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Συνοπτική Παρουσίαση  
Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη Δυτικής Μακεδονίας  
 

1. Γενικά  

Το Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της 
Φτώχειας (ΠεΣΚΕ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει μία συνεκτική και 
ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ΠεΣΚΕ αφενός είναι μία από τις απαιτήσεις στο πλαίσιο 
των αιρεσιμοτήτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και αφετέρου αποτελεί 
δέσμευση της Περιφέρειας στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και βασική προϋπόθεση 
για την ενεργοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Επιχειρησιακό Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΔΜ) 2014-2020.  

 

2. Ευρωπαϊκό – Εθνικό Πλαίσιο  

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αποτελεί πρωταρχικό στόχο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στην οποία τίθεται ποσοτικός στόχος μείωσης της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα μέχρι το 2020. 
 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει:  

 να καταρτίσει και να εφαρμόσει προγράμματα για την προώθηση της κοινωνικής 
καινοτομίας για τα πιο ευάλωτα άτομα παρέχοντας ιδίως καινοτόμες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης σε ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν 
στερήσεις, να καταπολεμήσει τις διακρίσεις (π.χ. άτομα με αναπηρίες) και να αναπτύξει 
ένα νέο πρόγραμμα ενσωμάτωσης των μεταναστών που θα τους παρέχει τη δυνατότητα 
να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό τους.  

 να αναλάβει την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και συνταξιοδότησης και να προσδιορίσει τρόπους που 
διασφαλίζουν καλύτερη πρόσβαση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.  

 
Σε εθνικό επίπεδο, τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει:  
 να προάγουν τη συλλογική και ατομική ευθύνη για την καταπολέμηση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού.  

 να καθορίσουν και να εφαρμόσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών 
των ομάδων ιδιαίτερου κινδύνου (μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένες γυναίκες, 
μειονότητες, Ρομά, άτομα με αναπηρίες και άστεγοι).  

 να αναπτύξουν πλήρως τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας και συνταξιοδότησης που 
διαθέτουν ώστε να διασφαλίσουν κατάλληλη ενίσχυση του εισοδήματος και πρόσβαση 
στο σύστημα υγείας.  

 
Οι Εθνικοί Στόχοι, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 
στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) που αφορούν στην 
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αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού  διαρθρώνονται σε τρεις 
συνιστώσες: 

 στη μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000 έως το 2020. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση του 
ποσοστού όσων απειλούνται από τη φτώχεια (at-risk of poverty) ή/και τον αποκλεισμό 
(exclusion rate) από το 28% το 2008 στο 24% το 2020.  

 στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, μέσω μείωσης του αριθμού των παιδιών και 
νέων (0-17) που απειλούνται από τη φτώχεια κατά 100.000 έως το 2020, γεγονός που 
μεταφράζεται σε μείωση του ποσοστού των παιδιών (0-17) που απειλούνται από τη 
φτώχεια από το 23% το 2008 στο 18% το 2020 (EU-SILC 2008).   

 στη δημιουργία ενός «δικτύου κοινωνικής ασφάλειας» κατά του κοινωνικού αποκλεισμού 
(social safety net against social exclusion), που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης 
στους πολίτες σε βασικές υπηρεσίες, όπως η ιατρική περίθαλψη, η στέγαση και η 
εκπαίδευση. Αυτός ο στόχος συνεπάγεται δραστική μείωση του αριθμού των πολιτών που 
δεν έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και 
στέγαση. Ο συγκεκριμένος στόχος δεν είναι ποσοτικοποιημένος αλλά συνδέεται με 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 

 

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015, οι Κύριες Προκλήσεις για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης προσδιορίζονται:  

 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας λόγω 
δομικών ανεπαρκειών, όπως η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, συντονισμού και 
διασύνδεσης των κρατικών παρεμβάσεων, ο κατακερματισμός υπηρεσιών που 
εμπλέκονται στη χάραξη και υλοποίηση των κοινωνικών πολιτικών, με επικαλύψεις και 
χωρίς σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων, η περιορισμένη εφαρμογή ουσιαστικών 
αποκεντρωμένων πολιτικών, που θα εμπλέκουν την αυτοδιοίκηση τόσο στην υλοποίηση 
όσο και στη χάραξη σε τοπικό επίπεδο. 

 στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσα από 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης σε βραχυχρόνιο επίπεδο, αλλά και από την 
υιοθέτηση και εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 
μακροπρόθεσμα. 

 στη δημιουργία μόνιμου δικτύου ασφαλείας (safety net) για όλους όσους διαμένουν στη 
χώρα, που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του τρίτου από τους εθνικούς στόχους που έχουν 
τεθεί από το 2010. 

 
Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο για την υλοποίηση των δράσεων 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και ειδικότερα από τους 
Θεματικούς Στόχους: 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», 9 «Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» και 10 «Επένδυση στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση», που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.  
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3.  Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ)  

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ), καλείται να απαντήσει στο αίτημα για 
μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την κοινωνική ενσωμάτωση και την άρση των ανισοτήτων, 
δημιουργώντας το απαραίτητο και κατάλληλο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη 
μείωση της φτώχειας, μέσω της ενεργού ένταξης, καθώς και της υλικής και οικονομικής 
στήριξης.   

Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης αντανακλά τις νέες προτεραιότητες της Ελληνικής 
Πολιτείας για την ενδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. 
Θα αναπτυχθεί σύμφωνα με ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο μετεξέλιξης του 
υφιστάμενου υπολειμματικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας σε εργαλείο του Ενεργητικού 
Κοινωνικού Κράτους, το οποίο προσανατολίζεται αφενός στη σύνδεση των δημόσιων 
κοινωνικών παρεμβάσεων με τις αναπτυξιακές πολιτικές και την προώθηση της απασχόλησης, 
αφετέρου στην ενίσχυση των ευκαιριών των ατόμων που αντιμετωπίζουν καταστάσεις 
ανάγκης, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στην οικογένεια και 
την αγορά εργασίας από τη δεκαετία του 2000. 

Το Ενεργητικό Κοινωνικό Κράτος αποτελεί βασικό μηχανισμό προσαρμογής των πολιτικών 
κοινωνικής προστασίας σε εξωτερικές προκλήσεις και κινδύνους, η αντιμετώπιση των οποίων 
επιβάλλει συναινέσεις και συνέργειες μεταξύ του κράτους, της αγοράς και της κοινωνίας των 
πολιτών, εξυπηρετώντας επάλληλες προτεραιότητες οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής 
συνοχής μέσω τεχνικών επιλεκτικότητας, ενεργοποίησης και καινοτομίας. Εάν και ένας από 
τους θεμελιώδεις στόχους του παραμένει η κοινωνική προστασία των ατόμων που 
αδυνατούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης μέσω της αγοράς και της 
οικογένειας, εισάγει νέα δυναμικά εργαλεία που επιτρέπουν είτε την ορθολογική 
ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας, είτε τη στοχευμένη κάλυψη καταστάσεων ανάγκης 
με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

Υποκείμενα των παρεμβάσεων του Ενεργητικού Κοινωνικού Κράτους είναι κάθε άτομο που 
πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο ρυθμιστικό πεδίο των Προγραμμάτων Κοινωνικής 
Προστασίας, ανεξάρτητα από την ικανότητά του για συμμετοχή στην αγορά εργασίας, 
καταλαμβάνοντας δηλαδή θέση απασχόλησης. Επομένως, και άτομα που αδυνατούν 
αντικειμενικά να εργασθούν (παιδιά, ηλικιωμένοι, ανάπηροι, γυναίκες με εξαρτημένα μέλη) 
συνθέτουν ομάδες υψηλής προτεραιότητας, παρά το γεγονός ότι δεν υπάγονται στην 
κατηγορία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (εργαζόμενοι και αναζητούντες εργασία). 

Οι βασικές διαπιστώσεις- ελλείψεις που εντοπίζονται μέσω της ΕΣΚΕ, είναι:  

 δεν έχει θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός χρηματοδότησης προγραμμάτων 
εισοδηματικής ενίσχυσης ατόμων ή νοικοκυριών σε κατάσταση σχετικής φτώχειας.  

 δεν αξιοποιούνται σε σημαντική έκταση πηγές χρηματοδότησης που προέρχονται από 
ιδιωτικούς και συλλογικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς.  

 οι περισσότερες παρεμβάσεις του δημόσιου τομέα επικεντρώνονται σε παραδοσιακές 
μορφές επιδοματικής ενίσχυσης ομάδων του πληθυσμού, που αναπαράγουν συνθήκες 
φτώχειας και αποκλεισμού καθώς δεν προσανατολίζονται στην ένταξη στην αγορά 
εργασίας  

 δεν εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης και κοστολόγησης των υπηρεσιών 
φροντίδας, ενώ απουσιάζουν διαδικασίες αξιολόγησης της οικονομικότητας και της 
ποιότητας των κοινωνικών προγραμμάτων.  

Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση για 
την αναπτυξιακά προσανατολισμένη μεταρρύθμιση του εθνικού «υπολειμματικού μοντέλου» 
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κοινωνικής προστασίας υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, της δημογραφικής γήρανσης, 
της αποδυνάμωσης των «οικογενειακών δικτύων και της εμφάνισης νέων διαρθρωτικών 
κινδύνων (μακροχρόνια ανεργία, υπερχρέωση, φτώχεια), που απειλούν τη συνοχή της 
Ελληνικής κοινωνίας. 

Βασική φιλοσοφία της Εθνικής Στρατηγικής είναι η διαφύλαξη του κοινωνικού ιστού της 
χώρας με την ενδυνάμωση των δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα λόγω της 
οικονομικής κρίσης. 

Το όραμα της Εθνικής στρατηγικής εστιάζει στην «Άμβλυνση των ανισοτήτων με έμφαση 
στην αποτελεσματική προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στον 
εκσυγχρονισμό των δημόσιων πολιτικών ένταξης με έμφαση στον ενεργητικό χαρακτήρα 
των μέτρων και την αναπτυξιακή διάσταση των κοινωνικών δαπανών και, στην αναβάθμιση 
του πλαισίου συνεργασίας κράτους, κοινωνίας των πολιτών και αγοράς, με έμφαση στην 
δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχέσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αποκλεισμού. 

Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης στηρίζεται σε τρεις Πυλώνες, μέσω των οποίων 
οριοθετούνται οι 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 σε τέσσερις 
Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), κάθε ένας εκ των οποίων διαρθρώνεται σε Προτεραιότητες και 
Μέτρα:  

 ΑΠ 1:  Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας,  

 ΑΠ 2:  Πρόληψη και Καταπολέμηση του Αποκλεισμού των Παιδιών,  

 ΑΠ 3:  Προώθηση της Ένταξης,  

 ΑΠ 4:  Χρηστή και Αποτελεσματική Διακυβέρνηση των Πολιτικών Ένταξης.  

