τεχνικό Πρόγραμμα 

ΕΤΠΑ-9α, Ίδιοι Πόροι 

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

Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii 

  Δράσεις συμβουλευτικής, προκατάρτισης / επιμόρφωσης Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii 

3.   Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από κοινωνικό 
αποκλεισμό, ιδίως της  κατηγορίας μειονεκτούντων ατόμων 

        

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

Υψηλή Μεσαία 
Κεντρικοί Πόροι, ΠΕΠ ΣΤΕ 
2014-2020, ΕΠΑΝΑΝ-ΕΔΒΜ 

Κεντρικοί Πόροι, ΕΚΤ-9i 

 Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες οι οποίες μπορούν να 
περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός προσανατολισμός, 

απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ)
Υψηλή Μεσαία 

Κεντρικοί Πόροι, ΠΕΠ ΣΤΕ 
2014-2020, ΕΠΑΝΑΝ-ΕΔΒΜ 

Κεντρικοί Πόροι, ΕΚΤ-9i 

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

πιστοποίηση
Υψηλή Μεσαία 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
ΕΠΑΝΑΝ-ΕΔΒΜ 

ΕΚΤ-9i 

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

Υψηλή Μεσαία ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΚΤ, Κεντρικοί Πόροι 

Πεδίο Πολιτικής 5ο: Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας &επιχειρηματικότητας-Δίκτυα και 
επιχειρήσεις  

Προτεραιότητα Ωριμότητα 
Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο 

1.   Δημιουργία περιφερειακού υποστηρικτικού μηχανισμού και δικτύου κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

Υψηλή Μεσαία 
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020,  
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 

ΕΚΤ-9v 
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2.   Πληροφόρηση, παρακίνηση και υποστήριξη της εκδήλωσης τοπικών εταιρικών σχημάτων, 
συλλογικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα, για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Μεσαία Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9v 

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

Μεσαία Χαμηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9v 

4.   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 

Υψηλή Χαμηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9v 

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

Υψηλή Χαμηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
ΕΚΤ-9v και Ταμείο 
Κοινωνικής Οικονομίας 

6.   Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας Υψηλή Χαμηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9v 

Πεδίο Πολιτικής 6ο:   Ενίσχυση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων και της ικανότητάς τους 
να δίνουν λύσεις στις διαφοροποιούμενες ανάγκες τους - Προαγωγή της ολοκληρωμένης 
τοπικής κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης 

Προτεραιότητα Ωριμότητα 
Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο 

1. Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση των 
κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ενεργού ένταξης, με την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας 

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9i, ΕΤΠΑ-9δ  

2. Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, ΕΓΤΑΑ 
ΕΚΤ-9vi, ΕΤΠΑ-9δ, 
ΕΓΤΑΑ 

3. Ανάπτυξη δικτύων Εθελοντών Υψηλή Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020,  Ίδιοι 
Πόροι 

ΕΚΤ-9vi 

4. Δίκτυα Κοινωνικής Καινοτομίας Υψηλή Χαμηλή 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020,  Ίδιοι 
Πόροι 

ΕΚΤ-9vi 

4ος Άξονας Προτεραιότητας: Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης.         
Πεδίο Πολιτικής 7ο: Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Περιφέρειας για το σχεδιασμό 
και συντονισμό σχετικών δράσεων 

Προτεραιότητα Ωριμότητα Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο 

1. Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης των αναγκών των ομάδων στόχου στην Περιφέρεια 
(έρευνες, στοχευμένες αναλύσεις, εμπειρογνωμοσύνες, κλπ.) και ανάπτυξη συστήματος 
παρακολούθησης των στατιστικών στοιχείων της Περιφέρειας 

Υψηλή Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 

2. Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των δράσεων και των πολιτικών της ΠΣΤΕ στον τομέα 
καταπολέμηση των διακρίσεων και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης 

Υψηλή Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 

3. Ανάπτυξη Μηχανισμού Συντονισμού και Παρακολούθησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Υψηλή Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 

4. Περιφερειακό Παρατηρητήριο Ένταξης. Μεσαία Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 

5. Ανάπτυξη δράσεων διακρατικότητας για την καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων 
κρατών μελών   

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 

6. Διασφάλιση συνεργιών και συντονισμός μεταξύ δράσεων διαφορετικών χρηματοδοτικών 
εργαλείων. 

Υψηλή Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
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Με βάση τον ανωτέρω Πίνακα, δράσεις με  Υψηλή Προτεραιότητακαι Ωριμότητα είναι οι ακόλουθες: 

 
Δράση Προτεραιότητα Ωριμότητα Διασφάλιση Χρηματοδότησης Ταμείο Μηχανισμός Υλοποίησης 

 Λειτουργία Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας 
(κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά 

φαρμακεία κλπ) 
Υψηλή Υψηλή ΕΒΥΣ, δωρεές 

ΤΕΒΑ, 
ιδιωτικοί 

πόροι  

ΟΤΑ Α βαθμού, ΙΜ, Κοινωνικές 
Συμπράξεις, Κοινωνία των 

Πολιτών 

 Δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων  
Υψηλή Υψηλή 

ΕΒΥΣ, ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
δωρεές 

ΤΕΒΑ, ΕΤΠΑ-
9α, EKT 9-iv, 

ιδιωτικοί 
πόροι  

ΟΤΑ Α βαθμού, ΙΜ, Κοινωνικές 
Συμπράξεις, Κοινωνία των 

Πολιτών 

 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. 

Υψηλή Υψηλή 
ΕΒΥΣ, Νόμος 4320/2015,  

Κοινωνικό Τιμολόγιο 

ΤΕΒΑ, 
Κεντρικοί 

Πόροι, Ίδιοι 
Πόροι 

ΟΤΑ Α βαθμού, ΜΚΟ, ΙΜ, 
Κοινωνικές Συμπράξεις, ΔΕΚΟ, 

Δίκτυα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Υπ. Οικονομίας 

 Πρόσβαση στα επιδόματα παιδιών 
Υψηλή Υψηλή Κεντρικοί Πόροι 

Κεντρικοί 
Πόροι 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α βαθμού, Υπ. 
Υγείας  

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με 
νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α βαθμού. 
ΜΚΟ, Φορείς 

 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α βαθμού. Υπ. 
Παιδείας 

 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / 

βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που 
έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 

απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
ΕΚΤ-9i, EKT-

9iii 
EETAA, ΟΤΑ Α βαθμού 

 Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών ΡΟΜΑ 
Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii Περιφέρεια, ΟΤΑ Α βαθμού 

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

Περιφέρειας 
Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

 Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού 
Υψηλή Υψηλή 

Πρόγραμμα δωρεάν 
νοσοκομειακής και 

ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης ανασφάλιστων και 
οικονομικά αδύναμων πολιτών, 

Ν. 3238/2014, Ν. 4238/2014  

Κεντρικοί 
Πόροι 

Υπ. Υγείας 
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Δράση Προτεραιότητα Ωριμότητα Διασφάλιση Χρηματοδότησης Ταμείο Μηχανισμός Υλοποίησης 
 Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στη βάση 
μοναδιαίου κόστους 

Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

 Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (Family 
Health Units) Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

 Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές, 
αναδιοργάνωση των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

 Λειτουργία onestopshops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών 
ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 

ΕΚΤ-9ii, ΕΤΠΑ-
9α 

Περιφέρεια  

 Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων 
γυναικών Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

Περιφέρεια , ΓΓΙΦ, ΟΤΑ Α 
Βαθμού 

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

ιδρυματοποίησης,  
Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

ΟΤΑ Α βαθμού, φορείς 
πρόνοιας 

 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv ΟΤΑ Α βαθμού 

 Παροχή υπηρεσιών υγείας / κοινωνικής φροντίδας ατόμων που 
ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες Υψηλή Υψηλή ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii ΟΤΑ Α βαθμού 

 

Αντίστοιχα,  δράσεις με Υψηλή Προτεραιότητα και Μεσαία Ωριμότητα είναι οι ακόλουθες: 
Δράση Προτεραιότητα Ωριμότητα Διασφάλιση Χρηματοδότησης Ταμείο Μηχανισμός Υλοποίησης 

 Στήριξη της λειτουργίας δικτύου υπηρεσιών Υποστήριξης 
Οικογενειών που φροντίζουν ΑμεΑ και παροχή εξατομικευμένης 

υποστήριξης σε μητέρες/πατέρες  παιδιών/ατόμων με αναπηρία. 
Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α βαθμού, 
ΜΚΟ, Φορείς 

 Ενίσχυση των δομών/υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας, πρόνοιας 
και αλληλεγγύης  

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

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

περιοχών 

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  
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Δράση Προτεραιότητα Ωριμότητα Διασφάλιση Χρηματοδότησης Ταμείο Μηχανισμός Υλοποίησης 
 Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου και κοινωνικά ιατρεία 

στα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας (π.χ. Λαμία, Χαλκίδα, 
Λειβαδιά) 

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

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

Υγείας της Περιφέρειας 

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

 Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής Υγείας Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

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

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
ΕΤΠΑ-9α και 
ΕΚΤ-9ii 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

 Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων κατά 
των διακρίσεων 

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 
Περιφέρεια, ΟΤΑ Α βαθμού. 
ΜΚΟ, Φορείς 

 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 

Υψηλή Μεσαία 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, ισότητα και 
ιθαγένεια, 2014-2020» 

ΕΚΤ-9ii, 
Ευρωπαϊκοί 
Πόροι 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α βαθμού. 
ΜΚΟ, Φορείς 

 Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων Υψηλή Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, ΣΑΤΑ-
Τεχνικό Πρόγραμμα 

ΕΤΠΑ-9α, Ίδιοι 
Πόροι 

ΟΤΑ Α βαθμού 

 Δράσεις συμβουλευτικής, προκατάρτισης / επιμόρφωσης Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii ΟΤΑ Α βαθμού 

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

της κρίσης  
Υψηλή Μεσαία 

Κεντρικοί Πόροι, ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-
2020, ΕΠΑΝΑΝ-ΕΔΒΜ 

Κεντρικοί 
Πόροι, ΕΚΤ-9i 

ΟΑΕΔ και Περιφέρεια 

 Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες οι 
οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων 

(συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός προσανατολισμός, 
απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ) 

Υψηλή Μεσαία 
Κεντρικοί Πόροι, ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-
2020, ΕΠΑΝΑΝ-ΕΔΒΜ 

Κεντρικοί 
Πόροι, ΕΚΤ-9i 

ΟΑΕΔ και Περιφέρεια 

 Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική 
άσκηση για ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της 

Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε 
πιστοποίηση 

Υψηλή Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, ΕΠΑΝΑΝ-
ΕΔΒΜ 

ΕΚΤ-9i Περιφέρεια 
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Δράση Προτεραιότητα Ωριμότητα Διασφάλιση Χρηματοδότησης Ταμείο Μηχανισμός Υλοποίησης 
 Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και σε ενήλικες 

μετανάστες, ρομά κ.α. εκτός δομών εκπαίδευσης. 
Υψηλή Μεσαία ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

ΕΚΤ, Κεντρικοί 
Πόροι 

Υπ. Παιδείας 

 Δημιουργία περιφερειακού υποστηρικτικού μηχανισμού και 
δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων 

Υψηλή Μεσαία 
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020,  ΠΕΠ 
ΣΤΕ 2014-2020 

ΕΚΤ-9v 
Περιφερειακός Μηχανισμός 
για την Κοινωνική Οικονομία 

 Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, 
με ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση 
της ενεργού ένταξης, με την προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας 

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
ΕΚΤ-9i, ΕΤΠΑ-
9δ  

ΟΧΕ, Τοπικές Ομάδες Δράσης 

 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών 
Κοινοτήτων 

Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, ΕΓΤΑΑ 
ΕΚΤ-9vi, ΕΤΠΑ-
9δ, ΕΓΤΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ, Τοπικές Ομάδες 
Δράσης 

 Ανάπτυξη δικτύων Εθελοντών Υψηλή Μεσαία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020,  Ίδιοι Πόροι ΕΚΤ-9vi Περιφέρεια, ΟΤΑ Α βαθμού 

 Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης των αναγκών των 
ομάδων στόχου στην Περιφέρεια (έρευνες, στοχευμένες 
αναλύσεις, εμπειρογνωμοσύνες, κλπ.) και ανάπτυξη συστήματος 
παρακολούθησης των στατιστικών στοιχείων της Περιφέρειας 

Υψηλή Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 

Περιφερειακός Μηχανισμός 
Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής 

 Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των δράσεων και των 
πολιτικών της ΠΣΤΕ στον τομέα καταπολέμηση των διακρίσεων και 
ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης 

Υψηλή Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 

Περιφερειακός Μηχανισμός 
Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής 

 Ανάπτυξη Μηχανισμού Συντονισμού και Παρακολούθησης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής 

Υψηλή Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 

Περιφερειακός Μηχανισμός 
Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής 

 Διασφάλιση συνεργιών και συντονισμός μεταξύ δράσεων 
διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Υψηλή Μεσαία 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 

Περιφερειακός Μηχανισμός 
Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής 

Το συνολο των ανωτέρω δύο κατηγοριών δράσεων αποτελούν και τον πυρήνα των εμφατικών δράσεων  που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Σετρεάς Ελλάδας για την 
περίοδο 2015-2020. 



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική 
ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 157 
 

Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

Το Χρηματοδοτικό Σχέδιο της Στρατηγικής 

Το Χρηματοδοτικό Σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

 
Άξονες/ Δράσεις       
1ος Άξονας Προτεραιότητας: Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας.        

Πεδίο Πολιτικής 1ο: Στήριξη ομάδων του πληθυσμού της ΠΣΤΕ που πλήττεται από τη φτώχεια και 
ενίσχυση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο Προϋπολογισμός 

1.      Ανάπτυξη ή βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης της Περιφέρειας (πχ. ξενώνες 
φιλοξενίας, κέντρα σίτισης κλπ.) και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά 
παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία κλπ.): 

      

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

ΕΒΥΣ, δωρεές 
ΤΕΒΑ, ιδιωτικοί 
πόροι  

 Καθορίζεται από τον αριθμό 
των δικαιούχων του 

Προγράμματος   

  Δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων 
ΕΒΥΣ, ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
δωρεές 

ΤΕΒΑ, ΕΤΠΑ-9α, 
EKT 9-iv, ιδιωτικοί 
πόροι  

200.000,00 
Καθορίζεται και από τον 

αριθμό των δικαιούχων του 
Προγράμματος   

 Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
Πρόγραμμα «Στέγαση και 
Επανένταξη» 

ΕΚΤ-9iv, Κεντρικοί 
Πόροι, Ταμείο 
Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης (AMIF) 

1.000.000,00   

 Λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων)
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, ΣΑΤΑ-
Τεχνικό Πρόγραμμα 

ΕΚΤ-9ii, ίδιοι πόροι 
                                            

800.000,00   

2.      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. 

ΕΒΥΣ, Νόμος 4320/2015,  
Κοινωνικό Τιμολόγιο 

ΤΕΒΑ, Κεντρικοί 
Πόροι, Ίδιοι Πόροι 

 Καθορίζεται από τον αριθμό 
των δικαιούχων του 

Προγράμματος   

3.       Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ). 
Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα 

Κεντρικοί Πόροι 
 Καθορίζεται από τον αριθμό 

των δικαιούχων του 
Προγράμματος   

2ος Άξονας Προτεραιότητας: Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών.       
Πεδίο Πολιτικής 2ο: Άρση ή άμβλυνση παραγόντων που αποτελούν εστίες υψηλού κινδύνου 
αποκλεισμού κατά την παιδική ηλικία και διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών.  

