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Οι Πόροι του ΕΠ 
Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 

λαμβάνει συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 50% από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 

190.052.422 ευρώ δημόσια δαπάνη, εκ των 

οποίων ποσό 95.026.211 ευρώ αποτελούν την 

κοινοτική συνδρομή. 

Στο ποσό της κοινοτικής συνδρομής το ΕΚΤ 

συνεισφέρει με ποσό 20.747.212 ευρώ και το ΕΤΠΑ 

με ποσό 74.278.999 ευρώ. 

 



Η διάρθρωση του ΕΠ 

 

Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 

δομείται σε 10 Θεματικούς στόχους και 13 Άξονες 

προτεραιότητας. 

 

Από τους 13 Άξονες: 

 οι 9 αναφέρονται σε δράσεις ΕΤΠΑ,  

 οι 2 σε δράσεις ΕΚΤ και  

 οι 2 σε δράσεις Τεχνικής Βοήθειας. 

 

 



Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 10 

Ο Θεματικός στόχος 9 αντιστοιχείται σε 2 Άξονες 
Προτεραιότητας του ΠΕΠ, ως εξής: 

•Π/Υ:  
37.634.058 

ΑΠ 10 : Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 

- ΕΚΤ 

ΑΠ 9 : Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
- ΕΤΠΑ 

•Π/Υ:  
12.359.754 

που περιλαμβάνει χρηματοδότηση για υποδομές 

που περιλαμβάνει χρηματοδότηση για άυλες δράσεις 



Ανάλυση Άξονα Προτεραιότητας 10 

Άξονας 

Προτεραιότητας 

Χρηματοδότηση 

(Κοινοτική & 

Εθνική σε €) 

Επενδυτική 

Προτεραιότητα 
Ενδεικτικές Δράσεις 

ΑΠ 10 - Προώθηση 

της κοινωνικής 

ένταξης και 

καταπολέμηση της 

φτώχειας - ΕΚΤ 

37.634.058 

ΕΚΤ (9i) - Ενεργητική 

ένταξη, μεταξύ άλλων και 

με σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών και 

της δραστήριας 

συμμετοχής και τη 

βελτίωση των 

δυνατοτήτων 

απασχόλησης 

• 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 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. 

ΕΚΤ (9ii) - 

Κοινωνικοοικονομική 

ενσωμάτωση 

περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

• Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών 

μονάδων. 

• Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών 

ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες. 

• Λειτουργία χώρων Υγιεινής . 

• Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και σε ενήλικες 

μετανάστες, ρομά κ.α. εκτός δομών εκπαίδευσης. 

• Προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων. 

• 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. 



Ανάλυση Άξονα Προτεραιότητας 10 

Άξονας 

Προτεραιότητας 

Χρηματοδότηση 

(Κοινοτική & 

Εθνική σε €) 

Επενδυτική 

Προτεραιότητα 
Ενδεικτικές Δράσεις 

ΑΠ 10 - Προώθηση 

της κοινωνικής 

ένταξης και 

καταπολέμηση της 

φτώχειας – ΕΚΤ 

(συνέχεια) 

37.634.058 

ΕΚΤ (9iii) - 

Καταπολέμηση κάθε 

μορφής διακρίσεων 

και την προώθηση 

της ισότητας των 

ευκαιριών 

• 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. 

ΕΚΤ (9iv) - Βελτίωση 

της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένω

ν της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών γενικού 

συμφέροντος 

• Δράσεις αναβάθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και διεύρυνση 

της παροχής υπηρεσιών για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

• Υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ή πιλοτικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο για 

την αντιμετώπιση νέων αναδυόμενων αναγκών. 

• Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής . 

• Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές, 

αναδιοργάνωση των μονάδων υγείας  και συντονισμός της παροχής 

υπηρεσιών υγείας μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της νοσοκομειακής 

φροντίδας υγείας, μέσω της απόκτησης γνώσεων και ενίσχυσης των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

• Υποστήριξη λειτουργίας Κέντρων Φιλοξενίας (για μετανάστες – αιτούντες άσυλο). 

Συμπληρωματικά και πόρους από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

• Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας 

(κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία κλπ). 

• Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

• Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού. 

• Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε 

δομές / υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

• Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών. 

• Λειτουργία Τράπεζας Τροφίμων στην ΠΣΤΕ. 



Ανάλυση Άξονα Προτεραιότητας 10 

Άξονας 

Προτεραιότητας 

Χρηματοδότηση 

(Κοινοτική & 

Εθνική σε €) 

Επενδυτική Προτεραιότητα Ενδεικτικές Δράσεις 

ΑΠ 10 - Προώθηση 

της κοινωνικής 

ένταξης και 

καταπολέμηση της 

φτώχειας – ΕΚΤ 

(συνέχεια) 

37.634.058 

ΕΚΤ (9v) - Προαγωγή της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και της επαγγελματικής ένταξης 

σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς 

και την προώθηση της κοινωνικής 

οικονομίας και της οικονομίας 

της αλληλεγγύης προκειμένου να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση 

• Δράσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής οικονομίας. 

• Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων. 

• Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής 

Οικονομίας. 

• Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων 

κοινωνικών. επιχειρήσεων, όλων των μορφών που 

προβλέπονται από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής 

οικονομίας και εγγράφονται στο μητρώο Κοινωνικής 

Οικονομίας. 

• Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης των 

ΚΟΙΝΣΕΠ και των φορέων της κοινωνικής οικονομίας (σε 

συνάφεια και συσχέτιση με την αντίστοιχη δράση που 

υλοποιείται εμπροσθοβαρώς από το νέο ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια βίου μάθησης»). 

EKT (9vi) - Στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων 

• 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 (CLLD). 



Οι δράσεις που προκηρύσσονται άμεσα 

και θα αφορούν τους Δήμους 

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών:  

Κοινωνικά Παντοπωλεία, Δομές Παροχής Συσσιτίου,  Κοινωνικά 

Φαρμακεία 

 Η συγχρηματοδότηση θα είναι για 3 έτη.  

 Υπολογίζεται οι ωφελούμενοι να ξεπεράσουν τους 2.500 

 Ποσό που θα διατεθεί: 2.121.840 € 

 Δυνητικοί δικαιούχοι:  ΟΤΑ α΄ βαθμού, Δημοτικά ΝΠΔΔ, 

Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων ή ΜΚΟ, Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και Κοινωνικοί 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ). Σε 

περίπτωση ΜΚΟ/ΚΟΙΝΣΕΠ/ΚΟΙΣΠΕ θα πρέπει να έχει 

συναφθεί συνεργασία με τον αντίστοιχο Δήμο. 



Οι δράσεις που προκηρύσσονται άμεσα 

και θα αφορούν τους Δήμους 

Κέντρα Κοινότητας: 

 

 Η συγχρηματοδότηση θα είναι για 3 έτη.  

 Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα χρηματοδοτηθούν 25 δομές 

 Υπολογίζεται οι ωφελούμενοι να ξεπεράσουν τους 2.355 

 Ποσό που θα διατεθεί: 4.477.248 € 

 Δυνητικοί δικαιούχοι: Δήμοι και όλοι οι φορείς που 

συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς  



Οι δράσεις που προκηρύσσονται άμεσα 

και θα αφορούν τους Δήμους 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

(ΚΗΦΗ): 
 

 Αφορά σε συνέχιση δράσης που συγχρηματοδοτήθηκε 

από το ΕΠΑΝΑΔ την προηγούμενη περίοδο 

 Η συγχρηματοδότηση θα είναι για 1 έτος.  

 Υπολογίζεται οι ωφελούμενοι να είναι τουλάχιστον 25 

 Ποσό που θα διατεθεί: 125.000 € 

 Δυνητικοί δικαιούχοι: Δήμοι και ΝΠΔΔ των Δήμων, 

Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ή ΝΠΙΔ μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα 



 

 

ΕΥΔΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

stereaellada@mou.gr 

 

Fax : 22310 52864 

mailto:stereaellada@mou.gr
mailto:stereaellada@mou.gr


 

 

 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

 
Κωνσταντίνος Λέμας 

Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 