 
Πίνακας 1:  Διάρθρωση ΕΣΚΕ σε Άξονες Προτεραιότητας, Προτεραιότητες και Μέτρα  

Άξονας Προτεραιότητας 1: Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας 

Προτεραιότητες Μέτρα Πολιτικής 

1.1 
Πρόσβαση σε 
Βασικά Αγαθά 

1.1.1 
Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης (αντιμετώπιση των υλικών 
στερήσεων) 

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 

1.1.8 Πρόσβαση σε δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής 

1.2 
Πρόσβαση σε 

Επαρκείς 
1.2.1 

Πιλοτική   εφαρμογή  ενός Γενικού Προγράμματος     Ελαχίστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος 
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Πόρους 
1.2.2 

Θεσμοθέτηση ενός Γενικού Συστήματος Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος 

1.2.3 Επιδοματική κάλυψη αναγκών οικιακής θέρμανσης 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Πρόληψη και Καταπολέμηση του Αποκλεισμού των Παιδιών 

Προτεραιότητες Μέτρα Πολιτικής 

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 από ϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και 
επανένταξης 

2.2.6 Αναβάθμιση  της ποιότητας των  υπηρεσιών κλειστής φροντίδας 

2.2.7 Πρόσβαση  σε  βασικές υπηρεσίες Νομικής Συνδρομής 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προώθηση της Ένταξης 

Προτεραιότητες Μέτρα Πολιτικής 

3.1 

Ενίσχυση 
εισοδηματικών 

πόρων των 
ανέργων 

3.1.1 Πρόσβαση στο Επίδομα Μακροχρόνια 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 σεδράσεις 
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 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Χρηστή και Αποτελεσματική Διακυβέρνηση των Πολιτικών Ένταξης 
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Προτεραιότητες Μέτρα Πολιτικής 

4.1 
Συντονισμός των 

πολιτικών 
ένταξης 

4.1.1 Εθνικός Μηχανισμός για τον συντονισμό των 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 
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4. Υφιστάμενη κατάσταση για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και τη Φτώχεια στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

 

4.1. Γενικά Συμπεράσματα   

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 
έμφαση σύμφωνα με την αξιολόγηση των δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν σε 
κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και την αποτύπωσή τους σε επίπεδο Δήμου και 
Περιφερειακής Ενότητας, προκύπτουν τα παρακάτω συνοπτικά συμπεράσματα:  
 
 Η τοπική κοινωνική πολιτική εφαρμόζεται σε χωρικό επίπεδο Δήμων με 

συμπληρωματικές, αλλά συχνότερα, επικαλυπτόμενες δραστηριότητες των Δήμων και 

λοιπών Κοινωνικών Φορέων και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

 Το πλήθος των δραστηριοποιούμενων Κοινωνικών Φορέων στην ΠΔΜ είναι ιδιαίτερα 

αυξημένο, γεγονός που αντανακλά μια ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία των Πολιτών και 

ενεργητική αντιμετώπιση των φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά 

από την άλλη οδηγεί σε πολλαπλές δράσεις, χωρίς συντονισμό και ενιαία καταγραφή των 

ωφελουμένων, ώστε να υπάρχει στόχευση και ιεράρχηση των παρεμβάσεων, 

εξοικονόμηση πόρων και μέσων και, κυρίως, παρακολούθηση της εφαρμογής της 

παρέμβασης και καταγραφή / αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

 

 Καταγράφεται αδυναμία καθολικής κάλυψης των περιοχών αρμοδιότητας από τους 

Δήμους, ιδιαίτερα όσον αφορά στους ηλικιωμένους και τους ανασφάλιστους,  διότι οι  

Καλλικρατικοί Δήμοι είναι ιδιαίτερα εκτεταμένοι, οι δε οικισμοί αραιοκατοικημένοι. Το 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αντιμετωπίζει μεγάλο όγκο των συγκεκριμένων 

αναγκών, ιδιαίτερα εάν μετεξελιχθεί σε σύγχρονο σύστημα πρωτοβάθμιας κοινωνικής 

φροντίδας. 

 

 Από την άλλη πλευρά, καταγράφονται πλεονεκτήματα ως προς την ύπαρξη 

ικανοποιητικού αριθμού Δομών κοινωνικής στήριξης όπως ΚΔΑΠ, βρεφικοί, παιδικοί 

σταθμοί, αλλά και την ύπαρξη εθελοντών κυρίως σε θέματα πρόνοιας και αντιμετώπισης 

φαινομένων φτώχειας.  

 

 Αξιολογούνται θετικά απόψεις για ανάπτυξη κοινού δικτύου» τοπικών Δομών με 

περισσότερες λειτουργίες σε συνδυασμό με την  καθιέρωση συνεργασιών με εθελοντικές 

και εκκλησιαστικές, φιλανθρωπικές οργανώσεις και αρμόδιους κρατικούς φορείς για 

οργάνωση σχετικών δραστηριοτήτων.  

 

 Ως προς τη δημόσια υγεία, η οποία αποτελεί «νέα» αρμοδιότητα σε επίπεδο Δήμου, 

διαπιστώνονται  προβλήματα έλλειψης προσωπικού και σχετικών πόρων για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων δημόσιας υγείας (π.χ. εμβολιασμοί ευάλωτων 

ομάδων).  

Κρίνεται σημαντική, η -στο πλαίσιο της «δικτύωσης» των Τοπικών Κοινωνικών Δομών- 

ανάπτυξη προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας με «βάση» τα κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, 

καθώς και η ανάπτυξη συνεργασίας με Φορείς όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ, το Υπουργείο Υγείας 

και μη κυβερνητικές οργανώσεις η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε θέματα 

υγείας-πρόληψης αλλά και η διοργάνωση δράσεων πρόληψης-προληπτικού ελέγχου. 
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 Από την «ομπρέλα» της τοπικής κοινωνικής πολιτικής, ελλειμματική χαρακτηρίζεται η 

«ταυτοποίηση» των ωφελουμένων και η συνεκτική (και όχι αποσπασματική) υποστήριξη 

της ενσωμάτωσής τους και της προώθησής τους σε θέσεις απασχόλησης. Η αντιμετώπιση 

αυτής της κρίσιμης έλλειψης αποτελεί πρόκληση για τη νέα Περιφερειακή Στρατηγική 

Κοινωνικής Ένταξης.  

 
4.2. Χαρακτηριστικά Φτώχειας και Ακραίας Φτώχειας  

Οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά  της φτώχειας  και της ακραίας φτώχειας αποτυπώνονται 
ανά Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα σε δύο επίπεδα: 

 στο επίπεδο του συνόλου των ωφελουμένων από το Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικών 
Δομών (Δήμων και Φορέων),  

 στο επίπεδο των (εκτιμώμενων) «επιλέξιμων» ωφελουμένων της ακραίας φτώχειας 
στο πλαίσιο των Δράσεων του ΤΕΒΑ (και όχι μόνο). 

Οι «ωφελούμενοι» από το Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικών Δομών προέκυψαν από τη διακίνηση 
αντίστοιχων ερωτηματολογίου στους Δήμους και τους Φορείς της Περιφέρειας. Σημειώνεται 
ότι σε καμία περίπτωση το πλήθος των ωφελουμένων κατά κατηγορία δεν αντανακλά στον 
«πληθυσμό» μιας συγκεκριμένης ομάδας, αλλά αποτελεί το σύνολο των ωφελουμένων που 
καταγράφονται στα «μητρώα» των Δήμων. 

Τα αποτελέσματα της σχετικής διαβούλευσης (Φεβρουάριος 2015) έχουν ως εξής: 

 
Ωφελούμενοι από Κοινωνικές Υπηρεσίες & Ακραία Φτώχεια  

Περιφ/κές 
Ενότητες 

Πληθυσμός 
(αναθ. 2014) 

Ωφελούμενοι από Κοινωνικές 
Υπηρεσίες 

Υποκείμενοι σε συνθήκες Ακραίας 
Φτώχειας 

Οικογένειες 
Μέλη 

Οικογενειών 
Οικογένειες 

Μέλη 
Οικογενειών 

Κάτοικοι % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 41.296 13,3 1.080 8,0 3.490 7,2 688 7,8 2.240 7,2 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 51.482 16,6 1.836 13,6 8.011 16,5 1.136 12,8 4.922 15,8 

ΚΟΖΑΝΗΣ 160.327 51,8 6.351 46,9 21.133 43,4 4.336 49,0 13.976 44,9 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 56.376 18,2 4.278 31,6 16.052 33,0 2.685 30,4 10.021 32,2 

ΠΔΜ 309.481 100,0 13.545 100,0 48.686 100,0 8.845 100,0 31.159 100,0 

 

Στο επίπεδο της Περιφέρειας, καταγράφονται 48.686 ωφελούμενοι, οι οποίοι αντανακλούν 
στη σημερινή ετήσια «δυναμικότητα» του τοπικού δικτύου Κοινωνικών Δομών. Σε αυτά 
αντιστοιχούν 13.545 οικογένειες (μέσο μέγεθος οικογένειας 3,6 μέλη). 

Τα 31.159 άτομα (64,0% των συνολικά ωφελουμένων) διαβιούν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας. Σε αυτά αντιστοιχούν 8.845 οικογένειες (μέσο μέγεθος οικογένειας 3,5 μέλη). 
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4.3. Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

 

Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων των Δήμων και των Κοινωνικών Φορέων 
προέκυψε ο πίνακας με τη συνθετική παρουσίαση των κατηγοριών και των υπο-ομάδων των 
«Ευπαθών Ομάδων».  
 
Οι σημαντικές Υπο-ομάδες της Περιφέρειας (από άποψη πλήθους ατόμων που εντάσσονται 
σε αυτές) είναι:  
 

 (Α1) τα άτομα με αναπηρίες, που ανέρχονται σε 3.616 άτομα1, 

 (Β1) οι καταγεγραμμένοι άνεργοι, οι οποίοι ωφελούνται από αντίστοιχες κοινωνικές 
υπηρεσίες και παροχές, που ανέρχονται σε 4.282 άτομα, από τους οποίους οι 525 (12,3%) 
δεν έχουν κάρτα ανεργίας (Β2),  

 (Β3) οι άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών, που ανέρχονται σε 487 άτομα,  

 (Β4) τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, που ανέρχονται 
σε 684 άτομα,  

 (Γ4) οι φτωχοί εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, που ανέρχονται σε 3.510 
άτομα, 

 (Γ5) οι φτωχοί συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, που ανέρχονται σε 3.145 
άτομα.  

 Στις υπόλοιπες κατηγορίες των Ευπαθών Ομάδων περιλαμβάνται λιγότερα από 500 άτομα 
ανά ομάδα.  

 
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ατόμων των ευπαθών ομάδων είναι προσεγγιστικός, καθόσον   
στις περιπτώσεις έρευνας πεδίου με τα ερωτηματολόγια προς τους Δήμους και τους 
Κοινωνικούς Φορείς δεν μπορεί να αποτυπωθεί με ακρίβεια ο συνολικός αριθμός που 
περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες ομάδες, δεδομένου ότι ότι δεν γίνεται συστηματική 
καταγραφή των ατόμων αυτών των ομάδων. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλές 
περιπτώσες τα ίδια άτομα μπορεί να εμφανίζονται πολλές φορές σε αντίστοιχες ομάδες, 
δεδομένου ότι μπορεί να ωφελούνται από περισσότερες δομές καθόσον δεν υπάρχει 
ταυτοποίηση των ατόμων.   
 
 

                                                      
1  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του ΤΕΒΑ, καταγράφονται 3.525 ΑΜΕΑ επί συνόλου 13.525 νοικοκυριών με 48.686 μέλη. 
Σημειώνεται ότι από τη συγκεκριμένη διαδικασία καταγραφής, δεν «συλλαμβάνονται» στατιστικά ΑΜΕΑ που δεν είναι 
ωφελούμενα ή επιδοματούχοι των τοπικών Κοινωνικών Δομών. 
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Συνθετική Παρουσίαση των Κατηγοριών και Υπο-Ομάδων των «Ευπαθών Ομάδων»  

 

Ομάδες - Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης 
της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης 

της Φτώχειας και των οποιωνδήποτε 
Διακρίσεων (Θεματικός Στόχος 9) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ 
ΚΥΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΚΩΔ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο Άνδρες 

Γυναί-
κες 

Σύνολο 

Α ΕΥΑΛΩΤΕΣ 1.970 1.646 3.616       

Α.1 
Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή 
ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές) 

1.878 1.618 3.496       

Α.2 
Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από 
ουσίες άτομα 

33 22 55       

Α.3 Οροθετικοί 14 0 14       

Α.4 Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι 39 2 41       

Α.5 Ανήλικοι παραβάτες 6 4 10       

Β ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 3.885 3.646 7.531       

Β.1  Άνεργοι 2.425 1.857 4.282       

Β.1-1   
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι 
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με κάρτα 
ανεργίας άνω των 12 μηνών) 

      1.082 846 1.928 

Β.2 Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ  239 286 525       

Β.2-1   
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι 
χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ/οικονομικά 
ανενεργοί/κοινωνικά αποκλεισμένοι 

      127 123 250 

Β.3 Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών 300 187 487       

Β.3-1 

  

Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι 
και 65 ετών εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ 
(με κάρτα ανεργίας) 

      165 84 249 

Β.3-2 
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι 
και 65 ετών χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ  

      71 59 130 

Β.3-3 
Και εξ αυτών Μακροχρόνια άνεργοι με 
χαμηλά προσόντα (Απόφοιτοι 
Δημοτικού-Γυμνασίου) 

      91 58 149 

Β.4 
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με 
χαμηλό οικογενειακό εισόδημα  

346 338 684       

Β.4-1 
  

Και εξ αυτών με ατομικό/οικογενειακό  
εισόδημα μέχρι 5.900 € 

      130 133 263 

Β.4-2 
Και εξ αυτών με οικογενειακό εισόδημα 
από 5.901 € μέχρι 12.000 € 

      21 34 55 

Β.5 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών  105 450 555       

Β.6 Γυναίκες, θύματα κακοποίησης 0 158 158       

Β.7 Παιδιά, θύματα κακοποίησης 29 17 46       
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Ομάδες - Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης 
της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης 

