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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  16/18-12-2019 

 

ΘΕΜΑ 10:  Ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2018 για την Κοινωνική Ένταξη. (άρθρο 13 

του Ν. 4445/2016) 

 

Την Τετάρτη 18-12-2019 και ώρα 12:00 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το 

Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 1568/12-

12-2019 του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρόντων του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου, των Αντιπεριφερειαρχών, 

Π.Ε. Λάρισας κ. Καλομπάτσιου Χρήστου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. 

Καρδίτσας κ. Νούσιου Κωνσταντίνου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κας Κολυνδρίνη 

Δωροθέας και των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών κ. Ιγγλέση Γρηγόριου, κ. 

Καραγιάννη Νικόλαου, κ. Λαδόπουλου Γεώργιου, κ. Λιούπα Νικόλαου, κ. Μόρα 

Αθανάσιου και κ. Μπάρδα Κωνσταντίνου. 

Προεδρεύων ο κ. Πινακάς Βασίλειος. 

Αντιπρόεδρος ο κ. Καραμπάτσας  Κωνσταντίνος. 

Εκτελών χρέη γραμματέα ο κ. Μπουτίνας Ιωάννης.  

Ειδικοί Γραμματείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Ζησιάδη 

Ευαγγελία, κα Ρέκου Ζωή και κα Τσιαντούλη Ευγενία. 

 Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

 

1 Ακρίβος Αθανάσιος Παρών 28 Μπακάση Βασιλική Παρούσα 

2 Αναγνωστόπουλος Δημήτριος  Παρών 29 Μπάρδας Κωνσταντίνος  Παρών 

3 Αράπκουλε Δέσποινα Παρούσα 30 Μπίλλη - Τσιτσέ Μαρία Παρούσα 

4 Γαϊτανίδης Κωνσταντίνος Παρών 31 Μπίλλης Απόστολος Παρών 

5 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 32 Μπουτίνας Ιωάννης  Παρών 

 
 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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6 Γεννάδιος Ιωάννης Παρών 33 Μπρέζας Ανδρέας Πάρων 

7 Γκαραλιάκος Ζήσης Παρών 34 Νάνος Απόστολος Απών 

8 Δημότσιος Στυλιανός Παρών 35 Νάτσινα Δήμητρα Παρούσα 

9 Δόκου Σουλτάνα Παρούσα 36 Νούλας Κωνσταντίνος Παρών 

10 Ζλατούδης Αθανάσιος Παρών 37 Νούσιος Κωνσταντίνος  Παρών 

11 Ζώγας Γεώργιος Παρών 38 Ντούρος Ευστάθιος Απών 

12 Ιγγλέσης Γρηγόριος  Παρών 39 Παιδής Αθανάσιος  Απών 

13 Καλαμπάκας Κωνσταντίνος Απών 40 Πινακάς Βασίλειος  Παρών 

14 Καλομπάτσιος Χρήστος  Παρών 41 Ρογγανάκη Αγλαΐα Απούσα 

15 Καναβός Απόστολος Παρών 42 Τέας Ιωάννης Παρών 

16 Καντερές Κωνσταντίνος Παρών 43 Τραγάνης Σταύρος Παρών  

17 Καραγιάννης Νικόλαος Παρών 44 Τσαγανού Χρυσούλα Παρούσα 

18 Καραμπάτσας Κωνσταντίνος  Παρών 45 Τσακνάκης Πέτρος Παρών 

19 Κίτσιος Γεώργιος  Παρών 46 Τσιαπλές Αναστάσιος Παρών 

20 Κολυνδρίνη - Χαλαστάρα 

Δωροθεα 

Παρούσα 47 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 

21 Κομήτσας Ρίζος Παρών 48 Τσιλιμίγκας Νικόλαος Απών 

22 Κομνός Απόστολος Απών 49 Χάιδος Ιωάννης Παρών 

23 Κουρέτας Δημήτριος Παρών  50 Χαλέβας Κωνσταντίνος  Απών 

24 Λαδόπουλος Γεώργιος  Παρών 51 Ψαχούλας Ιωάννης Απών 

25 Λιούπας Νικόλαος  Παρών    

26 Μιχαλάκης Χρηστος Παρών    

27 Μόρας Αθανάσιος Παρών    

 

Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε το θέμα ημερησίας 

διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας:  

«Ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας έτους 2018 για την Κοινωνική Ένταξη (άρθρο 13 του Ν. 4445/2016)». 

 

Το λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος  και 

εισηγήθηκε τα εξής: 
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1.          Σύνοψη έκθεσης 

 

Η διαπίστωση ότι το ζήτημα της Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκο και πολυπαραμετρικό καθώς σχετίζεται με την εφαρμογή οριζόντιων και 

κάθετων συνεκτικών πολυτομεακών και πολυταμειακών πολιτικών παραμένει σταθερή. 

Κατά το έτος 2018 τα θέματα της κοινωνικής ένταξης και συνοχής αντιμετωπίστηκαν 

σύμφωνα με τους γενικούς στόχους της εθνικής πολιτικής, εφαρμόζοντας συγκροτημένες 

συστηματικές παρεμβάσεις οι οποίες αφορούσαν το σύνολο του πληθυσμού προτάσσοντας, 

βεβαίως, παρεμβάσεις που αφορούσαν τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 

Οι επιπτώσεις της κρίσης που έπληξε τη Χώρα μας, ήταν και παραμένουν, σε σημαντικό 

βαθμό, ιδιαίτερα εμφανείς για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που παραμένει σε ιδιαίτερα 

δυσμενή κατάσταση και αντιμετωπίζει δυσκολίες ένταξης και αξιοπρεπούς διαβίωσης.  

Οι  διάφορες και έντονες μορφές, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτισμικής, ενεργειακής, 

φτώχειας που προέκυψαν και οι συνακόλουθες, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων χρήζουν αντιμετώπιση. 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν αναληφθεί μια σειρά πρωτοβουλιών για να 

αντιμετωπιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα 

που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο.), με την εφαρμογή διάφορων πολιτικών 

και με διάθεση πόρων πού προέρχονται, κυρίως, από τα Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

ακολουθεί τη δομή της περυσινής, επικαιροποιώντας τα αντίστοιχα στοιχεία και 

ακολουθώντας τις σχετικές μεταβολές των συναφών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων γίνεται 

εκτενέστερη αναφορά σε υλοποιηθείσες  δράσεις. 