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο Προϋπολογισμός 
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1. Άρση και άμβλυνση παραγόντων αποκλεισμού και διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών 
μέσω και της δημιουργίας δομών συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των 
ατόμων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών με αναπηρία. 

      

  Πρόσβαση στα επιδόματα παιδιών Κεντρικοί Πόροι Κεντρικοί Πόροι 
 Καθορίζεται από τον αριθμό 

των δικαιούχων του 
Προγράμματος   

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

                                         
2.000.000,00   

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας 
παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη 

φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9i, EKT-9iii 

                                         
4.500.000,00   

 Εκπαιδευτική υποστήριξη μειονεκτούντων μαθητών και μαθητών/τριών με αναπηρία ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii                                          
2.000.000,00   

 Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών ΡΟΜΑ ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii 
                                            

500.000,00   

3ος Άξονας Προτεραιότητας: Προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων.        

Πεδίο Πολιτικής 3ο: 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 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο Προϋπολογισμός 

1. Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών υγείας, με την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. 
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α.) και ανάπτυξη 
νέων μοντέλων παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στις εξειδικευμένες 
μονάδες: 

      

 Αναβάθμιση ή/και δημιουργία νέων δομών/υποδομών υγείας σε εξειδικευμένους τομείς ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

                                         
6.000.000,00   

 Ενίσχυση των δομών/υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας, πρόνοιας και αλληλεγγύης ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 
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 Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας στις περιοχές που δεν υπάρχουν ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΤΠΑ-9α 

 Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού

Πρόγραμμα δωρεάν 
νοσοκομειακής και 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης 
ανασφάλιστων και 
οικονομικά αδύναμων 
πολιτών, Ν. 3238/2014, Ν. 
4238/2014  

Κεντρικοί Πόροι 
 Καθορίζεται από τον αριθμό 

των δικαιούχων του 
Προγράμματος   

  Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής Υγείας ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii 
                                            

500.000,00   

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
ΕΤΠΑ-9α και ΕΚΤ-
9ii 

1.200.000,00   

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv 

                                         
6.000.000,00   

Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (FamilyHealthUnits) ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv 

2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων σε δομές φιλοξενίας, στέγασης, onestopshops / Κέντρα 
Κοινότητας με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες για ευπαθείς ομάδες, ρομά, κ.λπ.:       

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii, ΕΤΠΑ-9α 
                                         

1.000.000,00   

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 
                                         

1.500.000,00   
 Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 
                                         

1.500.000,00   

  Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv 
                                         

1.500.000,00   
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3. Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας και σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών 
στα άτομα με αναπηρίες. 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iv 
                                            

500.000,00   

Πεδίο Πολιτικής 4ο:  Ενεργός ένταξη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο  Προϋπολογισμός  

1.   Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων ειδικών ομάδων όπως των γυναικών, των 
μεταναστών, των Ρομά, των θρησκευτικών μειονοτήτων, των ηλικιωμένων κ.α.  

      

 Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων κατά των διακρίσεων ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 
                                            

200.000,00   

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9iii 
                                            

300.000,00   

 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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, ισότητα και 
ιθαγένεια, 2014-2020» 

ΕΚΤ-9ii, 
Ευρωπαϊκοί Πόροι 

                                            
100.000,00   

2.   Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη των Ρομά:       

  Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, ΣΑΤΑ-
Τεχνικό Πρόγραμμα 

ΕΤΠΑ-9α, Ίδιοι 
Πόροι 

                                         
1.500.000,00   

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii 
                                            

500.000,00   

  Δράσεις συμβουλευτικής, προκατάρτισης / επιμόρφωσης ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9ii 
                                            

200.000,00   

3.   Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από κοινωνικό 
αποκλεισμό, ιδίως της  κατηγορίας μειονεκτούντων ατόμων 

      

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

Κεντρικοί Πόροι, ΠΕΠ ΣΤΕ 
2014-2020, ΕΠΑΝΑΝ-
ΕΔΒΜ 

Κεντρικοί Πόροι, 
ΕΚΤ-9i 

                                         
1.500.000,00   

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

κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ)

Κεντρικοί Πόροι, ΠΕΠ ΣΤΕ 
2014-2020, ΕΠΑΝΑΝ-
ΕΔΒΜ 

Κεντρικοί Πόροι, 
ΕΚΤ-9i 

                                         
1.500.000,00   

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

πιστοποίηση

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
ΕΠΑΝΑΝ-ΕΔΒΜ 

ΕΚΤ-9i 
                                            

500.000,00   

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

ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 
ΕΚΤ, Κεντρικοί 
Πόροι 

                                         
1.000.000,00   

Πεδίο Πολιτικής 5ο: Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας &επιχειρηματικότητας-Δίκτυα και 
επιχειρήσεις  

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο  Προϋπολογισμός  
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1.   Δημιουργία περιφερειακού υποστηρικτικού μηχανισμού και δικτύου κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-
2020,  ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 

ΕΚΤ-9v 

                                         
5.000.000,00   

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9v 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9v 

4.   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 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9v 

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

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 
ΕΚΤ-9v και Ταμείο 
Κοινωνικής 
Οικονομίας 

6.   Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9v 

Πεδίο Πολιτικής 6ο:   Ενίσχυση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων και της ικανότητάς τους να 
δίνουν λύσεις στις διαφοροποιούμενες ανάγκες τους - Προαγωγή της ολοκληρωμένης τοπικής 
κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο  Προϋπολογισμός  

1. Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση των 
κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ενεργού ένταξης, με την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 ΕΚΤ-9i, ΕΤΠΑ-9δ  
                                         

3.000.000,00   

2. Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
ΕΓΤΑΑ 

ΕΚΤ-9vi, ΕΤΠΑ-9δ, 
ΕΓΤΑΑ 

                                       
10.500.000,00   

3. Ανάπτυξη δικτύων Εθελοντών 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020,  Ίδιοι 
Πόροι 

ΕΚΤ-9vi 

4. Δίκτυα Κοινωνικής Καινοτομίας ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020,  Ίδιοι 
Πόροι 

ΕΚΤ-9vi 

4ος Άξονας Προτεραιότητας: Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης.       

Πεδίο Πολιτικής 7ο: Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Περιφέρειας για το σχεδιασμό 
και συντονισμό σχετικών δράσεων 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Ταμείο  Προϋπολογισμός  

1. Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης των αναγκών των ομάδων στόχου στην Περιφέρεια 
(έρευνες, στοχευμένες αναλύσεις, εμπειρογνωμοσύνες, κλπ.) και ανάπτυξη συστήματος 
παρακολούθησης των στατιστικών στοιχείων της Περιφέρειας 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
                                              

45.000,00   

2. Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των δράσεων και των πολιτικών της ΠΣΤΕ στον τομέα 
καταπολέμηση των διακρίσεων και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
                                              

60.000,00   

3. Ανάπτυξη Μηχανισμού Συντονισμού και Παρακολούθησης της Περιφερειακής Στρατηγικής 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
                                            

200.000,00   
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4. Περιφερειακό Παρατηρητήριο Ένταξης. 
ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
                                            

120.000,00   

5. Ανάπτυξη δράσεων διακρατικότητας για την καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων κρατών 
μελών 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
                                              

45.000,00   

6. Διασφάλιση συνεργιών και συντονισμός μεταξύ δράσεων διαφορετικών χρηματοδοτικών 
εργαλείων. 

ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020, 
Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
                                              

30.000,00   

ΣΥΝΟΛΟ 
                                       

56.800.000,00   

 

 

 

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Χρηματοδότησης 
Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης του Σχεδίου ανέρχεται στα 56.800.000,00€ εκτ ων οποίων 50.000.000,00€ θα διατεθούν από το ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020. 

Στο ύψος της χρηματοδότησης δεν έχει συμπεριληφθεί η χρηματοδότηση από το ΤΕΒΑ, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων 
της Περιφέρειας. Παρά ταύτα, αν ληφθεί υπόψη το ποσοστό ατόμων που διαβιούν σε ακραία φτώχεια στην Περιφέρεια, εκτιμάται ότι η χρηματοδότηση 
αυτή θα κυμανθεί κατ’ ελάχιστον στα 12 Μ€. 

Επίσης δεν έχει προσδιοριστεί το ύψος της χρηματοδότησης δράσεων που η Περιφέρεια υιοθετεί αλλά υποστηρίζονται από Κεντρικούς Εθνικούς Πόρους. 

Στο Σχέδιο έγινε αξιοποίηση πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης, εντούτοις, λόγω της τρέχουσας οικονομικής δυσχέρειας έγινε επίσης προσπάθεια το 
συνολικό ύψος χρηματοδότησης να είναι ρεαλιστικό και εντός των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της Περιφέρειας. 

Η κατανομή της χρηματοδότησης στα έτη είναι η ακόλουθη: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

         13.844.595,55             11.800.755,35               9.024.048,70               7.373.653,38               7.376.889,13               7.380.057,89     

         13.800.000,00             11.800.000,00               9.100.000,00               7.600.000,00               7.300.000,00               7.200.000,00    56.800.000,00 
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Η κατανομή αυτή ακολουθεί τη χρηματοδοτική κατανομή του ΠΕΠ 2014-2020, με εμπροσθοβαρύτητα για τα έτη 2015-2016. 

Η μέση κατά κεφαλήν κοινωνική επένδυση της ίδιας της Περιφέρειας και των φορέων της, στο σύνολο των 22.000 ωφελούμενων  που έχουν δηλώσει οι 
Δήμοι, είναι της τάξης των 2.580,00€. Η επένδυση αυτή είναι χαμηλή, δεδομένων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων. Υπό το πρίσμα αυτό είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμη η μέγιστη αξιοποίηση της συνέργιας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ δράσεων. 

Κρίσιμη είναι επίσης η προτεραιοποίηση και η στόχευση των δράσεων, ώστε κατ’ αρχάς,  να αντιμετωπιστεί η ακραία φτώχεια και τα έντονα φαινόμενα 
κοινωνικού αποκλεισμού. 
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Εξειδίκευση Δράσεων που Χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ ΣΤΕ 2014-2020 

Άξονες/ Δράσεις 

Για κάθε Δράση θα λαμβάνεται υπόψη η αρχή της μη διάκρισης καθώς επίσης και η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ 
και η πρόσβασή τους σε πληροφορία ή πληροφόρηση 

Επίσης, βάσει των όσων προβλέπονται στο ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, πριν την ενεργοποίηση δράσεων 
με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται και οι δράσεις για 
τις οποίες απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού κόστους δομών), θα προηγηθεί διαβούλευση με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

          

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

Περιεχόμενο Δράσης 

 
Ταμείο Είδος Ενίσχυσης Μηχανισμός Υλοποίησης Ομάδα Στόχος Προϋπολογισμός  

1.      Ανάπτυξη ή βελτίωση υποδομών στέγασης και 
σίτισης της Περιφέρειας (πχ. ξενώνες φιλοξενίας, κέντρα 
σίτισης κλπ.) και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της 
φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, 
κοινωνικά φαρμακεία κλπ.): 

            

  Δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων 

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην καταπολέμηση της πείνας και της αντιμετώπισης της ανάγκης κάλυψης 
βασικών αγαθών επιβίωσης μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας Δικτύου Τραπεζών Τροφίμων σε τοπικό 
επίπεδο για τη συγκέντρωση, διαχείριση και διανομή δωρεών σε τρόφιμα, είδη καθαριότητας και πρώτης 
ανάγκης, τα οποία θα διανέμονται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε καθεστώς ακραίας φτώχειας. Η 
Δράση πέραν της διαχείρισης των δωρεών θα καλύπτει και τη διαχείριση, επικοινωνία και δικτύωση φορέων 
και χορηγών που ενισχύουν  τις δραστηριότητές της. 

Ειδικότερα, η Δράση καλύπτει τα λειτουργικά κόστη του δικτύου (ΕΚΤ) που θα δημιουργηθεί στοχεύοντας στην 
τακτική και συστηματική υλική ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης κάτοικων της Περιφέρειας με 
σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Ταυτόχρονα, το ΕΤΠΑ θα καλύψει έργα μικρής κλίμακας για την 
αναβάθμιση των βασικών υποδομών για τη λειτουργία της Τράπεζας και του δικτύου της 

Η Δράση εμφανίζει συμπληρωματικότητα και συνέργια με τη Δράση των Κοινωνικών Συμπράξεων στο πλαίσιο 
του ΕΒΥΣ αλλά και με τη λειτουργία άλλων ΜΚΟ και φορέων της Περιφέρειας. 

ΕΤΠΑ-9α,  

EKT 9-iv  
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

ΟΤΑ Α βαθμού, ΙΜ, 
Κοινωνικές Συμπράξεις,  

Άτομα σε κατάσταση 
ακραίας φτώχειας, 
Οικογένειες που διαβιούν 
κάτω από το όριο της 
φτώχειας,  

Άστεγοι, ΡΟΜΑ, ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες 

200.000,00  

 Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη 
κινητών μονάδων

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην αναβάθμιση και στην υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής 
Αστέγων με πρόβλεψη για κινητές μονάδες προκειμένου για την αντιμετώπιση κατ’ αρχήν των προβλημάτων 
στέγασης, σίτισης και υγείας των αστέγων με σκοπό στη συνέχεια την παραπομπή τους σε σχετικές με 
επανένταξη δομές και υπηρεσίες. 

Ειδικότερα, οι ως άνω δομές παρέχουν πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση , δυνατότητα 
χρήσης λουτρού/ ντουζιέρας, πλυντηρίων, στεγνωτηρίων, παρέχουν καθαρό ρουχισμό, δυνατότητα ανάπαυσης, 
καθώς και ψυχοκοινωνική στήριξη.  

Οι μονάδες αυτές δύναται να υποστηρίζουν επίσης Κοινότητες περιθωριοποιημένων ΡΟΜΑ, σε συνδυασμό και 
με τη δράση του Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή Υγείας. 

Η Δράση εμφανίζει επίσης συνέργια και συμπληρωματικότητα με τη Δράση: Λειτουργία χώρων υγιεινής 
(Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων, στεγνωτηρίων, κλπ.) λειτουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο 
δομών. 

ΕΚΤ-9iv  
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

ΟΤΑ Α βαθμού 

Άστεγοι, 
Περιθωριοποιημένα 
άτομα, Μετανάστες, 
ΡΟΜΑ 

500.000,00                

 Λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια λουτρά, 
κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων)

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην αναβάθμιση και στην υποστήριξη της λειτουργίας δημόσιων χώρων  
υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων) για αστέγους. Οι χώροι αυτοί θα είναι διαθέσιμοι  
στις ανωτέρω ομάδες με στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών τους σε υγιεινή και καθαριότητα. 

Μέσω της δράσης θα καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα των χώρων αυτών. 

Η δράση εμφανίζει συνέργια και συμπληρωματικότητα με τη Δράση:  Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με 
πρόβλεψη κινητών μονάδων. 