της Φτώχειας και των οποιωνδήποτε 
Διακρίσεων (Θεματικός Στόχος 9) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ 
ΚΥΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΚΩΔ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Άνδρες 
Γυναί-

κες 
Σύνολο Άνδρες 

Γυναί-
κες 

Σύνολο 

Β.8 Μετανάστες  419 327 746       

Β.8-1   
Και εξ αυτών Νόμιμοι (υποσύνολο του 
Β.8) 

      180 192 372 

Β.8-2   
Και εξ αυτών Παράνομοι (υποσύνολο 
του Β.8) 

      40 5 45 

Β.9 Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο 0 0 0       

Β.10 Παλιννοστούντες 22 26 48       

Γ ΛΟΙΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 4.123 3.240 7.363       

Γ.1 Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο 312 158 470       

Γ.1-1   
Και εξ αυτών Νοικοκυριά χωρίς κανέναν 
εργαζόμενο με παιδιά (υποσύνολο του 
Γ.1) 

      216 96 312 

Γ.2  Περιθωριοποιημένες Κοινότητες 27 45 72       

Γ.2-1 

  

Και εξ αυτών ΡΟΜΑ       104 84 188 

Γ.2-2 Και εξ αυτών Λοιποί 1:       0 0 0 

Γ.2-3 Και εξ αυτών Λοιποί 2:       0 0 0 

Γ.3 
Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί 
από τη στέγαση 

6 44 50       

Γ.4 
Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό 
οικογενειακό εισόδημα 

2.159 1.351 3.510       

Γ.4-1 
  

Και εξ αυτών με χαμηλό 
ατομικό/οικογενειακό  εισόδημα μέχρι 
5.900 € 

      1.159 815 1.974 

Γ.4-2 
Και εξ αυτών  με χαμηλό οικογενειακό 
εισόδημα μέχρι 12.000 € 

      595 469 1.064 

Γ.5 
Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό 
οικογενειακό εισόδημα 

1.575 1.570 3.145       

Γ.5-1 

  

Και εξ αυτών  με χαμηλό 
ατομικό/οικογενειακό  εισόδημα μέχρι 
5.900 € 

      721 683 1.404 

Γ.5-2 
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό 
εισόδημα μέχρι 12.000 € 

      640 551 1.191 

Γ.6 
Ηλικιωμένοι  (άνω των 65 ετών) χωρίς 
Ασφάλιση Υγείας 

45 71 116       

    
9.978 8.532 18.510 

   

    
53,9% 46,1% 
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4.4. Ευπαθείς Ομάδες Υψηλής Προτεραιότητας  

 
Η ταξινόμηση των «επιδόσεων» του Κοινωνικού Διαχωρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας εφαρμόζεται σε επίπεδο Δήμου, με βάση τις επιμέρους κατηγορίες των Ευπαθών 
Ομάδων ανά Δήμο.  

Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι:   

Οι υποομάδες με τις υψηλότερες επιδόσεις κοινωνικού διαχωρισμού στην ΠΔΜ έχουν ως 
εξής: 

 

Γ.5 Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 

Β.3 Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών 

Γ.4 Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 

Β.2 Άνεργοι (χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ) 

Β.8 Μετανάστες 

Α.1 Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές) 

Β.1 Άνεργοι 

 

Οι παραπάνω 7 υπο-Κατηγορίες διαμορφώνουν το 53,3% του συνόλου της σχετικής 
βαθμονόμησης των Ευπαθών Ομάδων, υποδηλώνοντας ότι σε αυτές θα πρέπει να δοθεί 
έμφαση για την πολυεπίπεδη αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού διαχωρισμού στην 
ΠΔΜ. Επισημαίνεται η υψηλή κατάταξη των ανέργων της ηλικιακής ομάδας 54-65 ετών. 

Οι υποομάδες με τις χαμηλότερες επιδόσεις κοινωνικού διαχωρισμού και, γενικά, χαμηλή 
παρουσία στην Περιφέρεια, έχουν ως εξής: 

 

Β.10 Παλιννοστούντες 

Γ.3 Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση 

Β.7 Παιδιά, θύματα κακοποίησης 

Γ.2 Περιθωριοποιημένες Κοινότητες 

Α.3 Οροθετικοί 

Α.5 Ανήλικοι παραβάτες 

Β.9 Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο 

 

Οι παραπάνω 7 υπο-Κατηγορίες διαμορφώνουν μόλις το 11,4% του συνόλου της σχετικής 
βαθμονόμησης, υποδηλώνοντας ότι σε αυτές τα φαινόμενα κοινωνικού διαχωρισμού είναι 
αντιμετωπίσιμα με στοχευμένες πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

 

 

 
 



 Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (ΠεΣΚΕ) Δυτικής Μακεδονίας 
Συνοπτική Παρουσίαση 

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΠεΣΚΕ-ΠΔΜ 12-2015 Σύνοψη (01).doc  15/35 
   

 

4.5. Συνοπτική Παρουσίαση Συμπερασμάτων - SWOT Ανάλυση  

 

Το πεδίο εφαρμογής των παρεμβάσεων της περιφερειακής στρατηγικής αντιμετώπισης της 
φτώχειας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης (ΠεΣΚΕ ΠΔΜ) αποτελεί η  οικογένεια, η 
σημασία της οποίας παραμένει το βασικό κύτταρο διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής 
(ΟΟΣΑ 2012). 

Οι «επιλέξιμοι» ωφελούμενοι  των κοινωνικών πολιτικών της ΠεΣΚΕ προκύπτουν και 
ιεραρχούνται στο πλαίσιο των «χαρακτηριστικών» στα οποία κατανέμονται οι Ευπαθείς 
Ομάδες (π.χ. Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών, Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό 
οικογενειακό εισόδημα, , Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, Άνεργοι 
(χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, Άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι κ.ο.κ.). Έτσι, εξυπηρετείται 
άμεσα, στοχευμένα και αποτελεσματικά ο εθνικός στόχος καταπολέμησης της φτώχειας. 

Σημειώνεται ότι για πέντε τουλάχιστον υπο-ομάδες των ευπαθών ομάδων, είναι απαραίτητη 
η σαφής γνώση του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος των ωφελουμένων (λ.χ. 
ΑΜΕΑ, Άνεργοι 54-65 ετών, Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα,  Άνεργοι 
χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, καθώς και ανασφάλιστοι πολίτες). 

Η ΠεΣΚΕ «ευθυγραμμίζεται» επίσης με τον εθνικό στόχο της αντιμετώπισης της παιδικής 
φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υποστηριχθούν κυρίως οικογένειες με ανήλικα 
παιδιά, δεδομένου ότι θεωρούνται ως οι πλέον ευάλωτες ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
τρίτεκνες-πολύτεκνες που χαρακτηρίζονται από συνθήκες υλικών στερήσεων, αλλά και 
μονογεϊκές, καθόσον η μονογονεϊκότητα αποτελεί επίσης κρίσιμο πτωχογόνο παράγοντα.  

Οι οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο θα στηριχθούν μέσα από ένα πιο σύνθετο μίγμα 
παρεμβάσεων, που παραπέμπει και στην αξιοποίηση άλλων μορφών χρηματοδοτήσεων και 
παρεμβάσεων. 

Στις παραπάνω κατηγορίες ωφελουμένων από τις παρεμβάσεις της περιφερειακής 
στρατηγικής κοινωνικής ενσωμάτωσης, εντάσσονται επίσης άστεγοι και μονήρη άτομα, 
ηλικιωμένοι άνεργοι, συνταξιούχοι κ.λπ., σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των Υπο- 
κατηγοριών των Ευπαθών Ομάδων. 

Η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης της ΠΔΜ «αναγνωρίζει» επίσης τη στενή 
σχέση μεταξύ της συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας και των συνθηκών διαβίωσης 
των παιδιών και, σύμφωνα αφενός με τις αρχές που περιέχονται στη σύσταση της Επιτροπής 
σχετικά με την ενεργητική ένταξη και, αφετέρου, με τους στόχους της Βαρκελώνης, να 
λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για την υποστήριξη της συμμετοχής των γονέων στην 
αγορά εργασίας, ιδίως για όσους απέχουν από την αγορά εργασίας ή ανήκουν σε νοικοκυριά 
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο.  

Η «αναγνώριση» αυτή εφαρμόζεται μέσα από συνεκτικές παρεμβάσεις ενδυνάμωσης των 
ωφελουμένων, είτε αποτελούν μέλη  οικογενειών είτε μεμονωμένα άτομα, υπό την 
προϋπόθεση ότι εμφανίζουν χαρακτηριστικά των επιμέρους κατηγοριών των «ευπαθών 
ομάδων». 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να παρακολουθούνται διακριτά οι παρεμβάσεις της Περιφερειακής 
Στρατηγικής που αφορούν τα παιδιά, ικανοποιώντας την αρχή της διάχυσης της διάστασης 
του παιδιού (child mainstreaming). 

Οι οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο πρέπει να στηριχθούν μέσα από ένα πιο σύνθετο 
μίγμα παρεμβάσεων, που παραπέμπει και στην αξιοποίηση άλλων μορφών 
χρηματοδοτήσεων και παρεμβάσεων. 
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Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει ως πλέον κατάλληλο «μίγμα» 
στρατηγικής κοινωνικής ενσωμάτωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο 
συνδυασμός Διαρθρωτικών και Προληπτικών Κοινωνικών Πολιτικών με το ακόλουθο 
περιεχόμενο: 

 σχεδιασμός και εφαρμογή επιλεκτικών / στοχευμένων πολιτικών, οι οποίες προλαμβάνουν 
και αμβλύνουν τις αρνητικές επιδράσεις από έντονα φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού 
διαχωρισμού, αφενός σε επίπεδο οικογένειας και, αφετέρου, εξατομικευμένα στα μέλη 
αυτής, αλλά και σε μεμονωμένα άτομα που εντάσσονται στις Ευπαθείς Ομάδες. 

 διασφάλιση της προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ενεργητικής ένταξης των 
δυνητικά  ωφελουμένων, με κατάλληλες παρεμβάσεις ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, δημιουργίας «διεξόδων» κοινωνικοποίησης, απασχόλησης και 
επιχειρηματικής δράσης, με στοχευμένες Δράσεις στις Υπο-κατηγορίες των ευπαθών 
ομάδων που εμφανίζουν αυξημένα προβλήματα. 

 Κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση των αδυναμιών και των ελλείψεων των Φορέων που 
παρέχουν κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και, διαθέτουν και λειτουργούν 
αντίστοιχες Δομές σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στην οργανωτική στήριξη, στη διάγνωση 
των αναγκών και τον προγραμματισμό της τοπικής κοινωνικής πολιτικής, στη λειτουργική 
υποστήριξη των Κοινωνικών Δομών, ιδίως όσον αφορά στο αναγκαίο εξειδικευμένο 
επιστημονικό δυναμικό και στην εισαγωγή συστημάτων και εργαλείων ταυτοποίησης και 
παρακολούθησης των ωφελουμένων, ώστε στοχευμένα και συνθετικά να εφαρμοσθούν 
παρεμβάσεις αντιμετώπισης της φτώχειας και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευπαθών 
ομάδων και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους. 

 πολυταμειακή προσέγγιση  χρηματοδότησης της ΠεΣΚΕ ΠΔΜ με «χωρικό πρόσημο και 
ταυτότητα» και αξιοποίηση εθνικών και τοπικών πόρων για την άμβλυνση / εξισορρόπηση 
ενδεχόμενων κοινωνικών και χρηματοδοτικών ελλειμμάτων. 