 Οι πληροφορίες και τα στοιχεία αναζητήθηκαν και αντλήθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 (Ε.Υ.Δ.ΕΠ. Θ), Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα, Υπηρεσίες Υπουργείων, (κυρίως του Υπουργείου Εργασίας), το 

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ), το Ινστιτούτο Εργασίας της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.) Κέντρα Κοινότητας κλπ. 

Τα κεντρικά στοιχεία στα οποία επικεντρώνεται η έκθεση είναι η αναφορά στους άξονες 

προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (Π.Ε.Σ.Κ.Ε.), η περιγραφή 

των δράσεων για τις διάφορες ομάδες στόχου και τις γενικές παρεμβάσεις των ειδικών 

στόχων. 

Σημαντικό μέρος παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης εφαρμόζονται από τα Κέντρα 

Κοινότητας (Κ.Κ.) που αποτελούν, πλέον, ένα εκ των κατ’ εξοχήν σημείο αναφοράς των 

παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης και συνοχής και συνιστούν ένα βασικό πυρήνα εφαρμογής 

κοινωνικών παρεμβάσεων, καθόσον καθίστανται σημείο αναφοράς για την παροχή υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας, κυρίως σε πολίτες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. 

Μετά την ενεργοποίηση του συνόλου των Κ.Κ. που είχαν αιτηθεί την ένταξή τους στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, φαίνεται να 

επιτυγχάνεται, τόσο ο στόχος της αναγνωρισιμότητας των εν λόγω δομών, όσο και η σταδιακή, 

αλλά αρκετά ταχεία ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητές τους. Οι υπόλοιπες δράσεις για τις οποίες έχει καθοριστεί το απαιτούμενο 

πλαίσιο έχουν ενεργοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Μετά τη συνοπτική αυτή εισαγωγική 

αναφορά θα ακολουθήσουν τα δυο κύρια κεφάλαια που αφορούν πρώτον τους άξονες 

προτεραιότητας της Π.Ε.Σ.Κ.Ε και δεύτερον τους ειδικούς στόχους και στο τέλος θα 

παρατεθούν τα συμπεράσματα. 
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2. Παρακολούθηση της ΠΕΣΚΕ. Εξέλιξη των στόχων της ΠΕΣΚΕ κατά άξονα 

προτεραιότητας : Οι άξονες προτεραιότητας με τους συνακόλουθους 

και τα προβλεπόμενα σε αυτούς ειδικούς στόχους αποτυπώνονται ως 

ακολούθως: 

 

 Α.Π. 1: Αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού – 

Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών Ομάδων: 

Ο εν λόγω άξονας αφορά τις παρακάτω Παρεμβάσεις και Ομάδες 

Ωφελουμένων: 

Τη βελτίωση των όρων πρόσβασης και συμμετοχής των Ευπαθών Ομάδων 

(ιδίως των Ευάλωτων και των Ειδικών Ομάδων) στην αγορά εργασίας. 

Οι Γενικές Ομάδες Ωφελουμένων είναι:  

Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και Ειδικές Ομάδες)  

- Άνεργοι που "ανήκουν" στις Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και Ειδικές 

Ομάδες), με έμφαση στις γυναίκες και τους ανέργους με ηλικία 54-65 ετών 

 -Άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται ή 

υπόκεινται σε καθεστώς φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Για την έως τώρα υλοποίηση (31-12-2018), συνεχίζει να υφίσταται το ζήτημα που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί κεντρικά αναφορικά με τις δράσεις απασχόλησης, όσο και  

τις υπηρεσίες συμβουλευτικής. Οι υπηρεσίες παιδικής φροντίδας εφαρμόστηκαν 

στο σύνολο του εύρους τους.   

Τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων που 

ανήκουν σε Περιθωριοποιημένες Ομάδες:  

Γενικές Ομάδες Ωφελουμένων: Περιθωριοποιημένες Κοινότητες Ρομά. 

Εντάχθηκε το σύνολο των δομών και εφαρμόστηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στον 

εκπαιδευτικό τομέα, ορισμένες δράσεις τελούν υπό την αναμονή του καθορισμού 

του πλαισίου υλοποίησης.  

Την αύξηση της απασχόλησης των Ευπαθών Ομάδων σε Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις 

Γενικές Ομάδες Ωφελουμένων: Ευπαθείς Ομάδες (κυρίως Ευάλωτες και Ειδικές 

Ομάδες) / Άνεργοι /ΑΜΕΑ κτλ. 

Οι καθυστερήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για τον καθορισμό επαρκούς 

θεσμικού πλαισίου συνεχίστηκαν και για το παρόν έτος. Παρόλα αυτά υπήρξε μια 

σχετική ενεργοποίηση  του τομέα, ανεξάρτητα από τις όποιες προβλεπόμενες 

ενισχύσεις.  

 

 Α.Π. 2: Ανάπτυξη και Βιώσιμη Λειτουργία Περιφερειακού Δικτύου Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης: 

Ο δεύτερος άξονας αφορά τις παρακάτω Παρεμβάσεις και Ομάδες 

Ωφελουμένων: 

Την Ενημέρωση και Βελτίωση της Παροχής και Πρόσβασης σε Υπηρεσίες 

Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες 

(ιδίως στις Ειδικές Ομάδες και στα παιδιά) 

Γενικές Ομάδες Ωφελουμένων:  Άτομα που έχουν τη φροντίδα παιδιών με 

αναπηρία, ατόμων ευπαθών ομάδων, περιθωριοποιημένων ατόμων κ.τ.λ, παιδιά με 
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ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, παιδιά ή έφηβοι με 

αναπηρία, άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία. 

 

Εφαρμόστηκαν, τόσο οι δράσεις βρεφονηπιακών σταθμών  ολοκληρωμένης 

φροντίδας και ΚΔΑΠ μεΑ, όσο και των υπολοίπων υπηρεσιών και δομών. 