ΕΚΤ-9ii 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

ΟΤΑ Α βαθμού, ΙΜ, 
Κοινωνικές Συμπράξεις 

Άστεγοι, 
Περιθωριοποιημένα 
άτομα, Μετανάστες, 
ΡΟΜΑ 

200.000,00    

              

2ος Άξονας Προτεραιότητας.  

Πεδίο Πολιτικής 2ο: 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 

Περιεχόμενο Δράσης Ταμείο Είδος Ενίσχυσης Μηχανισμός Υλοποίησης Ομάδα Στόχος 
 

Προϋπολογισμός  
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1.   Διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών μέσω και της 
δημιουργίας δομών υποστήριξης για την ενίσχυση της 
συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των 
ατόμων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας ανήμπορων 
ατόμων π.χ. ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι και η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ανήμπορων ατόμων: 

            

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

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με 
νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες. 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ–μεΑ) αποτελούν μονάδες δημιουργικής 
απασχόλησης Ατόμων με αναπηρίες – με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία. 

Τα ΚΔΑΠ-μεΑ εντάσσονται στο Πλαίσιο Δράσεων– Προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη 
ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, 
εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με 
αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή. 

Τα ΚΔΑΠ–μεΑ δύνανται να συνεργάζονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές 
υπηρεσίες των ΟΤΑ, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της 
περιοχής τους, με προνοιακά προγράμματα καθώς και με ΜΚΟ. 

ΕΚΤ-9iii 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού. ΜΚΟ, Φορείς 

Παιδιά και Έφηβοι μεΑ 

                 
4.000.000,00    

 Στήριξη της λειτουργίας δικτύου υπηρεσιών Υποστήριξης 
Οικογενειών που φροντίζουν ΑμεΑ

Η κατηγορία δράσεων αφορά σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
αναπηρίας καλύπτοντας την αντιμετώπιση ευρέος φάσματος αναγκών που περιλαμβάνει:  

1. την κατά περίπτωση ίδρυση και τη εν γένει στήριξη της λειτουργίας δικτύου υπηρεσιώνΥποστήριξης 
Οικογενειών που φροντίζουν ΑμεΑ, ως εξής:  

– Λειτουργία Κέντρων Ειδικής Αγωγής (Κέντρο Διημέρευσης)  

– Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)  

– Δημιουργία και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  

Τα κέντρα θα παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και υπηρεσίες ψυχολογικής 
και κοινωνικής υποστήριξης και παραπομπής.  

2. τηνπαροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης στήριξης σε ψυχολογικά, συναισθηματικά αλλά και πρακτικά 
ζητήματα, η οποία θα παρέχεται μέσω του δικτύου υποστήριξης. Η βοήθεια θα απευθύνεται κατά κύριο 
λόγο σε μητέρες/ πατέρες παιδιών/ατόμων με αναπηρία και γυναίκες με αναπηρία.  

3. την υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για 
ζητήματα σχετικά με την αναπηρία, την αποτροπή του στιγματισμού και την ευρύτερη παρουσίαση των 
σχετικών δράσεων της Περιφέρειας για την Υποστήριξη των ΑμεΑ. Στο πλαίσιο της δράσης θα διεξαχθεί, 
που θα περιλαμβάνουν καμπάνια ενημέρωσης του κοινού ως προς:  

– τη διάδοση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής αλληλεγγύης, εν 
γένει  

– της αναγνώρισης του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας, και ειδικά των φτωχότερων εξ αυτών να ζουν με αξιοπρέπεια και να συμμετέχουν πλήρως 
στην κοινωνία·  

– την ευθύνη όλων για την αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης και ειδικά των μορφών πολλαπλής 
περιθωριοποίησης (αναπηρία και φτώχεια, ψυχική ασθένεια και εξαρτήσεις)  

– τις διαθέσιμες υπηρεσίες σε περιφερειακό επίπεδο. 

ΕΚΤ-9iii 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού. ΜΚΟ, Φορείς 

ΑμεΑ 

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

Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική 
ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με 
αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνει την 
υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑΜΕΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π. που 
φοιτούν σε σχολικές μονάδες. Στόχος της προτεινόμενης Δράσης είναι η ενσωμάτωση και η  εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της  σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου.   

Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των 
μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.   

Για  την ολοκληρωμένη υλοποίηση της πρότασης είναι απαραίτητη η συνέργεια με  το ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» καθώς μέρος της παρούσας δράσης που αφορά την 

ΕΚΤ-9iii 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Υπ. Παιδείας 
Παιδιά και έφηβοι μεΑ 
ή/καιειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 
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εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα  
προταθεί για ένταξη και χρηματοδότηση έτσι ώστε να καλυφθούν στο μέγιστο βαθμό οι υπάρχουσες ανάγκες. 

Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
περιλαμβάνει τέσσερις (4) κύριες δράσεις: 

1. Την παράλληλη στήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

2. Την επιμόρφωση εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης 

3. Την υποστήριξη με ΕΒΠ μαθητών με αναπηρία 

4. Την υποστήριξη με ΕΕΠ μαθητών με αναπηρία  

Στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» προτείνονται για 
ένταξη οι δράσεις 1 και 2 και 4 που δεν μπορούν  να καλυφθούν από το ΠΕΠ  Στερεάς Ελλάδας. 

 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, 
Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών 

(παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) 
για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε 

νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό

Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (Βρεφικοί - Βρεφονηπιακοί - 
Παιδικοί Σταθμοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας  - Παιδικοί Σταθμοί - Κέντρα  
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)), που διαδραματίζουν ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη ζωή 
των παιδιών και των οικογενειών τους, καθώς αφενός ενδυναμώνουν τις προοπτικές κοινωνικοποίησης και 
ανάπτυξης των παιδιών και αφετέρου εξασφαλίζουν την επίβλεψη και φροντίδα των παιδιών τις ώρες που οι 
γονείς εργάζονται (ή αναζητούν εργασία) και απουσιάζουν από το σπίτι, ώστε να συνδυάζουν αποτελεσματικά 
τις υποχρεώσεις επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Αφορά το έτος 2015-2016. 

Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για  αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων 
γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την 
ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως 
αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις 
γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.  

Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει πρόσκληση 
προς δομές και δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη μεταξύ παιδιών και 
θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα ωφελούμενη μέσω «εντολής 
τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της. 

Τέλος, σε ότι αφορά τις δράσεις της παρούσας παρέμβασης σημειώνεται ότι με βάση αξιολογικά ευρήματα 
σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της on-going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 
καθώς και διδαγμάτων της περιόδου 2007-2013, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των 
γυναικών μέσω ολοκληρωμένων και στοχευμένων δράσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης 
και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας γυναικών που βαρύνονται με ευθύνες φροντίδας 
εξαρτημένων μελών. Επιπλέον, προέκυψαν συμπεράσματα αναφορικά με τη βελτίωση στο σχεδιασμό των 
επόμενων σχετικών δράσεων.  

Για τις δράσεις Εναρμόνισης και Οικογενειακής Ζωής θα διατεθούν 490 εκ. Δ.Δ. κατά την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 εκ των οποίων 240 εκ Δ.Δ. θα προέλθουν από τα ΠΕΠ. Το ΠΕΠ ΣΤΕ θα εστιάσει σε γυναίκες 
κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες), ενώ το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» θα εστιάσει την ενίσχυση του κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό 
εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες. 

Σε ότι αφορά τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα της εν λόγω δράσης εκτός των δράσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» υπάρχει και με τις δράσεις του ΘΣ 9 του ΕΠ 
Στερεάς Ελλάδας που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Άξονας Προτεραιότητας 9). 

ΕΚΤ-9i, EKT-9iii 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

EETAA, ΟΤΑ Α βαθμού 

Μητέρες που έχουν την 
ευθύνη φροντίδας 
παιδιών σε νοικοκυριά 
που απειλούνται από 
φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό 

4.500.000,00    

 Υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση παιδιών 
ΡΟΜΑ

Η Προτεινόμενη Δράση στοχεύει: 

 στην αύξηση των παιδιών Ρομά που εγγράφονται στο σχολείο (κυρίως στο Νηπιαγωγείο και το 
Δημοτικό) 

 στην αύξηση του προσδοκώμενου χρόνου παραμονής στο σχολείο (μείωση της σχολικής διαρροής 
κυρίως στα πρώτα χρόνια φοίτησης, δηλαδή στο Δημοτικό). 

 στην αύξηση του αριθμού των παιδιών Ρομά που μεταβαίνουν από την Πρωτοβάθμια στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 στην αύξηση του αριθμού των παιδιών ρόμικης καταγωγής που ολοκληρώνουν την Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση. 

 στην ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των ρομά γονέων προκειμένου να πεισθούν να 
διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εγγραφή και την παραμονή των παιδιών τους στο σχολείο. 

 στη βελτίωση των συνθηκών αποδοχής των παιδιών ρόμικης καταγωγής από την διοίκηση της 
εκπαίδευσης, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες. 

Η προτεινόμενη Δράση δύναται να περιλαμβάνει: 

 Δράσεις ενημέρωσης, κοινωνικοποίηση και ένταξης των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και 
υποστήριξη της λειτουργίας ολοήμερων σταθμών.  

ΕΚΤ-9ii 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού 

Παιδιά ΡΟΜΑ 
                    

500.000,00    
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 Λειτουργία παιδικών σταθμών με προγράμματα προετοιμασίας των παιδιών για την επιτυχή ένταξή 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Χορήγηση voucher για φιλοξενία παιδιών Ρομά σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, 
κλπ. 

 Λειτουργία του Θεσμού του Διαμεσολαβητή Εκπαίδευσης 

 Λειτουργία Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχόλησης.   

 Ειδικά σεμινάρια δια βίου κατάρτισης. 

 Σεμινάρια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών. 

 Προγράμματα για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας 

 Ιδιαίτερη μέριμνα για τη συμμετοχή των γυναικών Ρομά στα παραπάνω προγράμματα. 

Η Δράση εμφανίζει συμπληρωματικότητα και συνέργια με τη Δράση λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας και τις 
Δράσεις Συμβουλευτικής, Προκατάρτισης / Επιμόρφωσης. 

       

3ος Άξονας Προτεραιότητας. 

Πεδίο Πολιτικής 3ο: 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 

Περιεχόμενο Δράσης Ταμείο Είδος Ενίσχυσης Μηχανισμός Υλοποίησης Ομάδα Στόχος 
 

Προϋπολογισμός  

1. Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών υγείας, με την 
απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. νοσοκομεία, 
κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής 
υγείας κ.α.) και ανάπτυξη νέων μοντέλων παροχής 
πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στις 
εξειδικευμένες μονάδες: 

            

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

Οι επενδύσεις στις υποδομές υγείας αποτελούν προτεραιότητα για την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων καθώς θα εξασφαλίσουν σε αυτούς ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στο πλαίσιο της 
αναβάθμισης του συστήματος. 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υφίσταται ένα εκτεταμένο σύστημα υγείας με ανάγκες για επέκταση και 
εκσυγχρονισμό, ειδικά με την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού σε υφιστάμενες μονάδες. Μέσω των 
συγκεκριμένων δράσεων θα αντιμετωπισθούν οι ανάγκες για τη δημιουργία νέων υποδομών για ειδικές 
κατηγορίες ασθενών, αλλά και για την ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών υγείας σε ειδικές περιοχές του 
υπαίθρου χώρου με περιορισμένη προσφορά. 

Ειδικότερα, στην παρούσα Δράση περιλαμβάνονται ενέργειες και έργα  για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
συστήματος υγείας με τη λειτουργία των τοπικών σταθμών φροντίδας και περίθαλψης και αναβαθμισμένων 
ή/και νέων λειτουργικών υποδομών υγείας. Πρόσθετες δράσεις αφορούν επίσης την ανάπτυξη κέντρων 
ψυχικής υγείας και μετανοσοκομειακών ξενώνων για τους ψυχικά ασθενείς. 

Οι παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας στην Περιφέρεια θα εστιαστούν επίσης στην υποστήριξη δράσεων της 
μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας υγείας ΠΕΔΥ σε περιφερειακό επίπεδο με στόχο την αποτελεσματική 
λειτουργία του δικτύου της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται και τα Κέντρα Υγείας 
αστικού τύπου.  

Η ενίσχυση των υποδομών, θα βασίζεται:  

– στην αποτίμηση των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών που συνεχώς προκύπτουν και 
ταυτόχρονα  

– στις προτεινόμενες προ-αξιολογημένες δράσεις που υπεβλήθησαν από Δομές Υγείας της Περιφέρειας.  

Αρμόδιος φορέας της πρότασης των δράσεων αυτών είναι η  ΕΥΤΥΚΑ του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο και 
του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού στο χώρο της υγείας. 

Με την υλοποίηση της Δράσης, επιδιώκονται, ταεξήςαποτελέσματα: 

1. Ηαναβάθμισηκαιδιεύρυνσητουδικτύουκοινωνικώνυποδομών, καιειδικότερατωνυποδομώνυγείας 

2. Ηάμβλυνσητωνανισοτήτωνπρόσβασηςσευπηρεσίεςυγείας, 
ειδικάτωνκατοίκωναπομακρυσμένωνπεριοχών 

3. Ηαναβάθμισητηςυγείαςτουπληθυσμούκαιτηςποιότηταςζωήςτου 

Η βασική χρηματοδότηση των έργων της δράσης θα προκύψει σε επίπεδο υποδομών από το ΕΤΠΑ. Το ΕΚΤ θα 
συνεισφέρει κυρίως στη λειτουργία υποδομών υγείας που αφορούν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες. με 
σκοπό  την υποστήριξη της Δράσης.  

ΕΤΠΑ-9α 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

Ωφελούμενοι είναι οι 
ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες (ενδεικτικά άτομα 
με αναπηρίες, ψυχικά 
ασθενείς, φτωχοί 
εργαζόμενοι και 
συνταξιούχοι, άποροι, 
μέλη πολυτέκνων 
οικογενειών, μονογονεϊκές 
οικογένειες, 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες κ.α.). 

6.000.000,00    

 Ενίσχυση των δομών/υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας, 
πρόνοιας και αλληλεγγύης 

ΕΤΠΑ-9α 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

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

απομακρυσμένων περιοχών
ΕΤΠΑ-9α 

Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

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

ΕΤΠΑ-9α 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

 Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου και κοινωνικά 
ιατρεία στα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας (π.χ. 

Λαμία, Χαλκίδα, Λειβαδιά)
ΕΤΠΑ-9α 

Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

 Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας στις περιοχές που δεν 
υπάρχουν

ΕΤΠΑ-9α 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

 Μετανοσοκομειακοί ξενώνες σε επιλεγμένες περιοχές για 
τους ψυχικά ασθενείς-Βελτίωση υποδομών των 17 Κέντρων 

Ψυχικής Υγείας της Περιφέρειας
ΕΤΠΑ-9α 

Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

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

της Περιφέρειας
ΕΤΠΑ-9α 

Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

 Ομαλή μετάβαση χρονίως πασχόντων σε μονάδες 
αποθεραπείας και κοινωνικής φροντίδας – προώθηση της 

απο-ασυλοποίησης

ΕΤΠΑ-9α και 
ΕΚΤ-9ii 

Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας 
                 

1.200.000,00    
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  Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής Υγείας

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε δημόσια 
νοσοκομεία της Περιφέρειας και στην ένταξη ειδικά εκπαιδευμένων Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών στο 
οργανωτικό τους σχήμα ώστε να προσφέρουν καθημερινά εξειδικευμένες υπηρεσίες Διαμεσολάβησης στους 
μετανάστες, ΡΟΜΑ, κλπ, και στο διοικητικό και υγειονομικό προσωπικό. 