 κινητοποίηση των κοινωνικών εταίρων και του ιδιωτικού τομέα και συγκρότηση «τοπικών 
κοινωνικών δικτύων»,  

 εφαρμογή πιλοτικών Δράσεων κοινωνικής μόχλευσης και καινοτομίας και, 

 συντονισμός της εφαρμογής και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Περιφερειακής 
Στρατηγικής από έναν «ενιαίο» Περιφερειακό Μηχανισμό.  
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Ανάλυση SWOT Υφιστάμενης Κατάστασης  

 

Πλεονεκτήματα / Ισχυρά Σημεία Ευκαιρίες 

Έντονη δραστηριοποίηση των Δήμων στην άσκηση 
τοπικών πολιτικών κοινωνικής φροντίδας 

Προώθηση του εκσυγχρονισμού του Ελληνικού 
μοντέλου Κοινωνικής Προστασίας στο πλαίσιο 
της Στρατηγικής ΕΕ 2020 και του ΕΠΜ 2015 

Ύπαρξη ικανοποιητικού «δικτύου» κοινωνικών 
δομών, υποδομών  και υπηρεσιών  

Ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 

Απόκτηση εμπειρίας στην παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά 
μαγειρεία, δημοτικά ιατρεία, κέντρα κοινωνικής 
στήριξης κ.λπ.) 

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. Επίσης, η κοινωνική 
οικονομία και επιχειρηματικότητα αποτελεί 
βασική προτεραιότητα της ΠΠ 2014-2020 

Ισχυρή ενεργοποίηση άτυπων τοπικών κοινωνικών 
δικτύων στήριξης και φροντίδας των ευπαθών 
ομάδων 

Ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και 
προώθηση του Health safety net για τους 
ανασφάλιστους πολίτες 

Ύπαρξη εξειδικευμένων επιστημόνων στις Κοινωνικές 
Δομές των Δήμων 

Πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος και εν συνεχεία η καθολική 
εφαρμογή του  

Βελτίωση της ποιότητας και της οργάνωσης των 
παρεμβάσεων της Πολιτείας στην οργάνωση και 
καθοδήγηση της εφαρμογής των πολιτικών ένταξης 

Δυνατότητες αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων από 
διάφορα προγράμματα (ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ-
ΠΔΜ 2014-2020, ΕΠΑΝΑΔ-ΔΒΜ 2014-2020, ΠΑΑ 
2014-2020, ΤΕΒΑ, Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση κ.α.)  

Ανάπτυξη συστημάτων άμεσης ενημέρωσης, 
υποβολής αιτήσεων και έγκρισης των ωφελουμένων 
σε κεντρικές κοινωνικές πολιτικές  

Συνεργασία και συμβολή φορέων του Δημόσιου, 
Ιδιωτικού και Εθελοντικού Τομέα στον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής 
προστασίας 

Εφαρμογή «κατηγοριακών» Προγραμμάτων κυρίως 
επιδοματικών ενισχύσεων και φορολογικών ή άλλων 
παροχών 

Δυνατότητες αξιοποίησης των δωρεών 
επιχειρήσεων και απλών πολιτών και 
συντονισμού των δωρεών σε περιφερειακό 
επίπεδο 

Ικανοποιητική εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης 
και πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας 

Δυνατότητα αξιοποίησης διεθνών καλών 
πρακτικών, ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας 

Δέσμευση των προνοιακών πολιτικών στην ένταξη 
των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω 
ενεργητικών πολιτικών 

Δυνατότητα αξιοποίησης πρωτοβουλιών Διεθνών 
Οργανισμών για την καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού  

Δραστηριοποίηση των Δήμων και των τοπικών αρχών 
γενικότερα, στην προετοιμασία και εφαρμογή 
δράσεων κοινωνικής στήριξης, προώθησης της 
απασχόλησης, επιμόρφωσης, κοινωνικής φροντίδας, 
συμβουλευτικής κ.λπ. 

 

Μηδενική παρουσία Περιθωριοποιημένων Ομάδων 
και Κοινοτήτων, πολύ χαμηλά ποσοστά 
κακοποιημένων γυναικών και άστεγων 
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Σημεία για Βελτίωση Απειλές 

Υψηλά ποσοστά πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό 
οικογενειακό εισόδημα, αύξηση των τρίτεκνων-
πολύτεκνων οικογενειών που πλήττονται από 
συνθήκες υλικής στέρησης 

Περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κρίσης 
και της ύφεσης 

Σημαντικά ποσοστά ληπτών προνοιακών επιδομάτων 
με «συγκέντρωση» σε ορισμένες περιοχές 

Εμφάνιση νέων μορφών κοινωνικού 
αποκλεισμού: συνεχής αύξηση των ποσοστών 
ανεργίας (ιδιαίτερα της μακροχρόνιας), αύξηση 
των ποσοστών ακραίας φτώχειας 

Σημαντικό ποσοστό ΑμεΑ (σε ορισμένες περιοχές) 
Περαιτέρω όξυνση της ανεργίας και της 
περιθωριοποίησης ευπαθών ομάδων 

Σημαντικά ποσοστά ανέργων, ανέργων χωρίς κάρτα 
ανεργίας και ανέργων άνω των 54 ετών 

Διαπιστωμένη αυξανόμενη ένταση (ποσοτικά και 
ποιοτικά) του φαινομένου της φτώχειας 
ενδοπεριφερειακά – ενδοπεριφερειακές 
ανισότητες  

Σημαντικά ποσοστά φτωχών εργαζόμενων με χαμηλό 
οικογενειακό εισόδημα και νοικοκυριών χωρίς 
κανένα εργαζόμενο 

Υψηλός αριθμός ανασφάλιστων πολιτών με 
επίπτωση στα αποθεματικά των Ταμείων και στις 
δημόσιες δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών 
τους από κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
υγείας 

Υψηλό ποσοστό ηλικιωμένους (άνω των 65 ετών) 
χωρίς Ασφάλιση Υγείας 

Χαμηλή κινητικότητα και δυνατότητα ανανέωσης 
των ανθρώπινων πόρων του υπάρχοντος 
«Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας» με 
εξειδικευμένα στελέχη και επαγγελματίες 

Προβλήματα χρηματοδότησης των βρεφονηπιακών 
και παιδικών σταθμών και ταυτοποίησης των 
ωφελουμένων 

Διασπορά πόρων και στελεχών στην εφαρμογή 
τοπικών κοινωνικών πολιτικών από διαφορετικές 
Υπηρεσίες Δήμων και Νομικών τους προσώπων 

Τα εφαρμοζόμενα προγράμματα έχουν προνοιακό 
(αμυντικό) κυρίως χαρακτήρα και δεν οδηγούν τους 
ωφελούμενους σε κοινωνική ενσωμάτωση 

Αδυναμία διασφάλισης της συνέχειας και της 
συνέπειας των τοπικών κοινωνικών πολιτικών 
λόγω απουσίας συστημάτων καταγραφής και 
παρακολούθησης των ωφελουμένων 

Χαμηλό επίπεδο πληροφόρησης των Δήμων και των 
Κοινωνικών Φορέων σε σχέση με τις πολιτικές, τα 
προγράμματα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

 

Σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση 
τοπικών κοινωνικών πολιτικών από τους Δήμους 

 

Οργάνωση στη διοίκηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
Νομικών Προσώπων των Δήμων και λοιπών Φορέων 

 

Χαμηλό επίπεδο συνεργασίας, συντονισμού, 
δικτύωσης και παρακολούθησης και αξιολόγησης 
των δράσεων των εμπλεκόμενων κοινωνικών φορέων 
και υπηρεσιών  

 

Έλλειψη συστηματικά επικαιροποιούμενων 
στοιχείων για τη αναγκαία στόχευση των τοπικών 
κοινωνικών πολιτικών 

 

 



 Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (ΠεΣΚΕ) Δυτικής Μακεδονίας 
Συνοπτική Παρουσίαση 

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΠεΣΚΕ-ΠΔΜ 12-2015 Σύνοψη (01).doc  19/35 
   

 

5. Η Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και την Καταπολέμηση της Φτώχειας  

 

Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσπάθεια 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης και βελτίωσης των ποιότητας ζωής των κατοίκων που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης.  

Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω Στρατηγική, η οποία θα εφαρμοστεί την περίοδο 2015-2020, έχει 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα και αποσκοπεί:  

 να αποτελέσει ένα δίχτυ προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Δυτικής 
Μακεδονίας που βιώνουν εντονότερα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, 
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, χαρακτηρίζονται από πολιτισμικές ή άλλες 
ιδιαιτερότητες και κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό.   

 να αντιμετωπίσει τις συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού διαχωρισμού στις Ευπαθείς 
Ομάδες με έμφαση στα Πολύτεκνα και Μονογονεϊκά Νοικοκυριά και, γενικά, στα 
νοικοκυριά με ανήλικα Παιδιά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή/και υπόκεινται σε 
κίνδυνο φτώχειας.  

 να ενεργοποιήσει τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που κινδυνεύουν από αποκλεισμό 
και να τις προωθήσει στην απασχόληση (αφορά όσους είναι ικανοί και διαθέσιμοι προς 
εργασίας) και την κοινωνική ένταξη.  

 να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των Ενεργητικών Πολιτικών για τις Ευπαθείς 
Ομάδες, με έμφαση στους νέους και στους μακροχρόνια ανέργους.  

 να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό Περιφερειακό μηχανισμό σχεδιασμού – 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων της ΠεΣΚΕ στη Δυτική Μακεδονία, καθώς 
και διασφάλισης συνεργιών της Περιφερειακής με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης. 

 

Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη δεν αποτελεί μια μεμονωμένη ενέργεια 
της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά 
μέρος μιας Εθνικής προσπάθειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειακή Στρατηγική 
εναρμονίζεται με Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου 
αυτού. Επίσης, συμβάλλει στους Εθνικούς στόχους για την αντιμετώπιση της φτώχειας σε 
σχέση με την Ε2020.  

Με βάση το αξίωμα της συνολικής συλλογικής ευθύνης για την καταπολέμηση των 
φαινομένων της φτώχειας και του αποκλεισμού, για την επίτευξη των στόχων της 
Περιφερειακής Στρατηγικής απαιτείται κινητοποίηση και συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων της Περιφέρειας (δημόσιοι και δημοτικοί φορείς και υπηρεσίες, 
κοινωνικοί εταίροι, κοινωνία των πολιτών, ιδιωτικός τομέας), καθώς και αξιοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων (είτε σε επίπεδο υλικών, είτε σε ανθρώπινο δυναμικό). 
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Το Όραμα της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και Αντιμετώπισης της 
Φτώχειας στη Δυτική Μακεδονία είναι:  

 
Η διαφύλαξη και η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας 

με την εφαρμογή βιώσιμων και αναπτυξιακών πολιτικών και μέτρων ενεργητικού 

χαρακτήρα, μέσα από μία ισχυρή εταρική σχέση φορέων και πολιτών 

για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων 

που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης. 

 

Για την επίτευξη του οράματος της ΠεΣΚΕ διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα πέντε 
Στρατηγικών Στόχων (ΣΣ):  

ΣΣ 1 Καταπολέμηση της Φτώχειας και της Ακραίας Φτώχειας 

ΣΣ 2 Πρόληψη και Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού – Προώθηση της Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης των Ευπαθών Ομάδων, ιδίως των Παιδιών 

ΣΣ 3 Προώθηση της Ενεργητικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων και διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασής τους στην Αγοράς Εργασίας και στην Επιχειρηματικότητα 

ΣΣ 4  Αναβάθμιση – Επέκταση Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας που προάγουν 
και διευκολύνουν την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών Ομάδων και στηρίζουν τις 
πολιτικές αντιμετώπισης της Φτώχειας  

ΣΣ 5 Συντονισμός, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης  

 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι αναλύονται σε Ειδικούς Στόχους (ΕΣ), που είναι οι εξής: 

 Διασφάλιση σε τοπικό επίπεδο της Πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε Κεντρικούς 
Οικονομικούς και Εισοδηματικούς Πόρους, σε Επιδόματα και σε Υπηρεσίες 

 Διασφάλιση σε τοπικό επίπεδο της Πρόσβασης των (ανήλικων) Παιδιών σε Κεντρικούς 
Οικονομικούς και Εισοδηματικούς Πόρους, Επιδόματα, Μονάδες και Υπηρεσίες για την 
άμβλυνση της παιδικής φτώχειας και της επανένταξής τους στην κοινότητα. 