 

Την ενδυνάμωση και βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας των Ευπαθών 

Πληθυσμιακών Ομάδων (ιδίως των Ευάλωτων και των Ειδικών Ομάδων) 

Γενικές Ομάδες Ωφελουμένων: Ευπαθείς Ομάδες (όλες οι κατηγορίες), εργαζόμενοι, 

άνεργοι ή/και συνταξιούχοι, χωρίς ασφάλιση υγείας. 

 

Εντάχθηκαν τα Κέντρα Κοινότητας και οι 4 δομές βασικών αγαθών, παρέμεινε σε 

περιορισμένο ποσοστό η ενεργοποίηση της λειτουργίας νέων δομών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας (ΤΟ.Μ.Υ.). 

 

 Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας και των Υλικών Στερήσεων 

Γενικές Ομάδες Ωφελουμένων:  Μέλη Ευπαθών Ομάδων που διαβιούν σε 

νοικοκυριά που πλήττονται από ακραία φτώχεια. (αφορά την υλοποίηση του 

προγράμματος  ΤΕΒΑ). 

Εφαρμόστηκαν δράσεις σε όλες της Π.Ε. της Θεσσαλίας, μέσω της συγκρότησης 

ειδικών εταιρικών σχημάτων. 

Βελτίωση των όρων διαβίωσης και Εισοδηματική Στήριξη των Οικογενειών 

που υπόκεινται σε συνθήκες Ακραίας Φτώχειας 

Γενικές Ομάδες Ωφελουμένων: Μέλη Ευπαθών Ομάδων που διαβιούν σε 

νοικοκυριά που πλήττονται από ακραία φτώχεια (αφορά πρωτίστως το Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης Κ.Ε.Α.). 

Η διαπίστωση είναι ότι έχει ενεργοποιηθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό η 

χορήγηση του Κ.Ε.Α. 

 

 Α.Π. 3: Αναβάθμιση Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Υποδομών που προάγουν, 

στηρίζουν και διευκολύνουν την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών 

Ομάδων: 

Ο τρίτος άξονας αφορά τις παρακάτω Παρεμβάσεις και Ομάδες 

Ωφελουμένων: 

Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των τοπικών Υποδομών Υγείας, 

Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας 

Γενικές Ομάδες Ωφελουμένων: Πολίτες της Περιφέρειας, ευπαθείς Ομάδες, 

περιθωριοποιημένες Κοινότητες. 

Πρόκειται για 4 δομές (υποδομές) που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σε προγενέστερη φάση, καθώς και 

υποδομές πρόνοιας που εντάχθηκαν και θα υλοποιηθούν σε συμβατικές περιοχές, 

καθώς και στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 

«OΣΒΑΑ» που έχουν ενεργοποιηθεί και εφαρμόζονται παρεμβάσεις. 
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Άμβλυνση των προβλημάτων χαμηλής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

υποβαθμισμένων κοινοτήτων σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας. 

Γενικές Ομάδες Ωφελουμένων: Πολίτες της Περιφέρειας, ευπαθείς Ομάδες, 

περιθωριοποιημένες Κοινότητες. 

Αφορά παρεμβάσεις που σχετίζονται με το θέμα της προσβασιμότητας, καθώς και 

με ζητήματα κοινωνικών δομών και στήριξης της απασχόλησης. 

Βελτίωση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, καθώς και των υπηρεσιών 

κατάρτισης και εκπαίδευσης, μέσω ανάπτυξης ή/και αναβάθμισης των 

κατάλληλων Εκπαιδευτικών Υποδομών. 

Γενικές Ομάδες Ωφελουμένων: Ευπαθείς Ομάδες, περιθωριοποιημένες Κοινότητες, 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νέες), ενήλικες με χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 

απειλούνται ή υπόκεινται σε καθεστώς φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Υλοποίηση: Οι δράσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) 

παραμένουν με σημαντικές καθυστερήσεις, λόγω θεσμικού πλαισίου, οι δε 

προβλεπόμενες υποδομές εκπαίδευσης υλοποιήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Στήριξη της αναζωογόνησης και ανάπτυξης περιοχών της Περιφέρειας με 

προβλήματα διάρρηξης (διάσπασης) του  κοινωνικού ιστού και  υποβάθμισης 

των αστικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών υποδομών τους. 

Γενικές Ομάδες Ωφελουμένων: Ευπαθείς Ομάδες, περιθωριοποιημένες Κοινότητες. 

Υλοποίηση: Οι δράσεις ΟΣΒΑΑ έχουν ενεργοποιηθεί για 4 περιοχές, σε διαφορετικές 

φάσεις, ενώ πρόκειται να εντατικοποιηθούν οι ενέργειες υλοποίησης.  

 

Α.Π. 4: Συντονισμός, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης: 

 

Ο τέταρτος άξονας αφορά υποστηρικτικές δράσεις για την εφαρμογής των 

σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων.  

 

 Συντονισμός, Ενημέρωση, Υποστήριξη της Εφαρμογής, Παρακολούθηση και 

Αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης. 

Γενικές Ομάδες Ωφελουμένων: Πολίτες της Περιφέρειας, Ευπαθείς Ομάδες, 

Περιθωριοποιημένες Κοινότητες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό / στελέχη 

κοινωνικών δομών κ.τ.λ. 

Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την υποστήριξη της λειτουργίας του 

Περιφερικού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.  

 

Βελτίωση των Ικανοτήτων των Φορέων,  Ενδυνάμωση των Εξειδικευμένων 

Στελεχών τους, Εισαγωγή Συστημάτων και Εφαρμογών Κοινωνικής 

Καινοτομίας για τη βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των 

αποτελεσμάτων της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 
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Γενικές Ομάδες Ωφελουμένων:  Πολίτες της Περιφέρειας, Ευπαθείς Ομάδες, 

Περιθωριοποιημένες Κοινότητες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό / στελέχη κοινων. 

δομών κ.λπ. 