Η Δράση είναι συμπληρωματική της προτεινόμενης Κύριας Δράσης 2 «Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας» υπό 
την 2η Προτεραιότητα «Ένταξη» του Ειδικού Στόχου 2 «Ένταξη και Νόμιμη Μετανάστευση» του Πολυετούς 
Προγράμματος 2014-2020 του ΤΑΜΕ29. 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα δράση περιλαμβάνει μια σειρά από στοχευμένες ενέργειες προκειμένου για την 
αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε νοσοκομεία της Περιφέρειας από 
Διαμεσολαβητές και Συντονιστές, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν κατάλληλα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
σε μετανάστες μέσα στο απαιτητικό περιβάλλον των νοσοκομείων.  

Επισημαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία μεσολαβητή σε εικοσιτετράωρη βάση (τρεις βάρδιες). 
Είναι επίσης σημαντική η συνεργασία του διαμεσολαβητή με τα Κέντρα Κοινότητας 

Επιπρόσθετα η Δράση θα υποστηρίζει τη Διαμεσολάβηση Υγείας , σε συνδυασμό με την υλοποίηση της Δράσης 
των Κέντρων Κοινότητας και των κινητών μονάδων, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι ΡΟΜΑ. 

Η Δράση εστιάζει και αναδεικνύει την αξία της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης στον Τομέα της Υγείας ως 
δυναμικής διαδικασίας που αποσκοπεί στην ευκολότερη επαφή και αποτελεσματική επικοινωνία των 
μεταναστών και ΡΟΜΑ με τους ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση των νοσοκομείων 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις υπηρεσίες Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την 
εθνοτική τους καταγωγή και τις πολιτισμικές τους καταβολές. 

ΕΚΤ-9ii 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  
Μετανάστες, ΡΟΜΑ, 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες κ.α. 

500.000,00    

Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού  

Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων αφορά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Υλοποιείται σε συνδυασμό με τη Δράση αναβάθμισης και 
επέκτασης των υποδομών υγείας (ΕΤΠΑ) με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των δομών αυτών. 
Επικεντρώνεται ταυτόχρονα σε ενέργειες κα έργα που υποστηρίζουν τη λειτουργικότητα του ΠΕΔΥ, την 
απρόσκοπτη εφαρμογή της αναδιοργάνωσης του συστήματος στην επικράτεια της Περιφέρειας , την ενίσχυση 
του οικογενειακού γιατρού αλλά και την ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας σε αγροτικές και απομονωμένες 
περιοχές . 

Η επένδυση στην υγεία αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων καθώς θα εξασφαλίσουν σε αυτούς ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στο πλαίσιο της αναβάθμισης του 
συνολικού συστήματος υγείας. 

ΕΚΤ-9iv 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  
Ωφελούμενοι είναι οι 
ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες (ενδεικτικά 
φτωχοί εργαζόμενοι και 
συνταξιούχοι, άποροι, 
μέλη πολυτέκνων 
οικογενειών, μονογονεϊκές 
οικογένειες, ΑμεΑ, 
μετανάστες, 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες κ.α.). 

6.000.000,00    

Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής 
(FamilyHealthUnits)

ΕΚΤ-9iv 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

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

ΕΚΤ-9iv 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, Υπ. Υγείας  

2. Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων σε δομές φιλοξενίας, 
στέγασης, onestopshops / Κέντρα Κοινότητας με 
διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες για ευπαθείς 
ομάδες, ρομά, κ.λπ.: 

            

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

Ο στόχος των συγκεκριμένων δομών είναι να συγκεντρώσουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να 
αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού (φτωχές 
οικογένειες, μετανάστες, Ρομά, κ.λ.π) και να διασυνδέσουν μέσω παραπομπών τους επιμέρους φορείς και 
παρεμφερείς υπηρεσίες (δημόσιες και κοινωνίας των πολιτών) υποστηρίζοντας την προσέγγιση της κοινωνικής 
σύμπραξης. Επιπρόσθετα, μέσω των κινητών μονάδων ή παραρτημάτων δύναται να εξυπηρετεί και μια 
ευρύτερη περιοχή (διάφορους θύλακες σε μεγάλα αστικά κέντρα ή χωριά μιας περιοχής ή και καταυλισμούς). 

Τα Κέντρα Κοινότητας θα αποτελούν και μετεξέλιξη των Ιατρο-Κοινωνικών Κέντρων για την περίπτωση των 
κοινοτήτων ΡΟΜΑ με διευρυμένες ως ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες ενιαίας στάσης. 

Η Δράση εμφανίζει συνέργια και συμπληρωματικότητα με τις Δράσεις:   

1. Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων. 

2. Λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων, στεγνωτηρίων, κλπ.)  

3. Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής Υγείας 

ΕΚΤ-9ii, ΕΤΠΑ-
9α 

Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια  
Κοινότητες ΡΟΜΑ, 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

                 
1.000.000,00    

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

Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων αφορά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση δικτύου υποστήριξης των γυναικών 
- θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στοχεύοντας:  

– στη στήριξη λειτουργίας Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών (ψυχολογική, νομική, συμβουλευτική 
υποστήριξη γυναικών - θυμάτων βίας και των παιδιών τους),  

– στη στήριξη λειτουργίας Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας,  

– στην ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της κοινωνίας σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της 

ΕΚΤ-9iii 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια  
Μετανάστες, ασυνόδευτοι 
ανήλικοι, ηλικιωμένοι, 
άστεγοι, κλπ. 1.500.000,00    

 Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας ΕΚΤ-9iii Μη επιστρεπτέα Περιφέρεια , ΓΓΙΦ, ΟΤΑ Α Γυναίκες Θύματα Βίας, 

                                                             
29Υπουργείο Εσωτερικών, έγγραφο με αρ.πρωτ. 34922 / 2014 / 25.6.2014 με θέμα «Συμπληρωματικότητα των δράσεων ένταξης που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγράμματος 2014-2020 του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.), με δράσεις που μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)» 
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κακοποιημένων γυναικών βίας κατά των γυναικών. 

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο «Καταπολέμηση των κάθε είδους διακρίσεων και εμποδίων 
λόγω φύλου» κυρίως μέσω:  

1. της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και εκμετάλλευσης,  

2. της παροχής συνδρομής και υποστήριξης ατόμων που είναι θύματα βίας και των παιδιών τους.  

ενίσχυση Βαθμού Θύματα Trafficking 

 Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στη λειτουργία Κέντρων Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία. Βασικός σκοπός της 
Δράσης είναι η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, σκοπός 
είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
την κοινωνική τους ενσωμάτωση και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των εκπαιδευόμενων, αλλά και των 
οικογενειών τους. 

Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες δύναται να αφορούν σε: 

– Μεταφορά από και προς το σπίτι με το λεωφορείο, 

– Ιατρική παρακολούθηση από το Φυσίατρο,  

– Νοσηλευτική φροντίδα / υποστήριξη  

– Συμμετοχή στα ατομικά θεραπευτικά προγράμματα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, 
λογοθεραπείας, υδροθεραπείας, 

– Εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων 

– Ψυχολογική υποστήριξη 

– Άθληση 

– Χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας 

– Υποστηρικτικές υπηρεσίες με την καθοδήγηση της θεραπευτικής ομάδας,Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

– Πρόγραμμα Κατασκήνωσης 

– Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

– Εργαστήρια 

– Προγράμματα Διημέρευσης. 

ΕΚΤ-9iii 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

ΟΤΑ Α βαθμού, φορείς 
πρόνοιας 

ΑμεΑ 
                 

1.500.000,00    

  Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Η 
Δράση αποσκοπεί στην παροχή οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας στους ηλικιωμένους που δεν μπορούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και δεν έχουν τη δυνατότητα της καθημερινής υποστήριξης από το οικογενειακό 
τους περιβάλλον. 

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν 
μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.) των οποίων το περιβάλλον που 
τα φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας 
και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. 

Τα ΚΗΦΗ αναπτύσσονται σε αστικές και ημιαστικές περιοχές . Παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας στις 
οποίες περιλαμβάνονται: 

– νοσηλευτική φροντίδα 

– φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης 

– ατομική υγιεινή 

– προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης 

– προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

Τα ΚΗΦΗ λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε καθημερινή βάση και μπορούν να φιλοξενούν 
ηλικιωμένους για μικρό χρονικό διάστημα της ημέρας παρέχοντας τους υπηρεσίες φροντίδας (καθημερινή 
υγιεινή και νοσηλευτική), ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης. 

Τα ΚΗΦΗ συμβάλλουν στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής 
ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας. 

ΕΚΤ-9iv 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

ΟΤΑ Α βαθμού Ηλικιωμένοι 
                 

1.500.000,00    

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

Η δέσμη δράσεων αποτελεί υποστηρικτικό σύνολο ενεργειών για την επιμόρφωση και κατάρτιση του 
προσωπικού που απασχολούνται σε δομές κοινωνικής φροντίδας  ή παρέχουν σχετικές υπηρεσίες σε ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας που είναι ωφελούμενοι. 

ΕΚΤ-9iv 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια  
 Στελέχη δομών / 
υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας και φροντίδας 

500.000,00    
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Η επιμόρφωση / κατάρτιση δύναται να αφορά: 

– Σε διαδικασίες 

– Σε συστήματα 

– Στην προσέγγιση των ομάδων στόχου 

– Στη διαχείριση των ευπαθών ομάδων 

– Σε εξειδικευμένα θέματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

Η Δράση εμφανίζει συνέργια και συμπληρωματικότητα με τις Δράσεις:   

– Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων. 

– Λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων, στεγνωτηρίων, κλπ.)  

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

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

– Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 

– Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής Υγείας 

υγείας  

              

3ος Άξονας Προτεραιότητας.  

Πεδίο Πολιτικής 4ο:  Ενεργός ένταξη και καταπολέμηση 
κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών 

Περιεχόμενο Δράσης Ταμείο Είδος Ενίσχυσης Μηχανισμός Υλοποίησης Ομάδα Στόχος 
 

Προϋπολογισμός  

1.   Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων ειδικών 
ομάδων όπως των γυναικών, των μεταναστών, των Ρομά, 
των θρησκευτικών μειονοτήτων, των ηλικιωμένων κ.α.  

            

 Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και 
φορέων κατά των διακρίσεων

Κρίσιμο υπόβαθρο για την υλοποίηση του πλέγματος ενεργειών για την ενεργό ένταξη, την καταπολέμηση κάθε 
μορφής διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών αποτελεί η εγκαθίδρυση και λειτουργία 
νοοτροπίας αλληλεγγύης και κατανόησης της διαφορετικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσα από την 
υλοποίηση ενεργειών  ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, αλλά και  φορέων, κατά των διακρίσεων. Το 
ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ομάδες των μεταναστών αλλά και των ΡΟΜΑ όπου με αρκετά έντονο 
τρόπο παρατηρούνται περιπτώσεις και πρακτικές που ενισχύουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Στο πλαίσιο της Δράσης δύναται να υλοποιηθούν: 

– Ενημερωτικές Ημερίδες και Θεματικές Εκδηλώσεις 

– Εκστρατείες ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο 

– Εκδηλώσεις Εκπαίδευσης 

– Κατάρτιση Τοπικών Προγραμμάτων σε Σχολεία  

– Αξιοποίηση ΤΠΕ, ΜΜΕ και μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

– Επιτόπιες επισκέψεις σε Φορείς. 

ΕΚΤ-9iii 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού, ΜΚΟ, Φορείς 

Τοπικές Κοινωνίες, Τοπικοί 
φορείς, ΜΚΟ, Στελέχη 
Υπηρεσιών και Δομών, 
Μαθητές, κλπ.  

200.000,00    

 Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής 
ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των 

κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών

Με βάση τις περιφερειακές ανάγκες στο συντονισμό και την προώθηση δράσεων κοινωνικής ένταξης με 
κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων φορέων, αντικείμενο της δράσης είναι η εφαρμογή μέτρων με σκοπό την 
ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικής τους συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικής ένταξης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κοινωνικοί εταίροι καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για να συμβάλλουν θετικά, μέσω της θεσμικής ή και της επιχειρησιακής τους 
ενδυνάμωσης στους παρακάτω ενδεικτικούς τομείς: 

– Συμβουλευτική υποστήριξη και προώθηση της απασχόλησης σε άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.  

– Στοχευμένες κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.  

– Στοχευμένες υπηρεσίες υποστήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως παιδιά σχολικής ηλικίας 
οικογενειών με χαμηλό εισόδημα ή / και με άνεργους γονείς, με δράσεις όπως κοινωνικό 
φροντιστήριο, συμβουλευτική υποστήριξη.  

– Δράσεις καταπολέμησης των διακρίσεων.  

Η Δράση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώςο Κανονισμός ΕΚΤ «καλεί για τη διάθεση κατάλληλου ποσού από τους 
πόρους του ΕΚΤ σε ενέργειες ανάπτυξης ικανοτήτων για τους κοινωνικούς εταίρους και τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις. Κοινές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τους κοινωνικούς εταίρους θα πρέπει επίσης να 
στηρίζονται, λαμβανομένου υπ' όψη του ζωτικού τους ρόλου στον τομέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και 
της κοινωνικής ένταξης». 

ΕΚΤ-9iii 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού, ΜΚΟ, Φορείς 

Τοπικοί φορείς, Φορείς 
της Κοινωνίας των 
Πολιτών, Κοινωνικοί 
Εταίροι, κλπ. 

300.000,00    
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 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

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στη δημιουργία και ανάπτυξη Δικτύων και Κοινωνικών Συμμαχιών για την 
Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων. 

Τα Δίκτυα και οι Κοινωνικές Συμμαχίες θα αποτελούν άτυπες οργανώσεις με συμμετοχή φορέων αλλά και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ, δημόσιων υπηρεσιών, κλπ. με στόχο τη μεγιστοποίηση του 
αντίκτυπου δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων αλλά και την 
περαιτέρω ενεργοποίηση των ομάδων στόχου. 

Η λειτουργία τους θα περιλαμβάνει: 

– Ενημερωτικές Ημερίδες και Θεματικές Εκδηλώσεις 

– Εκστρατείες ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο 

– Εκδηλώσεις Εκπαίδευσης 

– Μεταφορά καλών πρακτικών 

– Αξιοποίηση ΤΠΕ, ΜΜΕ και μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

– Επιτόπιες επισκέψεις σε Φορείς. 

– Παρεμβάσεις σε φορείς ή υπηρεσίες 

– Συνεργασία με ομάδες στόχο κα περιθωριοποιημένες ομάδες και ενημέρωση / υποστήριξη. 

ΕΚΤ-9ii,  
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού, ΜΚΟ, Φορείς 

Δημόσιες υπηρεσίες, 
Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού, Τοπικοί φορείς, 
Φορείς της Κοινωνίας των 
Πολιτών, Κοινωνικοί 
Εταίροι, κλπ. 