 Καταπολέμηση της Φτώχειας, της Ακραίας Φτώχειας και των Υλικών Στερήσεων σε 
Περιφερειακό / Τοπικό Επίπεδο 

 Βελτίωση της Ποιότητας και της Πρόσβασης σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και 
Υγείας και στις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες 

 Βελτίωση των Ικανοτήτων των τοπικών Κοινωνικών Φορέων,  Ενδυνάμωση των Εξειδικευμένων 
Στελεχών τους. Εισαγωγή Συστημάτων και εφαρμογών Κοινωνικής Καινοτομίας για τη βελτίωση 
της ποιότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής 
Ένταξης 

 Ενδυνάμωση και βελτίωση των ευκαιριών και δυνατοτήτων πρόσβασης των Ευπαθών 
Πληθυσμιακών Ομάδων (ιδίως των Ευάλωτων και των Ειδικών Ομάδων) στην αγορά εργασίας 
ή/και στην επιχειρηματικότητα 

 Αύξηση της απασχόλησης των Ευπαθών Ομάδων σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις 
 Βελτίωση της Ποιότητας ζωής και της Απασχολησιμότητας σε υποβαθμισμένες περιοχές της 

ΠΔΜ που χαρακτηρίζονται από έλλειψη κοινωνικών υποδομών, έλλειμμα ευκαιριών ανάπτυξης 
και παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικής συνοχής 

 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των τοπικών Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας, Υγείας και 
Πρόνοιας 

 Συντονισμός, Ενημέρωση, Υποστήριξη της Εφαρμογής, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 
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Κάθε Στρατηγικός Στόχος αντιστοιχίζεται με τους Ειδικούς Στόχους, όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα.  
 

ΕΣ 1.1

Διασφάλιση σε τοπικό επίπεδο της Πρόσβασης των Ευπαθών

Ομάδων σε Κεντρικούς Οικονομικούς και Εισοδηματικούς

Πόρους, σε Επιδόματα και σε Υπηρεσίες

ΣΣ 1
Καταπολέμηση της Φτώχειας και της 

Ακραίας Φτώχειας
ΕΣ 1.2

Διασφάλιση σε τοπικό επίπεδο της Πρόσβασης των (ανήλικων)

Παιδιών σε Κεντρικούς Οικονομικούς και Εισοδηματικούς

Πόρους, Επιδόματα, Μονάδες και Υπηρεσίες για την άμβλυνση της

παιδικής φτώχειας και της επανένταξής τους στην κοινότητα.

ΕΣ 1.3
Καταπολέμηση της Φτώχειας, της Ακραίας Φτώχειας και των

Υλικών Στερήσεων σε Περιφερειακό / Τοπικό Επίπεδο

ΣΣ 2

Πρόληψη και Καταπολέμηση του 

Κοινωνικού Αποκλεισμού – Προώθηση 

της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των 

Ευπαθών Ομάδων, ιδίως των Παιδιών

ΕΣ 2.1

Βελτίωση της Ποιότητας και της Πρόσβασης σε Δομές και

Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Υγείας και στις Ευπαθείς

Πληθυσμιακές Ομάδες

ΕΣ 2.2

Βελτίωση των Ικανοτήτων των τοπικών Κοινωνικών Φορέων,

Ενδυνάμωση των Εξειδικευμένων Στελεχών τους. Εισαγωγή

Συστημάτων και εφαρμογών Κοινωνικής Καινοτομίας για τη

βελτίωση της ποιότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της

Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης

ΕΣ 3.1

Ενδυνάμωση και βελτίωση των ευκαιριών και δυνατοτήτων

πρόσβασης των Ευπαθών Πληθυσμιακών Ομάδων (ιδίως των

Ευάλωτων και των Ειδικών Ομάδων) στην αγορά εργασίας ή/και

στην επιχειρηματικότητα

ΣΣ 3

Προώθηση της Ενεργητικής Ένταξης 

των Ευπαθών Ομάδων και διασφάλιση 

της ισότιμης πρόσβασής τους στην 

Αγοράς Εργασίας και στην 

Επιχειρηματικότητα

ΕΣ 3.2
Αύξηση της απασχόλησης των Ευπαθών Ομάδων σε Κοινωνικές

Επιχειρήσεις

ΕΣ 3.3

Βελτίωση της Ποιότητας ζωής και της Απασχολησιμότητας σε

υποβαθμισμένες περιοχές της ΠΔΜ που χαρακτηρίζονται από

έλλειψη κοινωνικών υποδομών, έλλειμμα ευκαιριών ανάπτυξης

και παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικής συνοχής

ΣΣ 4

Αναβάθμιση – Επέκταση Κοινωνικών 

Υποδομών και Υποδομών Υγείας που 

προάγουν και διευκολύνουν την 

Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών 

Ομάδων και στηρίζουν τις πολιτικές 

αντιμετώπισης της Φτώχειας 

ΕΣ 4.1
Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των τοπικών Υποδομών

Κοινωνικής Φροντίδας, Υγείας και Πρόνοιας

ΣΣ 5

Συντονισμός, Εφαρμογή, 

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της 

Περιφερειακής Στρατηγικής 

Κοινωνικής Ένταξης 

ΕΣ 5.1

Συντονισμός, Ενημέρωση, Υποστήριξη της Εφαρμογής,

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής

Κοινωνικής Ένταξης

Στρατηγικοί Στόχοι Ειδικοί Στόχοι
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Από επιχειρησιακή άποψη, οι Στρατηγικοί Στόχοι εξειδικεύονται σε πέντε Άξονες 
Προτεραιότητας (ΑΠ) σε αντιστοιχία με τους Στρατηγικούς Στόχους.  

Κάθε Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετείται από Ειδικούς Στόχους, στο πλαίσιο των οποίων 
θα υλοποιηθούν οι σχετικές δράσεις. Δεδομένου ότι για την εξειδίκευση των δράσεων που θα 
πραγματοποιηθούν από την Περιφέρεια θα αναπτυχθεί διακριτό Σχέδιο Δράσης, 
επισημαίνεται ότι οι δράσεις ανά Ειδικό Στόχο που παρουσιάζονται παρακάτω είναι 
ενδεικτικές και δύναται να συμπληρωθούν περαιτέρω.  

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Καταπολέμηση της Φτώχειας και της Ακραίας Φτώχειας  

Ο εν λόγω Άξονας στοχεύει στην εξασφάλιση των βασικών συνθηκών διαβίωσης των ατόμων 
που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας.  

Οι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1 είναι οι εξής:  

ΕΣ 1.1 Διασφάλιση σε τοπικό επίπεδο της Πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε Κεντρικούς 
Οικονομικούς και Εισοδηματικούς Πόρους, σε Επιδόματα και σε Υπηρεσίες 

ΕΣ 1.2 Διασφάλιση σε τοπικό επίπεδο της Πρόσβασης των (ανήλικων) Παιδιών σε Κεντρικούς 
Οικονομικούς και Εισοδηματικούς Πόρους, Επιδόματα, Μονάδες και Υπηρεσίες για 
την άμβλυνση της παιδικής φτώχειας και της επανένταξής τους στην κοινότητα. 

ΕΣ 1.3 Καταπολέμηση της Φτώχειας, της Ακραίας Φτώχειας και των Υλικών Στερήσεων σε 
Περιφερειακό / Τοπικό Επίπεδο 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.1 προβλέπονται δράσεις όπως:  

Δ 1.1.1 Πρόσβαση των Ευπαθών Ομάδων σε Βασικά Αγαθά και Υπηρεσίες 

Δ 1.1.2 Πρόσβαση των Ευπαθών Ομάδων σε Επαρκείς Οικονομικούς  Πόρους 

Δ 1.1.3 Αντιμετώπιση Κρίσεων και Έκτακτων Κοινωνικών Αναγκών 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.2 προβλέπονται δράσεις όπως:  

Δ 1.2.1 Πρόσβαση των Παιδιών σε Επαρκείς Οικονομικούς  Πόρους 

Δ 1.2.2 Πρόσβαση των Παιδιών σε  Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Φροντίδας 

Δ 1.2.3 Πρόσβαση των Παιδιών σε  Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές Υπηρεσίες Πρόληψης 
και Επανένταξης 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.3 προβλέπονται δράσεις όπως:  

Δ 1.3.1 Οργάνωση και Στήριξη του Περιφερειακού/ Τοπικού Δικτύου Κοινωνικών Δομών 

Δ 1.3.2 Πιλοτική Οργάνωση και υλοποίηση σε τοπικό επίπεδο της αποτελεσματικής 
χορήγησης του Ελάχιστου Εγγυημένου (Κοινωνικού) Εισοδήματος 

Δ 1.3.3 Ίδρυση, στήριξη και λειτουργία Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

Δ 1.3.4 Δράσεις διανομής ειδών "βασικής υλικής συνδρομής" και αντιμετώπιση των "βασικών 
Υλικών Στερήσεων" 

Δ 1.3.5 Οργάνωση και λειτουργία των «Κοινωνικών Συμπράξεων» του ΤΕΒΑ σε Περιφερειακό 
/ Τοπικό Επίπεδο 

Δ 1.3.6 Σχεδιασμός, διαμόρφωση και λειτουργία Περιφερειακού «Συστήματος Συντονισμού 
Δωρεών» (ΣΣΔ) 
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Άξονας Προτεραιότητας 2: Πρόληψη και Καταπολέμηση του Κοινωνικού 
Αποκλεισμού – Προώθηση της Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης των Ευπαθών Ομάδων, ιδίως των 
Παιδιών 

Ο εν λόγω Άξονας στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
και στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης τωνευπαθών ομάδων με έμφαση στα 
παιδιά.  

Οι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι οι εξής:  

ΕΣ 2.1 Βελτίωση της Ποιότητας και της Πρόσβασης σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Φροντίδας και Υγείας και στις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες 

ΕΣ 2.2 Βελτίωση των Ικανοτήτων των τοπικών Κοινωνικών Φορέων,  Ενδυνάμωση των 
Εξειδικευμένων Στελεχών τους. Εισαγωγή Συστημάτων και εφαρμογών Κοινωνικής 
Καινοτομίας για τη βελτίωση της ποιότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.1 προβλέπονται δράσεις όπως:  

Δ 2.1.1 Ίδρυση, στήριξη και λειτουργία Δομών Πρόληψης / Καταπολέμησης Κοινωνικού 
Αποκλεισμού και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

Δ 2.1.2 Δράσεις Στήριξης, Προώθησης στην Απασχόληση & Επαγγελματική Ένταξη  Ευπαθών 
ομάδων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας (με έμφαση στους μακροχρόνια 
άνεργους) 

Δ 2.1.3 Ολοκληρωμένες Δράσεις / Προγράμματα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση  

Δ 2.1.4 Υποστήριξη λειτουργίας Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής 
Απασχόλησης (ΚΕΔΔΑΠ) και Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α 

Δ 2.1.5 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Κοινωνικής Ένταξης (ΟΠΚΕ) σε Τοπικό επίπεδο 

Δ 2.1.6 Δράσεις κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με στόχο την ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.2 προβλέπονται δράσεις όπως:  

Δ 2.1.1 Στοχευμένα μέτρα βελτίωσης των Ικανοτήτων Περιφερειακών και Τοπικών 
Κοινωνικών Φορέων και Δομών (συστήματα, εργαλεία, ενίσχυσης της διαχειριστικής 
ικανότητας κ.λπ.) 

Δ 2.1.2 Προώθηση/ διάδοση του Εθελοντισμού και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τη 
βελτιστοποίηση και διεύρυνση της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προώθηση της Ενεργητικής Ένταξης των Ευπαθών 
Ομάδων και διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους 
στην Αγοράς Εργασίας και στην Επιχειρηματικότητα 
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Ο εν λόγω Άξονας στοχεύει στην προώθηση της ενεργητικής ένταξης των Ευπαθών Ομάδων 
και στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους στην Αγοράς Εργασίας και στην 
Επιχειρηματικότητα.  

Οι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3 είναι οι εξής:  

ΕΣ 3.1 Ενδυνάμωση και βελτίωση των ευκαιριών και δυνατοτήτων πρόσβασης των Ευπαθών 
Πληθυσμιακών Ομάδων (ιδίως των Ευάλωτων και των Ειδικών Ομάδων) στην αγορά 
εργασίας ή/και στην επιχειρηματικότητα 

ΕΣ 3.2 Αύξηση της απασχόλησης των Ευπαθών Ομάδων σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

ΕΣ 3.3 Βελτίωση της Ποιότητας ζωής και της Απασχολησιμότητας σε υποβαθμισμένες 
περιοχές της ΠΔΜ που χαρακτηρίζονται από έλλειψη κοινωνικών υποδομών, 
έλλειμμα ευκαιριών ανάπτυξης και παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικής συνοχής.  