Υλοποίηση: Οι διαδικασίες επιμόρφωσης, εκ μέρους των αρμόδιων φορέων 

(Υπουργεία, Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κ.α) δεν είχαν ιδιαίτερο εύρος. Εγκαταστάθηκαν τα 

συστήματα και εφαρμογές ταυτοποίησης ωφελουμένων. 

 

3. Βασικές παρεμβάσεις ανά στόχο όπως πλέον αυτοί υφίστανται. 

 

 

 Α.Π. 1: Αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού – 

Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ευπαθών Ομάδων: 

- Ε.Σ.-1.1: Βελτίωση των όρων πρόσβασης και συμμετοχής των Ευπαθών 

Ομάδων (ιδίως των Ευάλωτων και των Ειδικών Ομάδων) στην αγορά 

εργασίας. 

Στον εν λόγω ειδικό στόχο διακρίνουμε μια ιδιαίτερα υψηλή απόδοση στις δράσεις 

παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά, οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία 

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2018-2019» η οποία σύμφωνα με τη σχετική περιγραφή του τεχνικού δελτίου 

αφορά την: παροχή σε ωφελούμενους (γυναίκες και άνδρες που έχουν την 

επιμέλεια ανηλίκων) θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, 

για το σχολικό έτος 2018-2019, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, 

Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η δράση συμβάλλει στην αύξηση και 

διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων από οικογένειες με εισοδήματα 

κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα 

από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και 

αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της 

παιδικής προστασίας. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε 

ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του, που 

λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.  

 

Στο πλαίσιο αυτό διατέθηκε χρηματοδότηση για παροχή θέσεων σε Βρεφικούς, 

Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για βρέφη από 2 ή από 8 ή από 18 μηνών 

έως 2,5 ετών και προνήπια από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση.  

 

Για το έτος 2018 επιχορηγήθηκαν μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 (Π.Ε.Π.Θ.) 3991 γονείς στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία μητέρες. 

 

Ο συνολικός Π/Υ για την κατηγορία «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» ήταν 3.628.679,00 ευρώ. 

 

Οι λοιπές δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση της απασχόλησης εξαρτώνται 

από κεντρικές ρυθμίσεις και τα τοπικά Σχέδια Κοινωνικής Ένταξης (ΤοΣΚΕ) αφορούν 

δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) και οι οποίες είναι σε εξέλιξη. 
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- Ε.Σ.-1.2: Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων 

που ανήκουν σε Περιθωριοποιημένες Ομάδες:  

Ο συγκεκριμένος ειδικός στόχος αφορά τους Ρομά της Θεσσαλίας ως την κύρια 

περιθωριοποιημένη ομάδα. 

Στη Θεσσαλία υπάρχουν εγκατεστημένοι  σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και 

σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., πιο συγκεκριμένα: 

 

 Π.Ε. Καρδίτσας: 

 στην περιοχή Μαύρικα Δ. Καρδίτσας όπου υπάρχουν περίπου 

1500 Ρομά 

 Στους Σοφάδες στον παλαιό (εντός αστικού ιστού) και στο νέο 

(εκτός πόλης) όπου υπάρχουν περίπου 2460 Ρομά 

 Π.Ε. Λάρισας: 

 στην περιοχή Νέα Σμύρνη Λάρισας όπου υπάρχουν περίπου 

4500 Ρομά 

 Στο Δήμο Τυρνάβου με 2000 περίπου Ρομά 

 Στο Δήμο φαρσάλων  900 περίπου Ρομά 

 Π.Ε. Μαγνησίας: 

 στις περιοχές Αλιβέρι και Νεάπολη του Δήμου Βόλου με 

πληθυσμό περίπου 1350 Ρομά  και Αγίας Παρασκευής με 400 

άτομα περίπου 

 Π.Ε. Τρικάλων: 

 στις περιοχές Κηπάκι με πληθυσμό περίπου 1100 Ρομά  και 

Πύργου με 500 άτομα περίπου 

 

Για όλες τις παραπάνω περιοχές, όπου εντοπίζονται οι περιθωριοποιημένες ομάδες, 

λειτουργούν Παραρτήματα Ρομά των Κέντρων Κοινότητας του αρμόδιου Δήμου τα 

οποία χρηματοδοτήθηκαν από το (Π.Ε.Π.Θ.) 2014-2020. Π/Υ 1.900.000,00 ευρώ. 

 

Τα Παραρτήματα Ρομά παρέχουν Υπηρεσίες: 

 Υποδοχής, ενημέρωσης και υποστήριξης του πληθυσμού αναφοράς. 

 Συνεργασίας με Φορείς και Υπηρεσίες. 

 Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση 

των ωφελουμένων, μέσω συμβουλευτικής, στήριξης και ενδυνάμωσης, 

διευκόλυνσης για διεκπεραίωση θεμάτων, δικαστικών, αστικοδημοτικών και 

νομικών εκκρεμοτήτων και μέσω δικτυώσεων με κάθε αρμόδιο φορέα και 

οργανισμό.  

Στα παραρτήματα Ρομά της Θεσσαλίας παρέχεται το σύνολο των ανωτέρω 

υπηρεσιών και γενικότερα η λειτουργία τους, με τα όποια προβλήματα κατά 

καιρούς προκύπτουν, μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα ικανοποιητική, σε αρκετές 

δε περιπτώσεις υποδειγματική. 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν εφαρμοστεί δράσεις όπως : παραπομπής ωφελουμένων 

στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

Κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση  του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, για 

επίδομα στέγασης, επιδόματα ΟΠΕΚΑ, προγράμματα του ΤΕΒΑ/FAED, σύνδεση με 

τις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, τα ΚΗΦΗ, τα ΚΔΗΦ,, 

αντιμετώπισης εθισμού, επανένταξης  κ.α.  
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Συλλογική ή και εξατομικευμένη ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας (δράσεις 

αγωγής υγείας) και εμβολιαστικά προγράμματα . 

Στήριξη της σχολικής φοίτησης, αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής και 

προγράμματα βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

Ανάπτυξη συνεργασιών δικτύωσης που δημιουργούν συνέργειες.  

Για το συγκεκριμένο πληθυσμό υπήρξαν και άλλες παρεμβάσεις από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το οποίο υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις. 