100.000,00    

2.   Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη των Ρομά:             

  Αναβάθμιση υποδομών και δικτύων

Η δέσμη Δράσεων περιλαμβάνει: 

1. Εξασφάλιση υποδομών στέγασης  

 Υποστηρικτικές ενέργειες ως προς τη παροχή στέγης. Τέτοιες ενέργειες ενδεικτικά είναι η εκπόνηση 
τεχνικών, πολεοδομικών και λοιπών προπαρασκευαστικών μελετών (πολεοδομική οργάνωση των 
περιοχών βάσει των αναγκών, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, οργάνωση των περιοχών που 
είναι απαραίτητες για τη σύνδεση του οικισμού των Ρομά με τον υπόλοιπο αστικό ιστό, 
αδειοδοτήσεις έργων κλπ).  

 Παρεμβάσεις στους αμιγείς καταυλισμούς, που βρίσκονται σε θέσεις ακατάλληλες ή και επικίνδυνες 
γι’ αυτήν τη χρήση, στερούνται υποδομών και δεν εξασφαλίζουν τους στοιχειώδεις όρους υγιεινής 
διαβίωσης.  

2. Ενέργειες κατασκευής, επέκτασης ή/και συντήρησης δικτύων κοινόχρηστων υποδομών.  

 Το δίκτυο δημοτικού φωτισμού, σε οικισμούς, στους οποίους δεν υπάρχει καθόλου δημοτικός 
φωτισμός ή καλύπτει μερικώς μόνο ή μονομερώς (από μια μόνο πλευρά) τον οικισμό.  

 Το δίκτυο ύδρευσης, σε οικισμούς οι οποίοι δεν καλύπτονται. 

 Το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων.  

 Το δίκτυο αποχέτευσης, σε Δήμους ή Δημοτικές Ενότητες που έχουν αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο 
όμως δεν καλύπτει συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους οικισμούς. 

 Την ασφαλτόστρωση δρόμων που διασχίζουν τον οικισμό – στόχο.  

3. Ενέργειες  διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων σε υφιστάμενους Οικισμούς.  

 Τέτοιες παρεμβάσεις ενδεικτικά μπορεί να είναι πεζοδρομήσεις και διαμόρφωση πεζοδρομίων, 
δενδροφυτεύσεις, διάνοιξη οδών, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, πάρκων, πλατειών και χώρων 
παιχνιδιού και άθλησης. 

4. Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις. Περιλαμβάνει: 

 Ενέργειες των Δήμων για υπηρεσίες  καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων, προμήθειας 
εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων), επέκταση δρομολογίων απορριμματοφόρων, αναδιάρθρωση ή 
πύκνωση δρομολογίων αστικών συγκοινωνιών.  

ΕΤΠΑ-9α 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

ΟΤΑ Α βαθμού Κοινότητες ΡΟΜΑ 
                 

500.000,00    

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

Η Δράση περιλαμβάνει: 

 Προγράμματα ενημέρωσης, παρακολούθησης και προώθησης ατομικής υγιεινής  

 Προγράμματα συμβουλευτικής και οικογενειακού προγραμματισμού  

 Προγράμματα καταπολέμησης ψυχικών νοσημάτων και αντιμετώπισης εξαρτήσεων 

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης, παρακολούθησης και προώθησης ατομικής υγιεινής, με τη συνδρομή των 
διαπολιτισμικών μεσολαβητών, θα  δράσουν κυρίως σε επίπεδο οικογένειας και σχολείου, με εμβολιασμούς 
παιδιών, γυναικολογικούς ελέγχους, στοματικής υγιεινής κλπ με ταυτοποίηση /καταγραφή οικογενειών Ρομά 
και δημιουργίας ιατρικού φακέλου - ιστορικού σε ατομικό επίπεδο.  

Οι δράσεις συμβουλευτικής και οικογενειακού προγραμματισμού θα δράσουν ομοίως με τη συνδρομή των 
διαπολιτισμικών μεσολαβητών υγείας στους παρακάτω ενδεικτικούς τομείς: αναπαραγωγική και σεξουαλική 
υγεία, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, προγεννητική, περιγεννητική και επιλόχεια φροντίδα, 
αντισύλληψη, οικογενειακός προγραμματισμός, εμβολιασμός (πχ κατά HPV), σεξουαλική βία (βιασμός, 

ΕΚΤ-9ii 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

ΟΤΑ Α βαθμού ΡΟΜΑ 
                    

500.000,00    
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σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση) και σε στοχευμένες δράσεις αντιμετώπισης 
στερεότυπων και αντιλήψεων που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στον οικογενειακό προγραμματισμό.  

Οι παρεμβάσεις δύναται να υλοποιηθούν σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές / υποστηρικτικές δράσεις που 
εντάσσονται στα προγράμματα αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας και των λοιπών σχετικών δράσεων του 
Θ.Σ. 9 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

  Δράσεις συμβουλευτικής, προκατάρτισης / επιμόρφωσης

Η δέσμη Δράσεων περιλαμβάνει: 

 Υποστήριξη της πρόσβασης των Ρομά στους φορείς και τις δομές παροχής υπηρεσιών και δημοσίων 
αγαθών.  

 Διασφάλιση συμμετοχής των ανέργων Ρομά στην απασχόληση μέσω των Προγραμμάτων 
«Κοινωφελούς Εργασίας». 

 Υποστήριξη για την συμμετοχή των Ρομά σε προγράμματα δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας, με 
επιδότηση του κόστους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.  

 Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων των παιδιών Ρομά και της τοπικής 
κοινωνίας. 

 Προγράμματα κατάρτισης με voucher. 

 Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την πρόληψη της νεανικής ανεργίας, την είσοδο στην 
αγορά εργασίας ή/και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.  

 Δράσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, για την προώθηση της απασχόλησης των νέων Ρομά.  

 Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων. 

 Ειδικές Δράσεις ένταξης/βελτίωσης της εργασιακής κατάστασης των γυναικών. 

ΕΚΤ-9ii 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

ΟΤΑ Α βαθμού ΡΟΜΑ 
                    

200.000,00    

3.   Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των 
ατόμων που πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως 
της  κατηγορίας μειονεκτούντων ατόμων 

            

 Ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων από ευπαθείς και 
ειδικές ομάδες πληθυσμού, που πλήττονται εντονότερα από 

τις συνέπειες της κρίσης 

Η προτεινόμενη Δράση στοχεύει: 

1. στην προώθηση και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων που 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες,  

2. στην καταπολέμηση διακρίσεων στην απασχόληση,  

3. στη δημιουργία ευκαιριών και κινήτρων για απασχόληση,  

4. στην ενίσχυση της απασχόλησης μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,  

5. στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων. 

Αντικείμενο της Δράσης  είναι η εφαρμογή παρεμβάσεων προώθησης στην απασχόληση που απευθύνονται σε 
άνεργους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με στόχο την ένταξή ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.  

Οι παρεμβάσεις δύναται να περιλαμβάνουν: 

 τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας,  

 ενεργοποίηση στον τομέα της αυτοαπασχόλησης 

Ενδεικτικές ενέργειες της Δράσης  είναι: 

 Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελούμενων, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή 
διείσδυση στον πληθυσμό στόχο.  

 Η πληροφόρηση και η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων, ώστε αφενός να 
ενεργοποιηθούν κατάλληλα για τη συμμετοχή τους στις λοιπές δράσεις των παρεμβάσεων, αφετέρου 
για να υποστηριχθούν με κατάλληλες υπηρεσίες όπως επαγγελματική συμβουλευτική 

 Η παραπομπή σε αρμόδιους φορείς προώθησης στην απασχόληση 

ΕΚΤ-9i 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

ΟΑΕΔ και Περιφέρεια 

Άνεργοι, μακροχρόνια 
άνεργοι, άνεργοι χαμηλών 
προσόντων, άνεργοι που 
υφίστανται πολλαπλές 
διακρίσεις, ΑμεΑ, λοιπές 
ευπαθείς ομάδες 

 

500.000,00    

 Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς 
ομάδες οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν πλέγμα 

δράσεων (συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός 
προσανατολισμός, απασχόληση, κατάρτιση, 

ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ)

Η προτεινόμενη Δράση στοχεύει: 

1. στην προώθηση και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων που 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες,  

2. στην καταπολέμηση διακρίσεων στην απασχόληση,  

3. στη δημιουργία ευκαιριών και κινήτρων για απασχόληση,  

4. στην ενίσχυση της απασχόλησης μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,  

5. στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης, και,  

6. στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων. 

Αντικείμενο της Δράσης  είναι η εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που απευθύνονται σε άνεργους 

ΕΚΤ-9i 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

ΟΑΕΔ και Περιφέρεια 

Άνεργοι, μακροχρόνια 
άνεργοι, άνεργοι χαμηλών 
προσόντων, άνεργοι που 
υφίστανται πολλαπλές 
διακρίσεις, ΑμεΑ, λοιπές 
ευπαθείς ομάδες 

 

500.000,00    
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ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με στόχο την ένταξή ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.  

Οι παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα δεδομένου ότι περιλαμβάνουν ένα ευρύ πλέγμα δράσεων 
που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην 
κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ταυτόχρονα στην πολύπλευρη 
και ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων ώστε να: 

 τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας,  

 να ενεργοποιηθούν στον τομέα της αυτοαπασχόλησης 

 ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους,  

 αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά 
προγράμματα,  

 αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών 
επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.  

Ενδεικτικές ενέργειες της Δράσης  είναι: 

 Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελούμενων, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή 
διείσδυση στον πληθυσμό στόχο.  

 Η πληροφόρηση και η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων, ώστε αφενός να 
ενεργοποιηθούν κατάλληλα για τη συμμετοχή τους στις λοιπές δράσεις των παρεμβάσεων, αφετέρου 
για να υποστηριχθούν με κατάλληλες υπηρεσίες όπως επαγγελματική συμβουλευτική, businessplan, 
συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, νομική συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη κ.λ.π.  

 Η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε διασύνδεση με πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις  

 Η παράλληλη προς την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικού 
mentoring.  

 Δικτύωση με σκοπό τη δημιουργία τοπικών συμμαχιών για τη μόχλευση πόρων που συνεπιφέρουν 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.  

 Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με 
πρακτική άσκηση για ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής 

της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα 
οποία οδηγούν σε πιστοποίηση

Η προτεινόμενη Δράση στοχεύει: 

1. στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες,  

2. στη δημιουργία ευκαιριών και κινήτρων για απασχόληση,  

3. στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων. 

Αντικείμενο της Δράσης  είναι η εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε 
άνεργους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους για την ένταξή ή την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής.  

Οι παρεμβάσεις έχουν στοχευμένο  χαρακτήρα σε κλάδους αιχμής, σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες που 
έχε προσδιορίσει η RΙS γα την Περιφέρεια και θα πρέπει να οδηγούν σε πιστοποίηση των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν. 

Ενδεικτικές ενέργειες της Δράσης  είναι: 

 Η επιμόρφωση και κατάρτιση των ωφελούμενων 

 Η πληροφόρηση και η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων, ώστε αφενός να 
ενεργοποιηθούν κατάλληλα για τη συμμετοχή τους  

 Η παροχή στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε διασύνδεση με πρακτική άσκηση σε 
επιχειρήσεις των κλάδων αιχμής της οικονομίας της περιφέρειας.  

 Η παράλληλη προς την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικού 
mentoring.  

 Δικτύωση με σκοπό τη δημιουργία τοπικών συμμαχιών για τη μόχλευση πόρων που συνεπιφέρουν 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.  

ΕΚΤ-9i 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια 

Άνεργοι, μακροχρόνια 
άνεργοι, άνεργοι χαμηλών 
προσόντων, άνεργοι που 
υφίστανται πολλαπλές 
διακρίσεις, ΑμεΑ, λοιπές 
ευπαθείς ομάδες 

 

300.000,00    

            
 

3ος Άξονας Προτεραιότητας.  

Πεδίο Πολιτικής 5ο: Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας 
&επιχειρηματικότητας-Δίκτυα και επιχειρήσεις 

Περιεχόμενο Δράσης Ταμείο Είδος Ενίσχυσης Μηχανισμός Υλοποίησης Ομάδα Στόχος 
 

Προϋπολογισμός  

1.   Δημιουργία περιφερειακού υποστηρικτικού 
μηχανισμού και δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων 

Η Δράση στοχεύει στην: 

– αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων και των επενδύσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας,  

– ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε περισσότερους κλάδους και διεύρυνση του 

ΕΚΤ-9v 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφερειακός 
Μηχανισμός για την 
Κοινωνική Οικονομία 

Άνεργοι, μακροχρόνια 
άνεργοι, άνεργοι χαμηλών 
προσόντων, άνεργοι που 

                 
4.000.000,00    
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φάσματος των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών,  

– αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και δημιουργία θέσεων απασχόλησης για 
μακροχρόνια άνεργους, γυναίκες και νέους. 

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση του Περιφερειακού Υποστηρικτικού Μηχανισμού για 
την υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, την 
διάχυση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας και την εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και 
τοπικών συμφωνιών. 

Στον Περιφερειακό Μηχανισμό Υποστήριξης θα συμμετέχουν τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους 
για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας ευρείας κλίμακας, όπως συμβουλευτική, 
επιμόρφωση, υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωση κοινωνικών επιχειρήσεων, δημοσιότητα και 
διάχυση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας, με την αρωγή των κατάλληλων διακρατικών εταίρων. 

υφίστανται πολλαπλές 
διακρίσεις, ΑμεΑ, λοιπές 
ευπαθείς ομάδες,  

κοινωνικοί επιχειρηματίες, 
στελέχη κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

 

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

Ο Περιφερειακός Μηχανισμός θα παρέχει υπηρεσίες ενιαίας στάσης (onestopshop) και θα λειτουργεί ως 
κόμβος πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, παρέχοντας 
υπηρεσίες όπως: 

1. Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.  

2. Παρακίνηση και υποστήριξη της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με την παροχή 
υπηρεσιών κινητοποίησης, υποστήριξης, και, συμβουλευτικής (coaching και mentoring).  

3. Ίδρυση και υποστήριξη της λειτουργίας θερμοκοιτίδων που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική 
έδρα ή / και συμβουλευτική στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική 
υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κλπ.  

4. Δικτύωση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.  

5. Υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών για την ανταλλαγή εμπειριών και την διάδοση καλών 
πρακτικών.  

6. Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων. 

7. Υποστήριξη της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, ιδίως του Ταμείου για την Κοινωνική 
Οικονομία 

Με βάση τη διαδικασία τροποποίησης του Νόμου για την Κοινωνική Οικονομία και της επέκτασης του ορισμού 
της κοινωνικής επιχείρησης, αναμένεται να υποστηριχθούν από το Μηχανισμό: 

– Υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες,  

– Υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες 

– Άλλοι φορείς του τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

 

ΕΚΤ-9v 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφερειακός 
Μηχανισμός για την 
Κοινωνική Οικονομία 

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

ΕΚΤ-9v 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφερειακός 
Μηχανισμός για την 
Κοινωνική Οικονομία 

4.   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 

ΕΚΤ-9v 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφερειακός 
Μηχανισμός για την 
Κοινωνική Οικονομία 

5.   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.  