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.1 προβλέπονται δράσεις όπως:  

Δ 3.1.1 Εναρμόνιση του Οικογενειακού με τον Επαγγελματικό Βίο - Δράσεις Φιλοξενίας 
παιδιών (σε παιδικούς / βρεφικούς / βρεφονηπιακούς σταθμούς) 

Δ 3.1.2 Ολοκληρωμένες Δράσεις / Προγράμματα για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των 
Ευπαθών Ομάδων 

Δ 3.1.3 Προγράμματα Κατάρτισης (voucher κατάρτισης που χορηγείται και παρακολουθείται 
από Κοινωνικό Λειτουργό) 

Δ 3.1.4 Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής / τοπικής κλίμακας για την προώθηση σε θέσεις 
απασχόλησης και αυταπασχόλησης μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή 
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 

Δ 3.1.5 Δράσεις ενίσχυσης γυναικείας απασχόλησης / Επιδότηση Νέων θέσεων Εργασίας 

Δ 3.1.6 Στοχευόμενες Δράσεις ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Δ 3.1.7 Εναρμόνιση του Οικογενειακού με τον Επαγγελματικό Βίο - Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες 

Δ 3.1.8 Εναρμόνιση του Οικογενειακού με τον Επαγγελματικό Βίο - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας 

Δ 3.1.9 Εναρμόνιση του Οικογενειακού με τον Επαγγελματικό Βίο - Κέντρα Διημέρευσης 
ατόμων με αναπηρία 

Δ 3.1.10 Δημιουργία Νέων Θέσεων Απασχόλησης για  μέλη Ευπαθών ομάδων που βρίσκονται 
εκτός αγοράς εργασίας Δράσεις επιδότησης  Νέων θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) για Άτομα 
που βιώνουν ή απειλούνται από τη φτώχεια και για  μειονεκτούντα άτομα που 
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.  

     

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.2 προβλέπονται δράσεις όπως:  

Δ 3.2.1 Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Προαγωγή της Κοινωνικής Οικονομίας και 
Επιχειρηματικότητας 

Δ 3.2.2 Δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τη στήριξη της κοινωνικής 
Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Δ 3.2.3 Στοχευμένες Δράσεις προώθησης σε θέσεις απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω 
προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων 
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Δ 3.2.4 Σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης της 
ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 
(Κοιν.Σ.Επ.). 

Δ 3.2.5 Στήριξη της αρχικής λειτουργίας νέων Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.3 προβλέπονται δράσεις όπως:  

Δ 3.3.1 Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στον τομέα της «Αγροτικής Οικονομίας» 

Δ 3.3.2 Δράσεις προώθησης της "Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας" 

Δ 3.3.3 Δημιουργία «βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού» αγροτικών προϊόντων στις τοπικές 
κοινωνίες 

Δ 3.3.4 Εκσυγχρονισμός βελτίωση και αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενων και συμπλήρωση 
νέων κοινωνικών Δομών στο πλαίσιο «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης» 

Δ 3.3.5 Δράσεις αποφυγής ιδρυματισμού και μείωσης της ακούσιας νοσηλείας 

Δ 3.3.6 Δικτύωση, Κοινωνικοποίηση και κοινωνική εκπροσώπηση των ΑμεΑ 

Δ 3.3.7 Εξειδικευμένη Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη των Ευάλωτων Ομάδων με 
έμφαση στους ΑΜΕΑ 

Δ 3.3.8 Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για θέματα 
διακρίσεων και πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

Δ 3.3.9 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Δ 3.3.10 Ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης των ατόμων με ψυχική αναπηρία 

Δ 3.3.11 Περιφερειακό Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού (Health safety net) 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση – Επέκταση Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας που προάγουν και 
διευκολύνουν την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών 
Ομάδων και στηρίζουν τις πολιτικές αντιμετώπισης της 
Φτώχειας  

Ο εν λόγω Άξονας στοχεύει στην αναβάθμιση – επέκταση των Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας – Πρόνοιας που προάγουν και διευκολύνουν την Κοινωνική 
Ενσωμάτωση των Ευπαθών Ομάδων και στηρίζουν τις πολιτικές αντιμετώπισης της Φτώχειας 
στην Περιφέρεια.   

Ο Ειδικός Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 4 είναι:  

ΕΣ 4.1 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των τοπικών Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας, 
Υγείας και Πρόνοιας 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.1 προβλέπονται δράσεις όπως:  

Δ 4.1.1 Δημιουργία / ενίσχυση της προσβασιμότητας, των υποδομών, του εξοπλισμού και της 
ποιότητας λειτουργίας του  «Τοπικού Δικτύου Κοινωνικών Δομών» της ΠΔΜ 
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Δ 4.1.2 Ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας σε Τομείς Ψυχικής Υγείας που υστερούν ή είναι 
ανεπαρκείς σε σχέση με τους πιο ανεπτυγμένους ΤοΨΥ. Δημιουργία 
μετανοσοκομειακών ξενώνων για τους ψυχικά ασθενείς 

 

Άξονας Προτεραιότητας 5: Συντονισμός, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και 
Αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής 
Ένταξης  

Ο εν λόγω Άξονας στοχεύει στη δημιουργία ενός μηχανισμού συνεχούς συντονισμού, 
εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΠεΣΚΕ.  

Ο Ειδικός Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 5 είναι:  

ΕΣ 5.1 Συντονισμός, Ενημέρωση, Υποστήριξη της Εφαρμογής, Παρακολούθηση και 
Αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 5.1 προβλέπονται δράσεις όπως:  

Δ 5.1.1 Συντονισμός και υποστήριξη της εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 

Δ 5.1.2 Διάγνωση των αναγκών, των Φορέων, των Κοινωνικών Δομών και των Στελεχών τους 
για τη βέλτιστη και αποτελεσματική συγκρότηση του «Τοπικού Δικτύου Κοινωνικών 
Δομών» σε περιφερειακό επίπεδο 

Δ 5.1.3 Συγκρότηση, ενεργοποίηση και στήριξη της Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συντονιστικού Μηχανισμού της ΠεΣΚΕ 

Δ 5.1.4 Κινητοποίηση – Δικτύωση του Τοπικού Κοινωνικού Κεφαλαίου και των  Κοινωνικών 
Φορέων – Στήριξη Κοινωνικών Δικτύων και Πρωτοβουλιών Εθελοντισμού 

Δ 5.1.5 Λοιπή Τεχνική Υποστήριξη (Σύμβουλοι, μελέτες, εμπειρογνώμονες ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) 

Δ 5.1.6 Πληροφόρηση και δημοσιότητα των Δράσεων της ΠεΣΚΕ 

 



 Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (ΠεΣΚΕ) Δυτικής Μακεδονίας 
Συνοπτική Παρουσίαση 

ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΠεΣΚΕ-ΠΔΜ 12-2015 Σύνοψη (01).doc  27/35 
   

Συνοπτική Δομή ΠεΣΚΕ Δυτικής Μακεδονίας 

Άξονες Προτεραιότητας / Ειδικοί Στόχοι / Δράσεις Ενδεικτικοί Δυνητικοί Ωφελούμενοι 
Ενδεικτικές Πηγές 
Χρηματοδότησης 

ΑΠ 1 Καταπολέμηση της Φτώχειας και της Ακραίας Φτώχειας  

ΕΣ 1.1 
Διασφάλιση σε τοπικό επίπεδο της Πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε Κεντρικούς Οικονομικούς και 
Εισοδηματικούς Πόρους, σε Επιδόματα και σε Υπηρεσίες (που προβλέπονται από την ΕΣΚΕ) 

Δ.1.1.1 
Πρόσβαση των Ευπαθών Ομάδων σε Βασικά 
Αγαθά και Υπηρεσίες 

Ευπαθείς Ομάδες, Νοικοκυριά που ζουν σε 
καθεστώς Φτώχειας ή/και κινδύνου 
φτώχειας 

Εθνικοί / Τοπικοί 
Πόροι 

Δ.1.1.2 
Πρόσβαση των Ευπαθών Ομάδων σε Επαρκείς 
Οικονομικούς  Πόρους 

Ευπαθείς Ομάδες, Νοικοκυριά που ζουν σε 
καθεστώς Φτώχειας ή/και κινδύνου 
φτώχειας 

Εθνικοί / Τοπικοί 
Πόροι 

Δ.1.1.3 
Αντιμετώπιση Κρίσεων και Έκτακτων 
Κοινωνικών Αναγκών 

Ευπαθείς Ομάδες, Νοικοκυριά που ζουν σε 
καθεστώς Φτώχειας ή/και κινδύνου 
φτώχειας 

Εθνικοί / Τοπικοί 
Πόροι 

ΕΣ 1.2 
Διασφάλιση σε τοπικό επίπεδο της Πρόσβασης των (ανήλικων) Παιδιών σε Κεντρικούς Οικονομικούς και 
Εισοδηματικούς Πόρους, Επιδόματα, Μονάδες και Υπηρεσίες για την άμβλυνση της παιδικής φτώχειας και 
της επανένταξής τους στην κοινότητα 

Δ.1.2.1 
Πρόσβαση των Παιδιών σε Επαρκείς 
Οικονομικούς  Πόρους 

Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που απειλούνται 
ή έχουν εγκλωβισθεί σε καταστάσεις 
αποκλεισμού 

Εθνικοί / Τοπικοί 
Πόροι 

Δ.1.2.2 
Πρόσβαση των Παιδιών σε  Οικονομικά 
Προσιτές και Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Φροντίδας 

Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που απειλούνται 
ή έχουν εγκλωβισθεί σε καταστάσεις 
αποκλεισμού 

Εθνικοί / Τοπικοί 
Πόροι 

Δ.1.2.3 
Πρόσβαση των Παιδιών σε  Οικονομικά 
Προσιτές και Ποιοτικές Υπηρεσίες Πρόληψης 
και Επανένταξης 

Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που απειλούνται 
ή έχουν εγκλωβισθεί σε καταστάσεις 
αποκλεισμού 

Εθνικοί / Τοπικοί 
Πόροι 

ΕΣ 1.3 
Καταπολέμηση της Φτώχειας, της Ακραίας Φτώχειας και των Υλικών Στερήσεων σε Περιφερειακό / Τοπικό 
Επίπεδο 

Δ.1.3.1 
Οργάνωση και Στήριξη του Περιφερειακού/ 
Τοπικού Δικτύου Κοινωνικών Δομών 

Κοινωνικές Δομές που εντάσσονται στο 
αντίστοιχο Περιφερειακό Δίκτυο και οι 
εργαζόμενοι σε αυτές 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 

Δ.1.3.2 

Πιλοτική Οργάνωση και υλοποίηση σε τοπικό 
επίπεδο της αποτελεσματικής χορήγησης του 
Ελάχιστου Εγγυημένου (Κοινωνικού) 
Εισοδήματος 

Μέλη Ευπαθών Ομάδων που διαβιούν σε 
νοικοκυριά που πλήττονται από ακραία 
φτώχεια 

ΕΠΑΝΑΔ 2014-2020 
ΕΔΒΜ 2014-2020 

Δ.1.3.3 
Ίδρυση, στήριξη και λειτουργία Κοινωνικών 
Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

Μέλη Ευπαθών Ομάδων που διαβιούν σε 
νοικοκυριά που πλήττονται από ακραία 
φτώχεια. 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 

Δ.1.3.4 
Δράσεις διανομής ειδών "βασικής υλικής 
συνδρομής" και αντιμετώπιση των "βασικών 
Υλικών Στερήσεων" 

Κοινωνικές Δομές που εντάσσονται στο 
αντίστοιχο Περιφερειακό Δίκτυο και οι 
εργαζόμενοι σε αυτές. 