 Οι παρεμβάσεις αναπτύχθηκαν στους Νομούς Μαγνησίας, Λάρισας και Καρδίτσας 

και αφορούσαν συνολικά 13 σχολικές μονάδες με τα παρακάτω πακέτα εργασίας 

και ενέργειες. 

 Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή 

 Προσέγγιση κοινοτήτων και οικογενειών Ρομά – καταγραφή παιδιών 

 Εγγραφή παιδιών Ρομά στην προσχολική εκπαίδευση 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης των οικογενειών Ρομά για την παραμονή στο 

σχολείο 

 Εμψυχωτικές δραστηριότητες παιδιών Ρομά στο νηπιαγωγείο 

 Παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης 

των παιδιών στα σχολεία 

 Διάγνωση αναγκών ανά σχολείο και περιοχή - ενεργοποίηση 

διαμεσολαβητών 

 Παρεμβάσεις σε οικισμούς - καταυλισμούς για θέματα εκπαίδευσης 

 Σύνδεση οικισμού καταυλισμών με σχόλια και διευκόλυνση της 

πρόσβασης 

 Προετοιμασία εκπαιδευτικών 

 Τμήματα ενίσχυσης, εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση 

 Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών (ΕΔΑΜ) 

 Τμήματα Μελέτης Φροντιστηριακής Υποστήριξης 

 Παρακολούθηση της φοίτησης των παιδιών Ρομά 

 Εκπαιδευτικές δράσεις για την ολοκλήρωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

νέων Ρομά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και ενηλίκων Ρομά 

 Παρεμβάσεις σε οικισμούς καταυλισμούς για θέματα εκπαίδευσης 

 Διάγνωση αναγκών ανά σχολείο και περιοχή - ενεργοποίηση 

διαμεσολαβητών 

 Συνεργασία με σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 

 Συμβουλευτική σε ενήλικες Ρομά 

 Τμήματα εγγραμματισμού 

  Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς 

πρόληψης της σχολικής ψυχολογίας, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και 

ευαισθητοποίηση των στελεχών εκπαίδευσης - υποστηρικτικές δράσεις με 

διαμεσολαβητές 
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 Προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης της σχολικής 

ψυχολογίας 

 Προετοιμασία εκπαιδευτικών 

 Ευαισθητοποίησης στελεχών εκπαίδευσης 

 Υποστηρικτικές δράσεις με διαμεσολαβητές 

 Επιστημονική, Τεχνοοικονομική και Διοικητική Υποστήριξη του Έργου 

 Συνεργασία με φορείς και συλλογικούς φορείς Ρομά 

 Προβολή και διάχυση της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της 

παρέμβασης στην ευρύτερη κοινότητα σε Τοπικό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό 

επίπεδο 

Για τις περιθωριοποιημένες ομάδες των Ρομά υπήρξαν και αρκετές άλλες 

δράσεις, όπως  προαγωγής υγείας από Υπηρεσίες της Περιφέρειας, 

προετοιμασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων κατοικίας και επιχειρησιακά 

σχέδια που κατατέθηκαν από Δήμους στην Ειδική Γραμματεία Ρομά για τα 

οποία τέθηκαν σε διαβούλευση και σε διαδικασία ωριμάνσεων. Υπήρξε επίσης 

και η υλοποίηση δράσεων συνεργασίας διάφορων φορέων (π.χ. Εταιρικό σχήμα 

μεταξύ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου και 

Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, Δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Η 

πόλη που μαθαίνει» του Δ. Λαρισαίων κ.α), καθώς και διακρατικών 

συνεργασιών. 

 

- Ε.Σ.-1.3: Αύξηση της απασχόλησης των Ευπαθών Ομάδων σε Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις 

Στο συγκεκριμένο στόχο υπήρξαν δράσεις που υλοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο 

Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Ι.Ν.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο 

του Έργου «Κωδ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» το οποίο  

χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και  από το ΠΔΕ του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αναφορικά με τα 

προβλεπόμενα στο συγκεκριμένο ειδικό στόχο πραγματοποιηθήκαν την περίοδο 

2017-2018 δύο (2) συνεδρίες ανά άτομο για θέματα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας για έναν  συνολικό αριθμό 979 ατόμων.  

Αναφορικά με τον Περιφερειακό Μηχανισμό Υποστήριξης Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και λοιπές δράσεις και ενισχύσεις του 

τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) η προβλεπόμενη 

ενεργοποίησή τους προσέκρουσε στην καθυστέρηση των απαιτούμενων κεντρικών 

ρυθμίσεων. 

Παρόλα αυτά συστάθηκαν και ενεργοποιήθηκαν αρκετές Κοιν.Σ.ΕΠ. στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα έως την 31-12-2018 σύμφωνα με 

στοιχεία που επεξεργάστηκε το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου 

Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καταγράφονται 96 κοινωνικές 

επιχειρήσεις με συνολικό αριθμό μελών 622 άτομα και μέσο ύψος συνεταιριστικής 

μερίδας 285,8 ευρώ. Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο αριθμό ενεργών κοινωνικών 
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επιχειρήσεων είναι χωρίς πληροφορία (13), οι άλλες δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών (12), οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (12), οι τέχνες, 

διασκέδαση και ψυχαγωγία (10) και η εκπαίδευση (10). Οι περισσότερες κοινωνικές 

επιχειρήσεις εγγράφηκαν στο Μητρώο το τρίτο τρίμηνο του 2017 (11) και το πρώτο 

τρίμηνο του 2018 (11), ενώ τα περισσότερα μέλη καταγράφονται το πρώτο τρίμηνο 

του 2014 (79 μέλη).  

Πιο συγκεκριμένα: 

Η ΠΕ Μαγνησίας έχει 42 κοινωνικές επιχειρήσεις με συνολικό αριθμό μελών 238 

άτομα και μέση συνεταιριστική μερίδα 200,9 ευρώ. 

Η ΠΕ Λάρισας, 37 με συνολικό αριθμό μελών 262 άτομα και μέση συνεταιριστική 

μερίδα 469,2 ευρώ. 