ΕΚΤ-9v  
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφερειακός 
Μηχανισμός για την 
Κοινωνική Οικονομία 
Ταμείο Κοινωνικής 
Οικονομίας 

6.   Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής 
Οικονομίας 

ΕΚΤ-9v 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφερειακός 
Μηχανισμός για την 
Κοινωνική Οικονομία 

            
 

3ος Άξονας Προτεραιότητας.  

Πεδίο Πολιτικής 6ο:   Ενίσχυση της δυναμικής των τοπικών 
κοινοτήτων και της ικανότητάς τους να δίνουν λύσεις στις 
διαφοροποιούμενες ανάγκες τους - Προαγωγή της 
ολοκληρωμένης τοπικής κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης 

Περιεχόμενο Δράσης Ταμείο Είδος Ενίσχυσης Μηχανισμός Υλοποίησης Ομάδα Στόχος 
 

Προϋπολογισμός  

1. Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε 
μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση των κοινωνικών 
υποδομών με σκοπό την προώθηση της ενεργού ένταξης, 
με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της 
ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας 

Ο ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση της λειτουργίας των 
κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ενεργού ένταξης, με την προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας  αποτελούν ένα εργαλείο 
για την καταπολέμηση  κοινωνικών προβλημάτων στις περιοχές αυτές. 

Η περιφέρεια εμφανίζει πλήθος τέτοιων περιοχών και κατά συνέπεια κρίνεται επιτακτική η υποστήριξή τους 
μέσω του ΠΕΠ. Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσα από Τοπικές Ομάδες Δράσης. 

Η Δράση αποτελεί συμπληρωματική συνιστώσα της ΔράσηςΣτρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
των Τοπικών Κοινοτήτων για περιοχές με πληθυσμό κάτω του ορίου που προβλέπεται από τον Κανονισμό είτε 
για την περαιτέρω ενίσχυση των ΤΑΠΤΟΚ .  

Η Δράση εμφανίζει επίσης συμπληρωματικότητα με την υποστήριξη δράσεων ΟΧΕ της Περιφέρειας 

ΕΚΤ-9i, ΕΤΠΑ-9δ  
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

ΟΧΕ, , Τοπικές Ομάδες 
Δράσης 

Ευπαθείς Ομάδες, ΑμεΑ, 
Άτομα που διαβιούν σε 
μειονεκτικές περιοχές 

3.000.000,00    

2. Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
Τοπικών Κοινοτήτων 

Η ΤΑΠΤΟΚ αποτελεί ένα εργαλείο και περιγράφει την “από τη βάση προς την κορυφή” προσέγγιση των τοπικών 
κοινοτήτων, οι οποίες συγκροτούν μια σύμπραξη προκειμένου να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια 
“…ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική. Η εν λόγω στρατηγική είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο, ώστε να 

ΕΚΤ-9vi, ΕΤΠΑ-
9δ, ΕΓΤΑΑ 

Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

ΤΑΠΤΟΚ, Τοπικές Ομάδες 
Δράσης 

Τοπικές Κοινωνίες, Το 
σύνολο των ειδικών και 
ευάλωτων ομάδων σε 

10.500.000,00    
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αξιοποιεί τα δυνατά σημεία ή τα «πλεονεκτήματα» της κοινότητας σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό 
επίπεδο, αντί απλώς να εστιάζει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της. Για τον σκοπό αυτό, η σύμπραξη 
λαμβάνει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και αποφασίζει πώς θα τη διαθέσει. 

Στην ΤΑΠΤΟΚ δίνεται έμφαση σε 2 φράσεις-κλειδιά: 

– ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική και 

– σύμπραξη τοπικών κοινοτήτων. 

Αυτό συνεπάγεται τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και με τις δημόσιες 
αρχές (κρατικές και ΟΤΑ), τη δημιουργία δικτύων (τοπικών αλλά και υπερτοπικών) και το μακροχρόνιο 
σχεδιασμό. 

Επίσης, η σύμπραξη των τοπικών κοινοτήτων θα πρέπει να μετουσιωθεί στην συγκρότηση ομάδας τοπικής 
δράσης η οποία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του προγράμματος και στην 
οποία “καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων 
ψήφου” - όπου στον περιορισμό περιλαμβάνονται και οι δημόσιοι φορείς (κρατικοί και ΟΤΑ). 

Σημαντικό ρόλο στην ΤΑΠΤΟΚ θα πρέπει να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας είτε με την άμεση συμμετοχή και 
στήριξη ιδιωτικών επιχειρήσεων, είτε με την συμμετοχή συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης τους –λ.χ. 
επιμελητήρια, ενώσεις επιχειρήσεων κ.λπ. -. 

Ο πληθυσμός της περιοχής όπου θα εφαρμοστεί η ΤΑΠΤΟΚ ανέρχεται - βάσει κανονισμού- τουλάχιστον σε 
10.000 κατοίκους και δεν υπερβαίνει τους 150.000 κατοίκους, προβλέπονται όμως εξαιρέσεις. Στο βασικό 
κείμενο που συμφωνήθηκε μεταξύ ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης για το ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπεται ότι το 
ελάχιστο όριο των 10.000 κατοίκων θα μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις νησιών και άλλων γεωγραφικά 
μειονεκτικών περιοχών. 

τοπικό επίπεδο 

3. Ανάπτυξη δικτύων Εθελοντών 

Η Δράση στοχεύει στην αξιοποίηση του εθελοντισμού ως μέσο υποστήριξης της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Αντικείμενο της Δράσης είναι η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με 
τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών 
που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχωνκαι την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο. 

Γ ια την υποστήριξη των δικτύων θα προβλέπεται: 

1. η ανάπτυξη και διαχείριση μητρώου εθελοντών 

2. η ανάπτυξη λειτουργικού συστήματος παροχής υπηρεσιών με καταγραφή των σχετικών διαδικασιών 

3. η ανάπτυξη και διαχείριση χρόνου 

4. η ανάπτυξη συστήματος κινήτρων 

5. η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εθελοντών. 

ΕΚΤ-9vi 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού 

Εθελοντές 

4. Δίκτυα Κοινωνικής Καινοτομίας 

Η Δράση στοχεύει στην αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας για : 

– τη διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης κοινωνικής προστασίας,  

– την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και  

– τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας. Η κοινωνική καινοτομία μπορούν 
να λειτουργήσουν ως μια νέα μέθοδος προσέγγισης των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, η οποία 
προσανατολίζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των οικονομικών ευκαιριών, ενώ βρίσκει πεδία 
εφαρμογής στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. 

Ενδεικτικά θα υποστηρίζονται: 

– Εκδηλώσεις ανάδειξης πρακτικών κοινωνικής καινοτομίας 

– Εντοπισμός πρακτικών και παρεμβάσεων κοινωνικής καινοτομίας 

– Υποστήριξη στην υλοποίηση πρακτικών και παρεμβάσεων κοινωνικής καινοτομίας 

– Διαβούλευση με τοπικούς φορείς και την Περιφέρεια για την ενσωμάτωσή τους σε πολιτικές 

Η λειτουργία του Δικτύου θα εστιάζεται: 

1. Στον εντοπισμό νέων λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα, που είναι πιο αποδοτικές, πιο 
αποτελεσματικές, περισσότερο βιώσιμες σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις  

2. Στην κινητοποίηση των κοινωνικο-οικονομικών συντελεστών που έχουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
της κοινωνικής καινοτομίας ή έχουν αρμοδιότητες σημαντικές για την προώθησή της 

3. Στη δημιουργία αξίας που δημιουργείται σε δράσεις που υποστηρίζονται από τη συνεισφορά της 
κοινωνίας των πολιτών  ή θεματικών ομάδων του τρίτου τομέα της οικονομίας. 

ΕΚΤ-9vi 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφέρεια  

Δημόσιες υπηρεσίες, 
Περιφέρεια, ΟΤΑ Α 
βαθμού, Τοπικοί φορείς, 
Φορείς της Κοινωνίας των 
Πολιτών, Κοινωνικοί 
Εταίροι, Ιδιώτες, κλπ. 
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4ος Άξονας Προτεραιότητας.  

Πεδίο Πολιτικής 7ο: Ενίσχυση της επιχειρησιακής 
ικανότητας της Περιφέρειας για το σχεδιασμό και 
συντονισμό σχετικών δράσεων 

Περιεχόμενο Δράσης Ταμείο Είδος Ενίσχυσης Μηχανισμός Υλοποίησης Ομάδα Στόχος 
 

Προϋπολογισμός  

1. Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης των αναγκών 
των ομάδων στόχου στην Περιφέρεια (έρευνες, 
στοχευμένες αναλύσεις, εμπειρογνωμοσύνες, κλπ.) και 
ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των στατιστικών 
στοιχείων της Περιφέρειας 

Για την υποστήριξη της λήψης απόφασης γα την αντιμετώπιση της φτώχειας και των διακρίσεων, καθώς επίσης 
για το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του τομέα είναι κρίσιμη η πρόσβαση σε δεδομένα κα 
τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες των ομάδων στόχου της Περιφέρειας. 

Με την προτεινόμενη Δράση αναπτύσσεται ένα Σύστημα Παρακολούθησης των Αναγκών των ομάδων στόχου 
στην Περιφέρεια (έρευνες, στοχευμένες αναλύσεις, εμπειρογνωμοσύνες, κλπ.) και ανάπτυξη συστήματος 
παρακολούθησης των σχετικών στατιστικών στοιχείων της Περιφέρειας. 

Στο πλαίσιο της Δράσης απαιτείται να αναπτυχθεί σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα και Διαδικασίες για τη 
συστηματική ενημέρωση και επικαιροποίηση του Συστήματος. 

Η Δράση εμφανίζει συμπληρωματική εισροή και στο Σύστημα Παρακολούθησης μικρο-δεδομένων Ομάδων 
Στόχου που είναι ωφελούμενοι των Δράσεων ΕΚΤ του ΠΕΠ 2014-2020. 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφερειακός 
Μηχανισμός Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της 
Περιφερειακής 
Στρατηγικής 

Το σύνολο των ειδικών και 
ευάλωτων ομάδων της 
Περιφέρειας 

45.000,00    

2. Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των δράσεων και 
των πολιτικών της ΠΣΤΕ στον τομέα καταπολέμηση των 
διακρίσεων και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης 

Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υλοποιούμενων δράσεων αλλά και το 
σχεδιασμό νέων, είναι κρίσιμης σημασίας η αξιολόγηση των δράσεων και η ανάπτυξη και λειτουργία ενός 
μηχανισμού συστηματικής αποτίμησης του αντίκτυπου και των επιπτώσεών τους. 

Στο πλαίσιο αυτό η προτεινόμενη Δράση αφορά στην ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των δράσεων και των 
πολιτικών της ΠΣΤΕ στον τομέα καταπολέμηση των διακρίσεων και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης. Αυτό 
δύναται να περιλαμβάνει: 

1. Έρευνες (πρωτογενείς και δευτερογενείς) 

2. Μελέτες Περίπτωσης 

3. Εμπειρογνωμοσύνες 

4. Exante, on-going, expost αξιολογήσεις 

Οι εκροές του συστήματος θα τροφοδοτούν τον Μηχανισμό και το Παρατηρητήριο Ένταξης με στόχο την 
υποστήριξη της λειτουργίας τους σε θέματα αναθεώρησης και σχεδιασμού δράσεων για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης. 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφερειακός 
Μηχανισμός Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της 
Περιφερειακής 
Στρατηγικής 

60.000,00    

3. Ανάπτυξη Μηχανισμού Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Η Δράση προτείνει την αναβάθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας για τον αποτελεσματικό 
σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των στρατηγικών και παρεμβάσεων για την κοινωνική 
ένταξη σε τοπικό επίπεδο. Το σύστημα αυτό αναβαθμίζεται σε Περιφερειακό επίπεδο και λαμβάνει τα 
χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο ενός σταθερού μηχανισμού με αρμοδιότητες: 

– το συντονισμό των διαδικασιών σχεδιασμού και αναθεώρησης της Περιφερειακής Πολιτικής, 

– την ενεργοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξης μέτρων και πολιτικών για την Κοινωνική ένταξη και την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας, 

– το συντονισμό των διαδικασιών διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που 
συμμετέχουν στο «δίκτυο» (τοπικούς φορείς και κοινωνικές συλλογικότητες που ενεργοποιούνται στο 
τοπικό επίπεδο),   

– τη λειτουργία του ανωτέρω θεματικού δικτύου για τη διασφάλιση της εκ των κάτω προσέγγισης, 
ιδιαίτερα σε θέματα δράσεων που αφορούν στο τοπικό επίπεδο 

– τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αναγκαία πληροφόρηση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
και δικαιούχους, 

– την εισαγωγή διαδικασιών περιοδικής επικαιροποίησης των στοιχείων των ομάδων στόχου 
(καταγραφή) και των αναγκών που ανακύπτουν σε επίπεδο Δήμου ή φορέα, υποστηρίζοντας έναν 
δυναμικό σχεδιασμό, 

– τη διαμόρφωση πλαισίου συλλογής στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση της πορείας 
υλοποίησης των επιμέρους δράσεων και πολιτικών, την αποτίμηση και αξιολόγηση των 
υλοποιούμενων δράσεων και την εκτίμηση του αντίκτυπού τους, 

– τη λειτουργία συστήματος στατιστικής πληροφόρησης σχετικά με τα ανωτέρω δύο,  

– την ανατροφοδότηση και τη συμβολή στον ανασχεδιασμό και την προσαρμογή των 
προγραμματιζόμενων δράσεων στις ιδιαιτερότητες των τοπικών δεδομένων, 

– την αξιοποίηση των δεδομένων και της έρευνας του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην 
υποστήριξη της χάραξης στρατηγικής. 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφερειακός 
Μηχανισμός Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της 
Περιφερειακής 
Στρατηγικής 

200.000,00    

4. Περιφερειακό Παρατηρητήριο Ένταξης 
Η προτεινόμενη Δράση αναφέρεται στην ανάπτυξη και λειτουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Ένταξης. Το 
Παρατηρητήριο θα συμμετέχει στο δίκτυο Περιφερειακών Παρατηρητηρίων (ένα Παρατηρητήριο ανά 
Περιφέρεια), με στόχο την παρακολούθηση των παρεμβάσεων της Εθνικής Στρατηγικής σε 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφερειακό 
Παρατηρητήριο Ένταξης 

                    
120.000,00    



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
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περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, την ανάδειξη τοπικών αναγκών και προκλήσεων, την αποτύπωση των χωρικών 
διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την τροφοδότηση του Εθνικού Συντονιστικού 
Μηχανισμού με τοπικά δεδομένα. 

Το Παρατηρητήριο θα αξιοποιεί το σύστημα παρακολούθησης των αναγκών των ομάδων στόχου στην 
Περιφέρεια (έρευνες, στοχευμένες αναλύσεις, εμπειρογνωμοσύνες, κλπ.),  το σύστημα παρακολούθησης των 
στατιστικών στοιχείων της Περιφέρειας και το σύστημα αξιολόγησης των δράσεων και των πολιτικών της ΠΣΤΕ 
στον τομέα καταπολέμησης των διακρίσεων και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης. 

Το Παρατηρητήριο θα συνεργάζεται στενά και με το Μηχανισμό Συντονισμού και Παρακολούθησης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής. 