ΕΠ ΕΒΥΣ 2014-2020 

Δ.1.3.5 
Οργάνωση και λειτουργία των «Κοινωνικών 
Συμπράξεων» του ΤΕΒΑ σε Περιφερειακό / 
Τοπικό Επίπεδο 

Κοινωνικές Δομές που εντάσσονται στο 
αντίστοιχο Περιφερειακό Δίκτυο και οι 
εργαζόμενοι σε αυτές 

ΕΠ ΕΒΥΣ 2014-2020 

Δ.1.3.6 
Σχεδιασμός, διαμόρφωση και λειτουργία 
Περιφερειακού «Συστήματος Συντονισμού 
Δωρεών» (ΣΣΔ) 

Κοινωνικές Δομές που εντάσσονται στο 
αντίστοιχο Περιφερειακό Δίκτυο και οι 
εργαζόμενοι σε αυτές 

ΕΠ ΕΒΥΣ 2014-2020 

ΑΠ 2 
Πρόληψη και Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού – Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των 
Ευπαθών Ομάδων, ιδίως των Παιδιών 
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Άξονες Προτεραιότητας / Ειδικοί Στόχοι / Δράσεις Ενδεικτικοί Δυνητικοί Ωφελούμενοι 
Ενδεικτικές Πηγές 
Χρηματοδότησης 

ΕΣ 2.1 
Βελτίωση της Ποιότητας και της Πρόσβασης σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Υγείας και 
στις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες 

Δ.2.1.1 
Ίδρυση, στήριξη και λειτουργία Δομών 
Πρόληψης / Καταπολέμησης Κοινωνικού 
Αποκλεισμού και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

Νοικοκυριά με παιδιά και με μέλη που 
ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες, τα οποία 
πλήττονται από  φτώχεια ή/και κίνδυνο 
φτώχειας 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 

Δ.2.1.2 

Δράσεις Στήριξης, Προώθησης στην 
Απασχόληση & Επαγγελματική Ένταξη  
Ευπαθών ομάδων που βρίσκονται εκτός 
αγοράς εργασίας (με έμφαση στους 
μακροχρόνια άνεργους) 

Μέλη Ευπαθών Ομάδων σε κατάσταση 
ανεργίας / μακροχρόνιας ανεργίας 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.2.1.3 
Ολοκληρωμένες Δράσεις / Προγράμματα για 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση  

Άτομα που βιώνουν ή απειλούνται από τη 
φτώχεια με προτεραιότητα στους 
δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος. 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.2.1.4 
Υποστήριξη λειτουργίας Κέντρων Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχόλησης 
(ΚΕΔΔΑΠ) και Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α 

Άτομα που βιώνουν ή απειλούνται από τη 
φτώχεια με προτεραιότητα στους 
δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος. 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.2.1.5 
Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Κοινωνικής 
Ένταξης (ΟΠΚΕ) σε Τοπικό επίπεδο 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες) / Άνεργοι 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.2.1.6 

Δράσεις κατάρτισης για την απόκτηση 
γνώσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) με στόχο την ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες) / Άνεργοι 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

ΕΣ 2.2 
Βελτίωση των Ικανοτήτων των τοπικών Κοινωνικών Φορέων,  Ενδυνάμωση των Εξειδικευμένων Στελεχών 
τους, Εισαγωγή Συστημάτων και εφαρμογών Κοινωνικής Καινοτομίας για τη βελτίωση της ποιότητας και τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 

Δ.2.2.1 

Στοχευμένα μέτρα βελτίωσης των Ικανοτήτων 
Περιφερειακών και Τοπικών Κοινωνικών 
Φορέων και Δομών (συστήματα, εργαλεία, 
ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας κ.λπ.) 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες) / Άνεργοι 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 

Δ.2.2.2 

Προώθηση/ διάδοση του Εθελοντισμού και της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τη 
βελτιστοποίηση και διεύρυνση της 
αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης 

Πολίτες της Περιφέρειας, Ευπαθείς 
Ομάδες, Περιθωριοποιημένες Κοινότητες 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 

ΑΠ 3 
Προώθηση της Ενεργητικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων και διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους 
στην Αγοράς Εργασίας και στην Επιχειρηματικότητα 

ΕΣ 3.1 
Ενδυνάμωση και βελτίωση των ευκαιριών και δυνατοτήτων πρόσβασης των Ευπαθών Πληθυσμιακών 
Ομάδων (ιδίως των Ευάλωτων και των Ειδικών Ομάδων) στην αγορά εργασίας ή/και στην 
επιχειρηματικότητα 

Δ.3.1.1 

Εναρμόνιση του Οικογενειακού με τον 
Επαγγελματικό Βίο - Δράσεις Φιλοξενίας 
παιδιών (σε παιδικούς / βρεφικούς / 
βρεφονηπιακούς σταθμούς) 

Νοικοκυριά (τα μέλη των οποίων ανήκουν 
στις Ευπαθείς Ομάδες) με παιδιά 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.1.2 
Ολοκληρωμένες Δράσεις / Προγράμματα για 
την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των 
Ευπαθών Ομάδων 

Ευπαθείς Ομάδες του Τοπικού 
Πληθυσμού, με έμφαση στους νέους, στις 
γυναίκες και στα ΑΜΕΑ 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.1.3 
Προγράμματα Κατάρτισης (voucher 
κατάρτισης που χορηγείται και 
παρακολουθείται από Κοινωνικό Λειτουργό) 

Ευπαθείς Ομάδες του Τοπικού Πληθυσμού 
ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 

& Εθνικοί Πόροι 
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Άξονες Προτεραιότητας / Ειδικοί Στόχοι / Δράσεις Ενδεικτικοί Δυνητικοί Ωφελούμενοι 
Ενδεικτικές Πηγές 
Χρηματοδότησης 

Δ.3.1.4 

Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής / τοπικής 
κλίμακας για την προώθηση σε θέσεις 
απασχόλησης και αυταπασχόλησης 
μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή 
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό. 

Άτομα που βιώνουν ή απειλούνται από τη 
φτώχεια με προτεραιότητα στους 
δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος. 
Μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν 
πολλαπλά μειονεκτήματα. 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.1.5 
Δράσεις ενίσχυσης γυναικείας απασχόλησης / 
Επιδότηση Νέων θέσεων Εργασίας 

Άτομα που βιώνουν ή απειλούνται από τη 
φτώχεια με προτεραιότητα στους 
δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος.  
Γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό 
εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, 
είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση 
εργασίας, είτε άνεργες. 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.1.6 
Στοχευόμενες Δράσεις ενίσχυσης γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Άτομα που βιώνουν ή απειλούνται από τη 
φτώχεια με προτεραιότητα στους 
δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος.  
Γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό 
εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, 
είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση 
εργασίας, είτε άνεργες. 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.1.7 

Εναρμόνιση του Οικογενειακού με τον 
Επαγγελματικό Βίο - Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με 
νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες)/ΑΜΕΑ κλπ 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.1.8 
Εναρμόνιση του Οικογενειακού με τον 
Επαγγελματικό Βίο - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες)/ΑΜΕΑ κλπ 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.1.9 
Εναρμόνιση του Οικογενειακού με τον 
Επαγγελματικό Βίο - Κέντρα Διημέρευσης 
ατόμων με αναπηρία 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες)/ΑΜΕΑ κλπ 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.1.10 
Δημιουργία Νέων Θέσεων Απασχόλησης για  
μέλη Ευπαθών ομάδων που βρίσκονται εκτός 
αγοράς εργασίας 

Άτομα που βιώνουν ή απειλούνται από τη 
φτώχεια, με προτεραιότητα στους 
δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος. 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

ΕΣ 3.2 Αύξηση της απασχόλησης των Ευπαθών Ομάδων σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

Δ.3.2.1 
Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Προαγωγή 
της Κοινωνικής Οικονομίας και 
Επιχειρηματικότητας 

Ευπαθείς Ομάδες, Περιθωριοποιημένες 
Κοινότητες, Κοινωνικές Επιχειρήσεις 
(υφιστάμενες, νέες) 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.2.2 

Δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής 
κοινωνίας για τη στήριξη της κοινωνικής 
Οικονομίας και της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

Ευπαθείς Ομάδες, Περιθωριοποιημένες 
Κοινότητες, Κοινωνικές Επιχειρήσεις 
(υφιστάμενες, νέες) 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.2.3 

Στοχευμένες Δράσεις προώθησης σε θέσεις 
απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω 
προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων 

Ευπαθείς Ομάδες, Περιθωριοποιημένες 
Κοινότητες, Κοινωνικές Επιχειρήσεις 
(υφιστάμενες, νέες) 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.2.4 

Σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία 
Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης της 
ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες) / Άνεργοι 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι & 

ΕΠΑΝΑΔ 2014-2020 

Δ.3.2.5 
Στήριξη της αρχικής λειτουργίας νέων 
Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 

Ευπαθείς Ομάδες, Περιθωριοποιημένες 
Κοινότητες, Κοινωνικές Επιχειρήσεις 
(υφιστάμενες, νέες) 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 
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Άξονες Προτεραιότητας / Ειδικοί Στόχοι / Δράσεις Ενδεικτικοί Δυνητικοί Ωφελούμενοι 
Ενδεικτικές Πηγές 
Χρηματοδότησης 

ΕΣ 3.3 
Βελτίωση της Ποιότητας ζωής και της Απασχολησιμότητας σε υποβαθμισμένες περιοχές της ΠΔΜ που 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη κοινωνικών υποδομών, έλλειμμα ευκαιριών ανάπτυξης και παρουσιάζουν 
προβλήματα κοινωνικής συνοχής 

Δ.3.3.1 
Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας 
στον τομέα της «Αγροτικής Οικονομίας» 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες) / Άνεργοι /ΑΜΕΑ κλπ 

ΕΠΑΑ  
2014-2020 

Δ.3.3.2 
Δράσεις προώθησης της "Κοινωνικά 
Υποστηριζόμενης Γεωργίας" 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες) / Άνεργοι /ΑΜΕΑ κλπ 

ΕΠΑΑ  
2014-2020 

Δ.3.3.3 
Δημιουργία «βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού» 
αγροτικών προϊόντων στις τοπικές κοινωνίες 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες) / Άνεργοι /ΑΜΕΑ κλπ 

ΕΠΑΑ  
2014-2020 

Δ.3.3.4 

Εκσυγχρονισμός βελτίωση και αύξηση 
δυναμικότητας υφιστάμενων και συμπλήρωση 
νέων κοινωνικών Δομών στο πλαίσιο 
«Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης» 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες) / Άνεργοι /ΑΜΕΑ κλπ 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.3.5 
Δράσεις αποφυγής ιδρυματισμού και μείωσης 
της ακούσιας νοσηλείας 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες)/ΑΜΕΑ κλπ 

Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.3.6 
Δικτύωση, Κοινωνικοποίηση και κοινωνική 
εκπροσώπηση των ΑμεΑ 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες)/ΑΜΕΑ κλπ 

Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.3.7 
Εξειδικευμένη Συμβουλευτική και Ψυχολογική 
Υποστήριξη των Ευάλωτων Ομάδων με 
έμφαση στους ΑΜΕΑ 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες)/ΑΜΕΑ κλπ 

Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.3.8 

Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της 
κοινωνίας και των επιχειρήσεων για θέματα 
διακρίσεων και πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας 

Πολίτες της Περιφέρειας, Ευπαθείς 
Ομάδες 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.3.9 
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες)/ΑΜΕΑ κλπ 

Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.3.10 
Ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης των 
ατόμων με ψυχική αναπηρία 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες)/ΑΜΕΑ κλπ 

Εθνικοί Πόροι 

Δ.3.3.11 
Περιφερειακό Δίκτυο Προστασίας Υγείας του 
Πληθυσμού (Health safety net) 

Ευπαθείς Ομάδες (όλες οι κατηγορίες), 
Εργαζόμενοι, Άνεργοι ή/και συνταξιούχοι, 
χωρίς ασφάλιση υγείας 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

ΑΠ 4 
Αναβάθμιση – Επέκταση Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας που προάγουν 
και διευκολύνουν την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών Ομάδων και στηρίζουν τις πολιτικές 
αντιμετώπισης της Φτώχειας 

ΕΣ 4.1 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των τοπικών Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας, Υγείας και Πρόνοιας 

Δ.4.1.1 

Δημιουργία / ενίσχυση της προσβασιμότητας, 
των υποδομών, του εξοπλισμού και της 
ποιότητας λειτουργίας του  «Τοπικού Δικτύου 
Κοινωνικών Δομών» της ΠΔΜ 

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και 
Ειδικές Ομάδες) / Άνεργοι /ΑΜΕΑ κλπ 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
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Άξονες Προτεραιότητας / Ειδικοί Στόχοι / Δράσεις Ενδεικτικοί Δυνητικοί Ωφελούμενοι 
Ενδεικτικές Πηγές 
Χρηματοδότησης 

Δ.4.1.2 

Ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας σε Τομείς 
Ψυχικής Υγείας που υστερούν ή είναι 
ανεπαρκείς σε σχέση με τους πιο 
ανεπτυγμένους ΤοΨΥ. Δημιουργία 
μετανοσοκομειακών ξενώνων για τους ψυχικά 
ασθενείς 