Η ΠΕ Τρικάλων 9 με συνολικό αριθμό μελών 87 άτομα και μέση συνεταιριστική 

μερίδα 92,86 ευρώ. 

Και η ΠΕ Καρδίτσας 5 με συνολικό αριθμό μελών 25 άτομα και μέση συνεταιριστική 

μερίδα 104 ευρώ. 

 

 ΕΑ.Π. 2: Ανάπτυξη και Βιώσιμη Λειτουργία Περιφερειακού Δικτύου 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης: 

- Ε.Σ.-2.1: Ενημέρωση και Βελτίωση της Παροχής και Πρόσβασης σε Υπηρεσίες 

Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες 

(ιδίως στις Ειδικές Ομάδες και στα παιδιά) 

Στο στόχο αυτό, ο οποίος αφορά κυρίως άτομα με αναπηρία, υπήρξαν παρεμβάσεις 

μέσω  της λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας  (Ο.Φ), 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜεΑ), Κέντρα 

Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και εξειδικευμένης εκπαίδευσης 

υποστήριξης ΑμεΑ, καθώς επίσης και στήριξης των άμεσα ωφελούμενων και όσων 

έχουν την ευθύνη να τα φροντίζουν με μια σειρά παρεμβάσεων εκπαίδευσης, 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης. Παρεμβάσεις που σχετίζονται με την 

προσβασιμότητα θα περιγραφούν στη συνέχεια και συγκεκριμένα στον ειδικό  3.1 

που αφορά χρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α.  

Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, 

παιδιών με αναπηρία οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019». Π/Υ 

9.970.000,00 ευρώ. 

 

 

Υπήρξε:  

 Χρηματοδότηση συμμετοχής ωφελουμένων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

Ολοκληρωμένης Φροντίδας (όπου προβλέπεται και η συμμετοχή παιδιών με 

αναπηρία) για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών και προνήπια από 2,5 ετών 

μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 
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  Σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία. 

 

Όπου επωφελήθηκαν κατά το έτος 2018, μέσω του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας, 65 

ωφελούμενες μητέρες παιδιών με αναπηρίες. 

 

Χρηματοδότηση δύο (2)  Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με 

Αναπηρία: 

1. Του ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ Βόλου στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας 

φροντίδας, μεταφοράς και παραμονής σε 15 άτομα με αναπηρίες, σε 

πενθήμερη βάση, διαμονή, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, 

φυσικοθεραπεία, ατομική και ομαδική άσκηση, εκπαίδευση στην 

αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής 

ζωής, δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες 

κοινωνικοποίησης, συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, 

πολιτισμού και άθλησης, καθώς και ενέργειες ψυχοκοινωνικής 

στήριξης και ψυχολογικής ενδυνάμωσης. 

2.  Του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με 

Νοητική Υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» που παρέχει πενθήμερη 

εξυπηρέτηση σε  20 ωφελούμενους,: παραμονή / αναψυχή των 

άμεσα ωφελουμένων, απασχόλησή τους, μέσω δραστηριοτήτων 

δημιουργικής απασχόλησης, σε εκπαίδευση, στην αυτοεξυπηρέτηση, 

σε εργοθεραπείες, σε ατομική ή/και ομαδική άσκηση, σε 

φυσικοθεραπείες, καθώς και σε σίτισή τους.  

 Χρηματοδότηση για τη συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), από τα οποία παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας 

φροντίδας (νοσηλευτική φροντίδα, φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών 

αναγκών διαβίωσης, ατομική υγιεινή, φυσικοθεραπεία, προγράμματα 

δημιουργικής απασχόλησης, κοντινοί περίπατοι και στο μέτρο του δυνατού 

υλοποιούνται προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων) - φιλοξενίας σε ηλικιωμένα ατόμα, που δεν μπορούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (άτομα με κινητικές δυσκολίες, άνοια, κ.λ.π.) 

από εξειδικευμένα στελέχη (νοσηλευτές, κοινωνικούς φροντιστές, 

φυσικοθεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό) και συγκεκριμένα:  

 

1. Των ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ : Λειτουργία Κ.Η.Φ.Η. Βόλου, 

στη Δημοτική Ενότητα Βόλου με δυνατότητα πενθήμερης εβδομαδιαίας 

εξυπηρέτησης 30 ατόμων. Του Κ.Η.Φ.Η. Αγριάς, στη Δημοτική Ενότητα 

Αγριάς και έχει δυνατότητα πενθήμερης εβδομαδιαίας εξυπηρέτησης 15 

ατόμων και του Κ.Η.Φ.Η. Νέας Αγχιάλου, στη Δημοτική Ενότητα Νέας 

Αγχιάλου με δυνατότητα πενθήμερης εβδομαδιαίας εξυπηρέτησης 30 

ατόμων.  

2. Του ΚΗΦΗ Τρικάλων, : Λειτουργία Κ.Η.Φ.Η. Δ. Τρικκαίων στη Δημοτική 

Ενότητα Τρικκαίων με δυνατότητα πενθήμερης εβδομαδιαίας 

εξυπηρέτησης 25 ηλικιωμένων ατόμων.  

 

 Χρηματοδότηση για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την 

ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το 

έτος 2018 – 2019. Αφορά την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  από Ειδικό Βοηθητικό και Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενσωμάτωση και η 
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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. Σο πλαίσιο αυτό υποστηρίχθηκαν 51 παιδιά στη Θεσσαλία 

κατά το 2018. 

 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 

Θεσσαλίας το οποίο προήλθε από τη συγχώνευση τριών  φορέων: «Θεραπευτήριο 

Χρόνιων Παθήσεων – Ο “Αριστεύς” Λάρισας», το «Θεραπευτήριο Χρόνιων 

Παθήσεων Τρικάλων» και το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών 

με Αναπηρίες Καρδίτσας» με τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με 

την ονομασία «Παράρτημα ΑμεΑ Λάρισας – Ο “Αριστεύς” Λάρισας» στο οποίο 

υπάγεται και η δομή του Βόλου (πρώην Κε.Σ.Α.Α.Μ. Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών 

Ατόμων Μαγνησίας), «Παράρτημα ΑμεΑ Τρικάλων» και «Παράρτημα Αποθεραπείας 

και Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας».  