5. Ανάπτυξη δράσεων διακρατικότητας για την καλύτερη 
αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων κρατών μελών 

Η Δράση αναφέρεται στην ανάπτυξη δράσεων διακρατικότητας για την καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας 
άλλων κρατών μελών. Η διακρατικότητα αποτελεί βασική αρχή του ΕΚΤ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και 
καλών πρακτικών, ή για την από κοινού ανάπτυξη δράσεων που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα σε τοπικό ή 
περιφερειακό επίπεδο. 

Η διακρατική δικτύωση επίσης με συμμετέχοντες φορείς από περισσότερες της μιας χώρας (learningnetworks) 
αποτελεί επίσης αντικείμενο της παρούσας δράσης. 

Η διακρατικότητα μπορεί να αναδείξει: 

1. Κρίσιμες ενέργειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων και γα την αντιμετώπιση υφιστάμενων 
προκλήσεων  

2. Περιθώρια αναβάθμισης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας υφιστάμενων παρεμβάσεων 

3. Επιστημονικό ή εμπειρικό υπόβαθρο για το σχεδιασμό νέων δράσεων.   

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφερειακός 
Μηχανισμός Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της 
Περιφερειακής 
Στρατηγικής 

45.000,00    

6. Διασφάλιση συνεργιών και συντονισμός μεταξύ 
δράσεων διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Η Δράση αναφέρεται στη διασφάλιση των συνεργιών και το συντονισμό μεταξύ δράσεων διαφορετικών 
χρηματοδοτικών εργαλείων. Σκοπός της Δράσης είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των Δράσεων και η 
αποφυγή επικαλύψεων στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους. 

Λόγω της κατάταξης της Περιφέρειας σε καθεστώς Μετάβασης οι χρηματοδοτικοί διατιθέμενοι διαρθρωτικοί 
πόροι είναι περιορισμένοι. Παρά το γεγονός της εθνικής συμμετοχής στο 50%, οι πόροι δεν επαρκούν για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας και την καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Η κατανομή δε σε αρκετές Επενδυτικές Προτεραιότητες, λόγω του μεγάλου πλήθους των αναγκών οδηγεί σε 
δυνατότητα περιορισμένων παρεμβάσεων.  

Με τη Δράση προτείνεται η χρηματοδότηση του Μηχανισμού Συντονισμού και Παρακολούθησης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής με στόχο τη συστηματική διερεύνηση δυνητικών χρηματοδοτήσεων για τη 
χρηματοδότηση όσο το δυνατόν περισσότερων έργων. 

ΕΤΠΑ. ΕΚΤ 
Μη επιστρεπτέα 
ενίσχυση 

Περιφερειακός 
Μηχανισμός Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της 
Περιφερειακής 
Στρατηγικής 

30.000,00    

 
Το σύνολο της Χρηματοδότησης των ανωτέρω δράσεων από το ΠΕΠ ανέρχεται σε 50.700.000,00€, εκ των οποίων προτεινόμενες δράσεις 500.000,00€ αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια. 

Η συνολική Χρηματοδότηση ΕΚΤ και ΕΤΠΑ είναι της τάξης των 50Μ€ μη συμπεριλαμβανομένης Τεχνκής Βοήθειας.  Η οριστική ταύτιση των προϋπολογισμών θα πραγματοποιηθεί μετά την ακριβή κοστολόγηση των δράσεων  

 

Η κατανομή της χρηματοδότησης του ΠΕΠ είναι: 
Ειδκός Στόχος Κατηγορία Παρέμβασης Κοινοτική Συνδρομή Δημόσια Δαπάνη 

ΕΣ-9α1 Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικών υποδομών 

53 - Υποδομές στον τομέα της υγείας               3.279.877,00   6.559.754,00   

55 - Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη               1.800.000,00   
                                        

3.600.000,00   
ΕΣ-9δ1 Ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη υπέρ κοινωνικά 
ευάλωτων κοινοτήτων (σε συνδυασμό με 9vi ΕΚΤ) 

97 - Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές               1.100.000,00   
                                        

2.200.000,00   
ΕΣ-9i1 Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των 
ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό 

109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας               4.036.536,00             8.073.072,00   

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

110 - Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά                   518.268,00   1.036.536,00   
115 - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων (τυπικών, άτυπων και μη τυπικών) δυνατοτήτων μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση  

                 103.653,60   207.307,20   

109 - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας                   414.614,40   829.228,80   

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

120 - Ανάπτυξη ικανοτήτων για όλους τους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, κατάρτιση και απασχόληση καθώς και κοινωνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων μέσω 
τομεακών και εδαφικών συμφώνων για κινητοποίηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο  

             1.700.237,00   3.400.474,00   

111 - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών               1.391.103,00   2.782.206,00   
ΕΣ-9iv1 Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων και 
δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, με έμφαση 
στη φροντίδα και την υγεία 

112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας  

             4.563.938,50   9.127.877,00   

ΕΣ-9v1 Βελτίωση της λειτουργίας και συνεργασίας 113 - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να              1.527.402,50          3.054.805,00   
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Ειδκός Στόχος Κατηγορία Παρέμβασης Κοινοτική Συνδρομή Δημόσια Δαπάνη 
υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση  

ΕΣ-9vi1 Προαγωγή της ολοκληρωμένης τοπικής 
κοινωνικoοικονομικής ανάπτυξης 

114 - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων               4.561.277,00      9.122.554,00   

 

.



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – 
Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
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Μηχανισμός Συντονισμού και Παρακολούθησης της Περιφερειακής 
Στρατηγικής 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών απαιτείται και προτείνεται (2010), προς τους ΟΤΑ Α βαθμού, ένα Σύστημα 
Κοινωνικής Προστασίας για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
στρατηγικών και παρεμβάσεων για την κοινωνική ένταξη σε τοπικό επίπεδο. Το σύστημα αυτό προτείνεται να 
αναβαθμιστεί σε Περιφερειακό επίπεδο και να λάβει τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο ενός σταθερού 
μηχανισμού με αρμοδιότητες: 

– το συντονισμό των διαδικασιών σχεδιασμού και αναθεώρησης της Περιφερειακής Πολιτικής, 

– την ενεργοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξης μέτρων και πολιτικών για την Κοινωνική ένταξη και την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας, 

– το συντονισμό των διαδικασιών διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν 
στο «δίκτυο» (τοπικούς φορείς και κοινωνικές συλλογικότητες που ενεργοποιούνται στο τοπικό 
επίπεδο),   

– τη λειτουργία του ανωτέρω θεματικού δικτύου για τη διασφάλιση της εκ των κάτω προσέγγισης, 
ιδιαίτερα σε θέματα δράσεων που αφορούν στο τοπικό επίπεδο 

– τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αναγκαία πληροφόρηση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
και δικαιούχους, 

– την εισαγωγή διαδικασιών περιοδικής επικαιροποίησης των στοιχείων των ομάδων στόχου (καταγραφή) 
και των αναγκών που ανακύπτουν σε επίπεδο Δήμου ή φορέα, υποστηρίζοντας έναν δυναμικό 
σχεδιασμό, 

– τη διαμόρφωση πλαισίου συλλογής στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση της πορείας 
υλοποίησης των επιμέρους δράσεων και πολιτικών, την αποτίμηση και αξιολόγηση των υλοποιούμενων 
δράσεων και την εκτίμηση του αντίκτυπού τους, 

– τη λειτουργία συστήματος στατιστικής πληροφόρησης σχετικά με τα ανωτέρω δύο,  

– την ανατροφοδότηση και τη συμβολή στον ανασχεδιασμό και την προσαρμογή των 
προγραμματιζόμενων δράσεων στις ιδιαιτερότητες των τοπικών δεδομένων, 

– την αξιοποίηση των δεδομένων και της έρευνας του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην 
υποστήριξη της χάραξης στρατηγικής. 

Ο Μηχανισμός θα αξιοποιεί αλλά και θα διαχέει: 

– Μεθοδολογίες και εργαλεία προς το θεματικό «δίκτυο» για την καταγραφή των ομάδων στόχου και την 
ενιαία παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών και δράσεων που υλοποιούνται για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη,  

θα παρέχει: 

– Υποστήριξη στην ανάπτυξη και λειτουργία άτυπων δικτύων και μηχανισμών εξειδίκευσης των σχετικών 
δράσεων 

– Υποστήριξη στην εξειδίκευση των Τοπικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης, στο πλαίσιο των ΤΑΠΤοΚ (CLLD) 

– Έδαφος διαλόγου για την αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη λειτουργία του μηχανισμού και του 
θεματικού δικτύου 

και θα αναζητά:  

– συνδυαστικά πηγές χρηματοδότησης για τη μεγιστοποίηση της συνέργιας και της στόχευσης στην 
υλοποίηση των δράσεων και της Περιφερειακής Στρατηγικής. 
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Οι βασικές υποθέσεις πάνω στις οποίες αναπτύσσεται ο Μηχανισμός είναι: 

– η μεγιστοποίηση της δυνατότητας κινητοποίησης και ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών φορέων, των 
Δήμων και των αρμόδιων Υπηρεσιών ή Νομικών τους Προσώπων, 

– η αποφυγή αύξησης της πολυπλοκότητας στο σύστημα διακυβέρνησης, 

– η αποφυγή των επικαλύψεων στις αρμοδιότητες,   

– η αξιοποίηση υφιστάμενων οργάνων και δομών, 

– η αξιοποίηση της υφιστάμενης εμπειρίας, θετικής και αρνητικής, 

– η πολλαπλασιαστικότητα της συνέργιας των διατιθέμενων πόρων, 

ενώ προτείνεται η δομή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διακυβέρνησης με πέντε διακριτά επίπεδα 
λειτουργιών: 

1. Αξιοποίηση της διαθέσιμης τεκμηρίωσης και διάγνωση 

2. Διαβούλευση 

3. Στρατηγική και εξειδίκευση πολιτικών-λεπτομερής σχεδιασμός 

4. Υλοποίηση της πολιτικής  

5. Ανατροφοδότηση. 

 

Τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών σε αυτοδιοικητικό επίπεδο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ/ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ,Υπουργείο 
Εσωτερικών (2010)  
Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει τα παρακάτω χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Υπηρεσιών σε επίπεδο αυτοδιοίκησης 
(Α’ και Β’ Βαθμού)30:  

– Σημαντικό πρόβλημα ανομοιογένειας στην άσκηση των κοινωνικών πολιτικών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. 

– Στην πράξη, έχουν υλοποιηθεί ελάχιστες αποκεντρωμένες δράσεις κοινωνικής προστασίας (ιδιαίτερα στους ΟΤΑ Α’ 
Βαθμού), με αποτέλεσμα χωρίς κεντρική κατεύθυνση, τα προγράμματα και οι πολιτικές να είναι αποσπασματικά και 
ανομοιογενή. 

– Σημαντικά προβλήματα ταυτόχρονων επικαλύψεων, αλλά και κενών παρέμβασης σε τομείς κοινωνικών δράσεων, τόσο 
μεταξύ Α’ Βάθμιων ΟΤΑ όσο και σε σχέση με άλλους φορείς. 

Η έλλειψη συντονισμού, κατεύθυνσης και δικτύωσης οδηγεί αναπόδραστα σε πανσπερμία επικαλυπτόμενων δράσεων των 
αυτοδιοικητικών φορέων:  

– Ο χαρακτήρας του σχεδιασμού, σε κεντρικό επίπεδο, είναι κλασικός «top down», χωρίς τη συμμετοχή σ’ αυτόν των 
εμπλεκομένων μερών (Νομαρχιακών υπηρεσιών και ΜΚΟ/ Φορέων του τομέα, Α’ Βαθμίων ΟΤΑ) και χωρίς την 
πρόβλεψη μηχανισμών συντονισμού οριζόντιων πολιτικών 

– Παντελής έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού (ποικιλία δομών και φορέων, μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων υπηρεσιών, 
έλλειψη τεχνογνωσίας) και προγραμματισμού, σε τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα: 

1. οι ιδέες για συμμετοχή των εμπλεκόμενων στη διαμόρφωση των πολιτικών και επιτυχή υλοποίησή τους να μένουν κενό 
γράμμα 

2. η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών να είναι αποσπασματική 

3. η προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας να καθίσταται δυσχερής    

                                                             
30Κοντιάδης Ξενοφών, Θεόδωρος Τσέκος, (2008), Οι νέες λειτουργίες των ΟΤΑ στον Σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής πολιτικής, σε Κοντιάδης, 

Ξενοφών Τσέκος. Θεόδωρος Η αναδιάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο   
   Παπαζήσης, σ.σ. 15-34 
   Κοντιάδης Ξενοφών, Θεόδωρος Τσέκος, (2008 β), Προτάσεις πολιτικής: Ζητήματα σχεδιασμού και οργάνωσης των κοινωνικών δράσεων της αυτοδιοίκησης, σε 

Κοντιάδης, Ξενοφών Τσέκος. Θεόδωρος Η αναδιάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο, Παπαζήσης, σ.σ. 199-250 
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– Έλλειψη χρηματο-οικονομικού σχεδιασμού σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, ο οποίος θα διασφάλιζε τακτικές χρηματορροές 
που με τη σειρά τους συνιστούν κίνητρο για ενεργή συμμετοχή των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών σε εθελοντικά 
προγράμματα, αναδεικνύεται ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την επάρκεια και συνέχεια των 
χρηματοδοτήσεων (π.χ. το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»).  Με τον τρόπο αυτό, η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τα 
προγράμματα κοινωνικής προστασίας είναι για μεν τα ΝΠΔΔ, οι τακτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόντων 
Υπουργείων, για δε τα ΜΚΟ χορηγίες, δωρεές και εισφορές των μελών τους. 

– Έντονα οργανωτικά – λειτουργικά προβλήματα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες (δυσλειτουργικές και πεπαλαιωμένες 
εσωτερικές γραφειοκρατικές δομές, έλλειψη δικτύωσης και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς , απουσία 
συστημάτων παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών και προγραμμάτων, καθώς και δεικτών αξιολόγησης 
της λειτουργίας τους. 

– Παντελής απουσία συμμετοχής των χρηστών των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στο σχεδιασμό και λήψη των 
αποφάσεων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. 

– Απουσία ενός «συστήματος κοινωνικής προστασίας» σε τοπικό επίπεδο, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από: 

1. «bottom up» χαρακτήρα, 

2. στρατηγικό σχεδιασμό των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, 

3. εργαλεία συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών και προγραμμάτων, 

4. χρηματο-οικονομικό σχεδιασμό, ο οποίος θα διασφαλίζει τις απαιτούμενες τακτικές χρηματορροές,  

5. δικτύωση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού και συνεχή διαβούλευση και συμμετοχή για τη 
διαμόρφωση των πολιτικών και προγραμμάτων που θα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα και δεν θα 
επικεντρώνονται αποκλειστικά στην επιδοματική στήριξη των ομάδων πίεσης, 

6. δικτύωση των εμπλεκόμενων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων. 
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Χωρική Διάσταση κατά την Υλοποίηση της Στρατηγικής 

Διασφάλιση συνεργιών μεταξύ δράσεων αστικών και αγροτικών περιοχών της 
Περιφέρειας και πλαίσιο αξιοποίησης πόρων ΕΓΤΑΑ και Προγραμμάτων Τοπικής 
Ανάπτυξης με τη Βοήθεια Τοπικών Κοινοτήτων 

Για την περίπτωση των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, προβλέπεται η 
δυνατότητα πολυταμειακών προγραμμάτων και, όπου απαιτείται σε αγροτικές περιοχές για την περίπτωση του 
ΠΑΑ, ο ορισμός επικεφαλής ταμείου για τη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών. Με τον τρόπο αυτό, 
ανάλογα με τον τύπο της κάθε περιοχής (για παράδειγμα αγροτική ή/και αλιευτική) καθώς και τη στρατηγική των 
ομάδων τοπικής δράσης, δίνεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με χρηματοδότηση από όλα τα 
επιλέξιμα ΕΔΕΤ. 