Πολίτες, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, 
πληθυσμός που ζει στα όρια της φτώχειας, 
ανασφάλιστοι και κάτοικοι 
απομακρυσμένων περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων και των ακριτικών 
περιοχών κλπ 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

ΑΠ 5 
Συντονισμός, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής 
Ένταξης  

ΕΣ 5.1 
Συντονισμός, Ενημέρωση, Υποστήριξη της Εφαρμογής, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 

Δ.5.1.1 

Συντονισμός και υποστήριξη της εφαρμογής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής 
Ένταξης 

Πολίτες της Περιφέρειας, Ευπαθείς 
Ομάδες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό / 
Στελέχη Κοινωνικών Δομών κ.λπ. 
Στελέχη λοιπών Κοινωνικών Φορέων. 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.5.1.2 

Διάγνωση των αναγκών, των Φορέων, των 
Κοινωνικών Δομών και των Στελεχών τους για 
τη βέλτιστη και αποτελεσματική συγκρότηση 
του «Τοπικού Δικτύου Κοινωνικών Δομών» σε 
περιφερειακό επίπεδο 

Πολίτες της Περιφέρειας, Ευπαθείς 
Ομάδες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό / 
Στελέχη Κοινωνικών Δομών κ.λπ. 
Στελέχη λοιπών Κοινωνικών Φορέων. 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.5.1.3 
Συγκρότηση, ενεργοποίηση και στήριξη της 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συντονιστικού 
Μηχανισμού της ΠεΣΚΕ 

Πολίτες της Περιφέρειας, Ευπαθείς 
Ομάδες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό / 
Στελέχη Κοινωνικών Δομών κ.λπ. 
Στελέχη λοιπών Κοινωνικών Φορέων. 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.5.1.4 

Κινητοποίηση – Δικτύωση του Τοπικού 
Κοινωνικού Κεφαλαίου και των  Κοινωνικών 
Φορέων – Στήριξη Κοινωνικών Δικτύων και 
Πρωτοβουλιών Εθελοντισμού 

Πολίτες της Περιφέρειας, Ευπαθείς 
Ομάδες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό / 
Στελέχη Κοινωνικών Δομών κ.λπ. 
Στελέχη λοιπών Κοινωνικών Φορέων. 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.5.1.5 
Λοιπή Τεχνική Υποστήριξη (Σύμβουλοι, 
μελέτες, εμπειρογνώμονες ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) 

Πολίτες της Περιφέρειας, Ευπαθείς 
Ομάδες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό / 
Στελέχη Κοινωνικών Δομών κ.λπ. 
Στελέχη λοιπών Κοινωνικών Φορέων. 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 

Δ.5.1.6 
Πληροφόρηση και δημοσιότητα των Δράσεων 
της ΠεΣΚΕ 

Πολίτες της Περιφέρειας, Ευπαθείς 
Ομάδες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό / 
Στελέχη Κοινωνικών Δομών κ.λπ. 
Στελέχη λοιπών Κοινωνικών Φορέων. 

ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
& Εθνικοί Πόροι 
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5.1. Πηγές Χρηματοδότησης της ΠεΣΚΕ Δυτικής Μακεδονίας  

 
Η ΠεΣΚΕ ΠΔΜ έχει χαρακτηριστική πολυταμειακή προσέγγιση. Οι κύριες πηγές 
χρηματοδότησης της Περιφερειακής Στρατηγικής είναι:  

 Ο Κρατικός Προϋπολογισμός  

 Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι σε επίπεδο ΟΤΑ  

 Τα  Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Πόροι από γενικά και ειδικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Ιδιωτικοί πόροι  
 
Σε ότι αφορά τα Ταμεία που αναμένεται να χρηματοδοτήσουν την Περιφερειακή Στρατηγική 
αυτά έχουν ως ακολούθως:  

 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων  

 Ταμείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας (EaSI)  

 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)  

 Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης.  
 
Βασική πηγή χρηματοδότησης για την επίτευξη των στόχων της Περιφερειακής Στρατηγικής 
θα αποτελέσει το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα ο ΑΠ 10 (Θεματικός Στόχος (ΘΣ9))  
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 
(ΕΚΤ)».  

Η συνολική δημόσια δαπάνη του ΑΠ10 στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 ανέρχεται σε 
21,31 εκ.€ εκ των οποίων:  

- το ποσό των 17,05 εκ.€ αποτελεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 

- το ποσό των 4,26 εκ. € αποτελεί την Εθνική συμμετοχή.  

Επιπλέον οι δράσεις της ΠεΣΚΕ θα χρηματοδοτηθούν και από μέρος του προϋπολογισμού των 
παρακάτω Αξόνων:  

 ΑΠ 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ,  

 ΑΠ 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης (ΕΤΠΑ), που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ,  

 ΑΠ11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για 
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση»,  που συγχρηματοδοτείται από το 
ΕΤΠΑ,  

 ΑΠ 12 «Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)» και  

 και 13 «Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)».  
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6. Περιφερειακό Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης ΠεΣΚΕ  

 

Σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την αξιολόγηση  των 

παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και συγκρότησης / λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών 

σε επίπεδο ΠΔΜ, και λαμβάνοντας υπόψη  τις ανάγκες και προϋποθέσεις  διαμόρφωσης του 

«μίγματος» πολιτικής και κατεύθυνσης της Περιφερειακής Στρατηγικής, κρίνεται αναγκαία η 

δημιουργία ενός Περιφερειακού Συστήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης για το Σχεδιασμό, 

την Εφαρμογή, την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση των δράσεων της Περιφερειακής 

Στρατηγικής για την Κοινωνικη Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας, που μπορεί να 

συνίσταται στη συγκρότηση ενός ομογενοποιημένου «Περιφερειακού / Τοπικού Δικτύου 

Κοινωνικών Δομών» στη Δυτική Μακεδονία, με βάση: 

 αφενός την ιεραρχημένη αποκέντρωση των Κοινωνικών Δομών σε δύο επίπεδα: το 

Περιφερειακό και το Τοπικό  και,  

 αφετέρου,  την καθολική κάλυψη των κοινωνικών αναγκών του τοπικού πληθυσμού 

και, ειδικότερα, των επιμέρους κατηγοριών των Ευπαθών Ομάδων. 

Σημειώνεται ότι κρίσιμο στοιχείο της ΠεΣΚΕ ΠΔΜ αποτελεί η έμφαση σε ενεργητικές πολιτικές 

και η ενδυνάμωση του τοπικού πληθυσμού που συγκαταλέγεται στις ευπαθείς ομάδες. 

Οι υπηρεσίες κοινωνικής έρευνας, κοινωνικής ενσωμάτωσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, 

ιατροκοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης κ.λπ. παρέχονται χωρίς άμεσο εξωτερικό 

κόστος για τον ωφελούμενο, «βαρύνουν» δε το «Περιφερειακό / Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικών 

Δομών» , το οποίο δομείται σε δύο «επίπεδα» με την ακόλουθη λογική και περιεχόμενο: 

 

Επίπεδα διάρθρωσης Περιφερειακού & Τοπικού Δικτύου Κοινωνικών Δομών  

Επίπεδα Κατηγοριοποίηση Δομών 
Πλήθος 
Δομών 

Δομές «τύπου» One 
Stop Shops ανά Π.Ε. 

Πλήθος 
Δομών 

Επίπεδο 
Α 

Α.1 

Συγκρότηση «Περιφερειακής 
Εμβέλειας» Δομής 
Συντονισμού και 

Υποστήριξης της ΠεΣΚΕ 

1 - 

- 
 
 
 

Α.2 

Δομές Διοίκησης και 
Διαχείρισης των 

Περιφερειακών και Τοπικών 
Κοινωνικών Πολιτικών και 

Προώθησης της Κοινωνικής 
Ένταξης 

12 

Κοινωνικά 
Πολύκεντρα: 

«Διευρυμένα Γραφεία 
Κοινωνικής 

Διαμεσολάβησης και 
Προώθησης στην 

Απασχόληση» 

5 

Επίπεδο 
Β 

Β.1 

Ενιαίες Δομές Αντιμετώπισης 
της Φτώχειας (Κέντρα 

Κοινότητας) και Ειδικές 
Δομές Παροχής Κοινωνικών 
και Προνοιακών Υπηρεσιών 

σε Τοπικό Επίπεδο. 

33 
Κοινωνικά 

Πολύκεντρα: 
«Κέντρα Κοινότητας» 

4 

Β.2 
Δομές Παροχής Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Φροντίδας – 
Δομές  Ψυχικής Υγείας 

8 - - 
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Στο Επίπεδο Α.1 περιλαμβάνεται το Ενιαίο (Περιφερειακό) Γραφείο Διαμεσολάβησης.  

Στο Επίπεδο Α.2 περιλαμβάνονται τα ενοποιημένα «Δημοτικά» Γραφεία Διαμεσολάβησης 
(στους πέντε μεγαλύτερους πληθυσμιακά Δήμους της ΠΔΜ) και οι λοιπές «Ενιαίες Δομές» 
στους (επτά) μικρότερους Δήμους της Περιφέρειας, οι οποίες κατά περίπτωση, και ανάλογα 
με την υφιστάμενη χωροθέτηση Δομών και Κοινωνικών Υποδομών, καλύπτουν  
συμπληρωματικά προς τις υπάρχουσες, κυρίως υπηρεσίες διαμεσολάβησης, καθώς και τις 
πολλαπλές υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Κοινότητας και άλλες  Δομές που δεν 
λειτουργούν αυτοτελώς σε τοπικό επίπεδο.  

Για τις λειτουργίες αυτές,  το «Περιφερειακό» και τα «Δημοτικά» Γραφεία Διαμεσολάβησης 
συνεργάζονται με τις λοιπές Δομές και διαθέτουν το αναγκαίο συμπληρωματικό και 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα επισκέψεων. 

Η αναδιάρθρωση του τοπικού δικτύου Κοινωνικών Δομών στην ΠΔΜ, η προηγμένη μορφή 
ολοκληρωμένης παροχής πολλαπλών κοινωνικών υπηρεσιών, από «ενιαίο» σημείο υποδοχής 
και εξυπηρέτησης των ωφελουμένων με εξατομικευμένη προσέγγιση μέσω εξειδικευμένων 
επιστημόνων, η «αναφορά» των στελεχών των Δομών σε κεντρικό (περιφερειακό) μηχανισμό, 
η αξιολόγηση των παρεμβάσεων και η χρήση συστημάτων και ομογενοποιημένων εργαλείων, 
διαμορφώνουν μια πρωτόγνωρη διαδικασία συνεκτικών τοπικών πολιτικών για την πρόληψη 
των φαινομένων κοινωνικού διαχωρισμού, την αντιμετώπιση  της φτώχειας και την 
προώθηση στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων, που συντείνουν στη διαμόρφωση 
συνθηκών κοινωνικής καινοτομίας, οι οποίες «διατρέχουν» το σύνολο της ΠεΣΚΕ ΠΔΜ. 

Στο Επίπεδο Β.1 περιλαμβάνονται τα (τέσσερα) «Κέντρα» (One stop shop) σε επίπεδο Π.Ε., οι 
Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού (υφιστάμενες και νέες), 
καθώς και οι λοιπές «ομογενοποιημένες» ή «ειδικές» Κοινωνικές Δομές σε μικρότερους 
Δήμους, όπως ενδεικτικά: Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες   Φιλοξενίας Κακοποιημένων 
Γυναικών και Ανηλίκων, Κέντρα Κοινότητας, ΚΗΦΗ, Δομές ΠΦΥ, λοιπές Δομές Κοινωνικής 
Υποστήριξης κ.λπ. 

Στο Επίπεδο Β.2 περιλαμβάνονται οι υπάρχουσες Τοπικές Δομές Κοινωνικής Φροντίδας 
(Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας 
κ.λπ.), καθώς και Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Οι Δομές αυτές μπορούν να συμπληρώνονται με 
την κατασκευή, αναβάθμιση και λειτουργία νέων, ανάλογα με τις διαπιστωμένες ανάγκες 
συγκεκριμένων περιοχών. 

Το «δίκτυο» αυτών των Δομών συντονίζεται και εξυπηρετείται μέσω ενιαίου πληροφοριακού 
συστήματος, το οποίο εποπτεύεται από το Περιφερειακό και καθοδηγείται σε τοπικό επίπεδο 
από τα Δημοτικά Γραφεία Διαμεσολάβησης. Παρέχεται εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε 
συγκεκριμένα Στελέχη των Τοπικών Κοινωνικών Δομών. 
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