Ειδικά για τις απομακρυσμένες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας, υφίσταται η δυνατότητα 
αξιοποίησης πόρων από το ΕΓΤΑΑ. Ειδικότερα, η περιοχή παρέμβασης του μέτρου 19 (LEADER) θα εφαρμοστεί 
στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες έχουν τα ακόλουθα χωρικά χαρακτηριστικά: 

– αποτελούνται από Δημοτικά Διαμερίσματα με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων με εξαίρεση τα 
μικρά νησιά. 

– περιλαμβάνουν ορεινές και μειονεκτικές (κατά την έννοια του Καν (1257/1999)) περιοχές και έως 12% μη 
χαρακτηρισμένων («πεδινών») περιοχών. 

Συνολικά, σε εθνικό επίπεδο, θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 45 περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος 
μέτρου οι οποίες συνολικά θα πρέπει να καλύπτουν λιγότερο από το 60% των αγροτικών περιοχών της χώρας. Η 
επιλογή των περιοχών εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιες επιτροπές στις οποίες θα μετέχουν 
εκπρόσωποι των ΔΑ των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση ταμείων (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) και των Περιφερειών. 
Οι εν λόγω επιτροπές θα είναι αρμόδιες και για το συντονισμό στις περιπτώσεις υλοποίησης πολυταμειακών 
ΤΑΠΤοΚ (CLLD). 

Στον αγροτικό χώρο της Περιφέρειας ως προκλήσεις προκύπτουν η παραγωγική ανασυγκρότηση, η βελτίωση του 
αγροτικού χώρου για καλύτερη ποιότητα ζωής και η ενίσχυση των τάσεων επιστροφής στην ύπαιθρο, η ορθή 
διαχείριση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η 
διαφοροποίηση της αγροτικής και της αλιευτικής οικονομίας σε κατεύθυνση όπως διασύνδεση με τις υπηρεσίες 
τουρισμού και πολιτισμού, και η αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου. Το εργαλείο της ΤΑΠΤοΚ 
κρίνεται χρήσιμο για να ενισχυθεί το τοπικό δυναμικό ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα 
τις προκλήσεις μέσα από εστιασμένες στρατηγικές που θα υποστηρίξουν τις δυνατότητες ενδογενούς ανάπτυξης, 
θα ενισχύσουν την καλλιέργεια ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο και θα προωθήσουν τη συμπλήρωση και 
διαφοροποίηση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.  

Για τις ΤΑΠΤοΚ που θα εφαρμοστούν στην Περιφέρεια στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, οι 
περιοχές εφαρμογής θα προσδιοριστούν με τα κριτήρια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με συνεκτίμηση 
και των ακόλουθων κριτηρίων: 

– κατά κεφαλήν εισόδημα χαμηλότερο του 75% του μέσου όρου της χώρας, μειούμενο στην τριετία 2009-
2012 και εγγύς ή κατώτερο του ορίου της φτώχειας 

– υψηλή εξάρτηση απασχόλησης και ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας από τον πρωτογενή τομέα 
(γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία, αλιεία) ή τον εξορυκτικό τομέα 

– ορεινό ανάγλυφο ή ημιορεινό με προβλήματα προσβασιμότητας, ανάπτυξης δικτύων ΤΠΕ και 
εξυπηρέτησης από κοινωνικές υπηρεσίες 

– ιδιαίτερα ισχυρή δημογραφική γήρανση και αρνητικοί δείκτες αντικατάστασης του ενεργού πληθυσμού. 

Οι περιοχές μπορούν να περιλαμβάνουν: 

– θύλακες διάσπαρτων φθινόντων οικισμών 
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– εκτεταμένες ζώνες ασύμβατων χρήσεων (γεωργία / τουρισμός / εξόρυξη) 

– κοινωνικούς θύλακες 

– πόλους διεθνούς φήμης τοπικού προϊόντος /υπηρεσίας 

– περιοχές που ορίζονται με βάση την ευαισθησία περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων (του Εθνικού 
Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών). 

Εν εξελίξει εμπειρογνωμοσύνη εντοπίζει ως καταρχήν κατάλληλες περιοχές την ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, την ευρύτερη περιοχή 
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΟΡΝΟΥ / ΟΡΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑ, τις ζώνες χωροθέτησης της εξορυκτικής βιομηχανίας και 
μεταλλουργίας (ΜΑΝΤΟΥΔΙ-ΛΙΜΝΗ, ΔΙΣΤΟΜΟ-ΑΝΤΙΚΥΡΑ, ΛΑΡΥΜΝΑ). Επίσης, ειδική διερεύνηση με βάση το μέσο 
φορολογούμενο εισόδημα (χαμηλότερο του 75% του μ.ο. της χώρας και μείωση του το 2009-2012) υποδεικνύει 
καταρχάς ως περισσότερο ευάλωτες στη φτώχεια περιοχές τις: ΑΡΤΟΤΙΝΑ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ, ΑΝΘΗΛΗ, ΔΟΜΟΚΟΣ, 
ΜΩΛΟΣ, ΥΠΑΤΗ, ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ, ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης που θα υποβάλουν Τοπικές Ομάδες 
Δράσης. Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των στρατηγικών και των τοπικών ομάδων δράσης θα γίνει στο 
πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με κριτήρια που αφορούν στην καταλληλότητα της τοπικής στρατηγικής, 
στη συμβολή στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, και στη διαχειριστική επάρκεια, τεχνική 
ετοιμότητα και ικανότητα μόχλευσης πόρων του φορέα, τηρώντας την Κανονιστική απαίτηση δημόσιες αρχές και 
ατομικές ομάδες συμφερόντων να μην έχουν συμμετοχή ανώτερη του 49%. 

 

Αναγνώριση αναγκών σε βασικές υποδομές για την αστική αναζωογόνηση 

Ως γενικές προκλήσεις για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη εντοπίζονται η αποκατάσταση του οικονομικού ιστού των 
πόλεων και της λειτουργία τους ως κινητήριες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή επιρροής, η αντιστροφή της 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, 
υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών 
ζωνών, η άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών, η προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον, η αντιστροφή της αστικής διάχυσης, η ανάκτηση του δημόσιου 
χώρου και η ανάπτυξη δομών κοινωνικής οικονομίας και στέγασης με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Τέτοιες 
προκλήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αστικές περιοχές της Περιφέρειας. Με βάση την τυπολογία 
Eurostat, αστικές περιοχές χαμηλής πυκνότητας ορίζονται οι ΔΕ Λεβαδέων, Χαλκιδέων, Νέας Αρτάκης, 
Καρπενησίου, Λαμιέων, Ιτέας ενώ ως ευρύτερες αστικές περιοχές αναγνωρίζονται οι Δήμοι Λεβαδέων, 
Χαλκιδέων, Καρπενησίου και Λαμιέων. Με βάση τον ορισμό ΕΣΥΕ προ του 2011, ως αστικές περιοχές 
αναγνωρίζονται οι ΔΕ Λεβαδέων, Χαλκιδέων, Λαμιέων και Θηβαίων. Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης 
2000-2006 και 2007-2013 εφαρμόστηκαν σε Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, Άμφισσα και Καρπενήσι. 

Με βάση τα κριτήρια και τις κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ, εν εξελίξει εμπειρογνωμοσύνη εντοπίζει ως περιοχές που 
απαιτούν ισχυρότερη από άλλες παρέμβαση τη Χαλκίδα και την ευρύτερη λειτουργική της περιοχή (προσελκύει 
πληθυσμό και οικονομική δραστηριότητα από την Αττική και χρήζει συγκράτησης - αναδιοργάνωσης), τη Λαμία 
(παραδοσιακός πόλος υποστήριξης του συνόλου των παραγωγικών δραστηριοτήτων του βόρειου τμήματος της 
Περιφέρειας) και το δίπολο Θήβας Λιβαδειάς. Το υπό έγκριση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης διαπιστώνει ανάγκη υποστήριξης της ανάπτυξης των αστικών κέντρων Λαμίας, Θήβας, των 
δικτύων Άμφισσας-Ιτέας-Δελφών και Τιθορέας-Αμφίκλειας-Ελάτειας, και των διπόλων Αιδηψού-Ιστιαίας, Λίμνης-
Μαντουδίου, Αλιβερίου-Κύμης, Λιβαδειάς-Ορχομενού. 

Στις περιοχές αυτές, μέρος των δράσεων αστικής αναζωογόνησης θα κατευθυνθούν σε υποβαθμισμένες 
περιοχές, στις οποίες και υφίστανται θύλακες φτώχειας αλλά και στις οποίες εντοπίζεται κοινωνικός 
αποκλεισμός, σε συνδυασμό με δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων και την υποστήριξη 
της κοινωνικής ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων. 
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Τοπικά Σχέδια Κοινωνικής Ένταξης 

To Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδια Κοινωνικής Ένταξης-ΠεΣΣΚΕ θα βασιστεί σε Τοπικά Σχέδια Κοινωνικής 
Ένταξης (ΤοΣΚΕ), τα οποία θα υλοποιηθούν μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία Τοπικών Κοινωνικών 
Συμπράξεων σε συνδυασμό με τους «χάρτες φτώχειας», και θα προωθούν σε τοπικό επίπεδο την ολοκληρωμένη 
παρέμβαση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της φτώχειας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι 
Κοινωνικές Συμπράξεις ανά Περιφερειακή Ενότητα αναφέρονται στο πρώτο μέρος του παρόντος. 

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιούν οι «Κοινωνικές Συμπράξεις» είναι : 

1. Παροχή Υλικής Βοήθειας: 

– Τρόφιμα (περιλαμβανομένων φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών) 

– 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.). 

Οι ωφελούμενοι των δράσεων ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Φτωχά νοικοκυριά που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, ή ακραίας φτώχειας ή κινδύνου φτώχειας 

2. Νοικοκυριά με παιδιά, και ιδιαιτέρως τα μονογονεϊκά και τρίτεκνα/πολύτεκνα, νοικοκυριά, τα οποία 
πλήττονται περισσότερο από συνθήκες αποστέρησης 

3. Πολυμελείς Οικογένειες 

4. Άστεγοι 

5. Για τα μέλη των ανωτέρω κατηγοριών νοικοκυριών με αναπηρία (ΑμεΑ) το ΕΠ περιλαμβάνει ειδικές 
πρόνοιες προσβασιμότητας / διευκολύνσεων παροχής της υλικής συνδρομής 

Τα φτωχά νοικοκυριά που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας προσδιορίζονται στο παρόν ως αυτά που διαβιούν με 
ετήσιο εισόδημα έως τρεις χιλιάδες και ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, τα άτομα με εισόδημα χαμηλότερο 
του ορίου της φτώχειας, (το οποίο ορίζεται με το συμβατικό δείκτη στο 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος ή 
6.000 € ετήσιο ατομικό εισόδημα και έως 12.000 € ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας) τα οποία 
διαβιούν σε καθεστώς ή σε κίνδυνο φτώχειας. Οι πληθυσμοί σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστά 
αναφέρονται σε προηγούμενα εδάφια του παρόντος.  

Τα Τοπικά Σχέδια Κοινωνικής Ένταξης μπορούν να συνταχθούν ανά Περιφερειακή Ενότητα στη βάση των 
οικονομικών  κριτηρίων λαμβάνοντας υπόψη:  

– τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων  με βάση το μέγεθος του πληθυσμού στα αστικά κέντρα και το 
αυξημένο πλήθος των ωφελούμενων  

– τις περιοχές - θύλακες φτώχειας όπως αυτές αναφέρονται   

– τις ανισότητες εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων με στόχο την άμβλυνσή τους  

– την αντιμετώπιση της φτώχειας σε αραιοκατοικημένες και απομακρυσμένες περιοχές και στη Σκύρο. 

Τα ΤοΣΚΕ προτείνεται να σχεδιαστούν όπου είναι δυνατό σε συνάφεια με παράλληλες δράσεις των Εθνικών 
Στρατηγικών, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Ταμείων που έχουν αναφερθεί όπως αυτές εφαρμόζονται ή 
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πρόκειται να εφαρμοστούν στις συγκεκριμένες περιοχές και πληθυσμούς. Προτείνεται να προβλεφθεί ειδικότερη 
και στενή σχέση με τα σχέδια Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης, Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Πολύτιμη στην οργάνωση και εφαρμογή των ΤοΣΚΕ αναμένεται να είναι 
η συμμετοχή των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και η ενεργοποίησή τους στις πολυάριθμες μικρές και 
ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες.   

 

  



Περιφερειακή στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας & κάθε μορφής διακρίσεων – 
Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 
Παραδοτέο 3: β. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε. | 186 
 

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

Δείκτες εκροών 

– Σχέδια Κοινωνικής Ενσωμάτωσης  

– Αριθμός στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ από ομάδες τοπικής δράσης που ενισχύονται  

– Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις  

– Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 

– Μακροχρόνια άνεργοι 

– Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων 

– Μειονεκτούντα άτομα 

– Άλλα μειονεκτούντα άτομα31 

– Μειονεκτούντες, αναζητούντες εργασία ή/και ανήκοντες σε ευάλωτες ομάδες και επωφελείται από 
ολοκληρωμένες στρατηγικές CLLD 

– Συμμετέχοντες που λαμβάνουν οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

– Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων, 

– Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα, 

– Συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 

– Συμμετέχοντες με αναπηρία 

– Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων 

– Μειονεκτούντα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

– Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ατόμων με αναπηρία 

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

– Άτομα από αγροτικές περιοχές 

– Δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες 

– Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) 

– Αριθμός υποστηριζόμενων νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανο μένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας) 

– Κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών που ωφελούνται από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής 
ανάπτυξης και απασχόλησης 

                                                             
31αποτελούν ειδική κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
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– Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 

– Πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένες κοινωνικές υπηρεσίες 

– Ποσοστό κάλυψης ανασφάλιστων επί του γενικού συνόλου των ανασφαλίστων πολιτών 
 

Δείκτες αποτελεσμάτων 

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

– Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη 
λήξη συμμετοχής τους 

– Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών Υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών  

– Kοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης 

– Ποσοστό μέσου φορολογούμενου εισοδήματος στις περιοχές όπου εφαρμόζονται στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ 
ως προς το μέσο φορολογούμενο εισόδημα στην Περιφέρεια. 

 

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι οι τιμές δεικτων στόχου του ΘΣ9 (εκροών και αποτελέσματος) καθώς και των 
στόχων των Κοιννωικών Συμπράξεων θα πρέπει να ικανοποιηθούν. 