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας αναλαμβάνει υπηρεσίες φροντίδας, ένα 

σημαντικό μέρος  ψυχοκοινωνικών παθήσεων καλύπτοντας μεγάλο ηλικιακό εύρος 

(από βρέφη και  νήπια έως 6 ετών, την εφηβική ηλικία, ενήλικες και ηλικιωμένα 

άτομα) σε ανοικτές και κλειστές δομές και εφαρμόζει μια σειρά δράσεων και 

παρεμβάσεων όπως : ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνικοθεραπευτική μέριμνα, 

προεπαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, 

φροντίδα, στέγη και διατροφή, κατάλληλο ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία κ.α, καλύπτοντας έναν αρκετά 

σημαντικό μέρος των αναγκών της περιοχής με την εξυπηρέτηση περίπου 350 

ατόμων. 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 εντάχθηκε 

πράξη για προμήθεια σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού η οποία θα αναφερθεί στον 

άξονα 3.  

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τέλος αναπτύσσονται αρκετές δράσεις στον τομέα της 

ψυχικής υγείας με πλήρη συστηματική και αποτελεσματική ενεργοποίηση και 

υλοποίηση του προγράμματος «Ψυχαργώς» και με μια σειρά δομών και υπηρεσιών 

που καλύπτουν σημαντικό μέρος των αναγκών του τομέα. 

 

 Ε.Σ.-2.2: Ενδυνάμωση και βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας των Ευπαθών 

Πληθυσμιακών Ομάδων (ιδίως των Ευάλωτων και των Ειδικών Ομάδων) 

Στο πλαίσιο του εν λόγω στόχου εντάχθηκαν μέσω του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 

τα Κέντρα Κοινότητας για το σύνολο, σχεδόν, των Δήμων (23 σε σύνολο 25 Δήμων, 

τα δυο υπολειπόμενα, απλά, δεν ανταποκρίθηκαν). Π/Υ 3.200.000,00 ευρώ. 

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν  το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την 

κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα 

επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που 

του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, 

Περιφέρειας ή επικράτειας. Μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της 

περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της 

οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα 

διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας. 
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Παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση 

της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε 

να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή 

οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη 

παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, 

ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.  

Η ενεργοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Κέντρα Κοινότητας της 

Θεσσαλίας, όπως προκύπτει από τις επαφές και συνεργασίες, με τις εν λόγω δομές, 

διαφαίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. 

Εκτός των Κέντρων Κοινότητας δημιουργήθηκαν και οκτώ δομές παροχής βασικών 

αγαθών τα οποία επίσης χρηματοδοτήθηκαν από το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020. 

Πιο συγκεκριμένα χρηματοδοτήθηκαν τέσσερα (4) Κοινωνικά Φαρμακεία και 

τέσσερα (4) Κοινωνικά Παντοπωλεία σε κάθε έδρα Νομού της Περιφέρειας Π/Υ 

243.360,00 το καθένα ήτοι 973.440,00 € 

Τα Κοινωνικά Φαρμακεία για τα οποία χρηματοδοτείται η λειτουργία τους για τρία 

τουλάχιστον έτη, παρέχουν δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και 

παραφαρμακευτικά προϊόντα σε συγκεκριμένους  ωφελούμενους κάθε μήνα.  Τα 

παραπάνω  διανέμονται σε  ωφελούμενους - άτομα/ νοικοκυριά που διαμένουν στο 

Δήμο, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων βρίσκονται 

σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.  

Οι ωφελούμενοι ανά Δήμο είναι:  

ΔΗΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Δήμος Βόλου 140 

Δήμος Λαρισαίων 240 

Δήμος Καρδίτσας  168 

Δήμος Τρικκαίων 255 

ΣΥΝΟΛΟ 803 

Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία για τα οποία, χρηματοδοτείται η λειτουργία τους, 

επίσης,  για τρία τουλάχιστον έτη, διανέμουν, σε σταθερή βάση, τρόφιμα και 

είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, κατεψυγμένα, είδη ατομικής υγιεινής, είδη 

ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού (καινούργια ή μεταχειρισμένα σε 

καλή κατάσταση), βιβλία, παιχνίδια και άλλα είδη εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, 

κτλ. Τα παραπάνω αγαθά  διανέμονται σε  ωφελούμενους - άτομα/ νοικοκυριά 

που διαμένουν στο Δήμο, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών 

στοιχείων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.  

Οι ωφελούμενοι ανά Δήμο είναι:  

ΔΗΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Δήμος Βόλου 370 

Δήμος Λαρισαίων 470 

Δήμος Καρδίτσας  960 

Δήμος Τρικκαίων 327 

ΣΥΝΟΛΟ 2127 
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Έχουν επίσης αναπτυχθεί μια σειρά δράσεων από διάφορους φορείς που 

εδρεύουν στην Περιφέρεια και αφορούν υπηρεσίες όπως: Κοινωνικά ιατρεία, 

κοινωνικά μαγειρεία και συσσίτια, κοινωνικά φροντιστήρια, δημοτικοί 

λαχανόκηποι,  δραστηριότητες ενδυνάμωσης και κοινωνικοποίησης των 

ευπαθών ομάδων, κοινωνικά παντοπωλεία σε άλλους Δήμους, καθώς και ένα 

εύρος υπηρεσιών αγωγής υγείας από την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας. 

Μέσω του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020  χρηματοδοτήθηκαν επίσης δράσεις 

Ξενώνων Φιλοξενίας και Συμβουλευτικών Κέντρων γυναικών θυμάτων βίας και 

συγκεκριμένα:  

Ξενώνες Φιλοξενίας 

1. Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Βόλου 

με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά 

των γυναικών και συγκεκριμένα, την  υποστήριξη των γυναικών που 

υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν. Στόχος του Ξενώνα είναι να 

παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, 

ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική 

συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα. Ο 

συγκεκριμένος ξενώνας παρείχε υπηρεσίες σε 39 γυναίκες. Π/Υ 

746.101,00 ευρώ. 

2. Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο 

Λάρισας με αντίστοιχες υπηρεσίες από τις οποίες ωφελήθηκαν 13 

γυναίκες. Π/Υ 732.700,00 ευρώ. 

 

Συμβουλευτικά Κέντρα  

 

1. Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία/ Δήμος Λαρισαίων που αφορούσε παροχή 

υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, την 

υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας 

για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς 

και την υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, 

όταν απαιτούνταν. Με δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης.- 

δράσεις προώθησης στην απασχόληση.- δράσεις δικτύωσης με τοπικούς 

φορείς και οργανισμούς, τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων και μεταξύ των 

δομών του δικτύου.- δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Από την πράξη 

επωφελήθηκαν 135 γυναίκες. Π/Υ 390.000,00 ευρώ. 

2.  Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

στο Δήμος Τρικκαίων με αντίστοιχες υπηρεσίες από τις οποίες ωφελήθηκαν 

69 γυναίκες. Π/Υ 413.460,00 ευρώ. 

3. Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

στο Δήμο Καρδίτσας από το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και λειτούργησε 
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από την ένταξή του 25-04-2018 με 40 ωφελούμενες γυναίκες. Π/Υ 

207.000,00 ευρώ. 

 

Στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας, έχει εκπονηθεί το πλαίσιο αναδιάταξης 

των υπηρεσιών και πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στη διάρθρωση διάφορων 

οργανισμών. Εντάχθηκαν στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας με προϋπολογισμό 11,7 εκατ. ευρώ 

όλες οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) που στοχεύουν στο να παρέχουν καθολική 

δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) 

για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης τους χωρίς διακρίσεις και συμβάλλουν στη 

μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.  

Λόγω δυσκολιών και αδυναμιών εκ μέρους των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) 

εξεύρεσης χώρων στέγασης και αναγκαίου βασικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 

εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών αυτά καθυστέρησαν να 

λειτουργήσουν. Εντός του 2018 εντάχθηκαν στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 3 ΤΟΜΥ της 

Αγριάς & Ν. Ιωνίας Μαγνησίας και Αγίου Γεωργίου Λάρισας. 

 

- Ε.Σ.-2.3: Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας και των Υλικών Στερήσεων 

Πρόβλεψη παρεμβάσεων για 24.497 Μέλη Ευπαθών Ομάδων που διαβιούν σε 

νοικοκυριά που πλήττονται από ακραία φτώχεια. 

Αφορά το πρόγραμμα Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Π. 

Ε.Β.Υ.Σ.), ύψους 27,6 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιήθηκε στις 4 Περιφερειακές 

Ενότητες με συντονιστές τους Δήμους των εδρών τους.  

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), μέσω των 

Κοινωνικών Συμπράξεων που συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, διανέμει 

στους απόρους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή και υποστηρίζει δράσεις 

σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεών τροφίμων. 

Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή τροφίμων ή/και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής, καθώς και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην 

κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την 

κοινωνική ενσωμάτωση και, ως εκ τούτου, συνεισφέρει στο στόχο της εξάλειψης της 

φτώχειας και συγκεκριμένα τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν 

κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες που 

διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

Η συνολική περίοδος εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, διαρκεί από την 1η 

Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Σε κάθε Δήμο πρωτεύουσας των Νομών της Θεσσαλίας έχουν αναπτυχθεί εταιρικά 

σχήματα τα οποία έχουν παραμείνει αμετάβλητα και για το παρόν έτος, με τους 

αντίστοιχους εγκεκριμένους και απορροφημένους προϋπολογισμούς και 

ωφελούμενους και είναι τα παρακάτω: 
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Στο Δήμο Βόλου, με το εταιρικό σχήμα: Δήμος Βόλου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ι.Μ. 

Δημητριάδος & Αλμυρού, Δήμος Αλμυρού, Δήμος Ρήγα Φεραίου, Δήμος Ζαγοράς-

Μουρεσίου, Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Σκιάθου, Δήμος Σκοπέλου, Δήμος 

Αλοννήσου, Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, Σύλλογος 

Γονέων Τριών Τέκνων Νομού Μαγνησίας «Η ΑΡΓΩ», Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 

Τριτέκνων Αλμυρού, Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Μαγνησίας, ΑΜΚΕ «Εν δράσει», 

όπου καλύφθηκαν 12.412 άτομα με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 6.763.244,89 € και 

τη χρηματοδότηση έως 31-12-2018 να έχει ανέλθει στο ποσό του 1.962.970,10 € 

Στο Δήμο Καρδίτσας, με το εταιρικό σχήμα: Π.Ε. Καρδίτσας, Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και 

Φαναριοφερσάλων – Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, Δήμος Σοφάδων, Δήμος Παλαμά, 

Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου  (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.), Δήμος Λίμνης 

Πλαστήρα, Δήμος Αργιθέας, όπου καλύφθηκαν 9.667 άτομα με εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό 6.100.692,10 € και τη χρηματοδότηση έως 31-12-2018 να έχει 

ανέλθει στο ποσό των 2.593.131,28 €. 

Στο Δήμο Λάρισας, με το εταιρικό σχήμα: Δήμος Λαρισαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας ΔΗΚΕΛ, 

Δήμος Ελασσόνας, Δήμος Τεμπών, Δήμος Κιλελέρ, Δήμος Τυρνάβου, Δήμος 

Αγιάς, Δήμος Φαρσάλων, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 

ΚΕΘΕΑ, Πανθεσσαλικός Συλ. Αναπήρων Πολιτών, Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας, Σύλ. 

Πολυτέκνων Λάρισας & Περιχώρων, Σύλ. Τριτέκνων Λάρισας, Το Χαμόγελο του 

Παιδιού, όπου καλύφθηκαν 13.010 άτομα με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

8.157.710,69 € και τη χρηματοδότηση έως 31-12-2018 να έχει ανέλθει στο ποσό του 

1.856.058,47 €. 

Στο Δήμο Τρικκαίων, με το εταιρικό σχήμα: Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, Δήμος 

Καλαμπάκας, Δήμος Πύλης, Δήμος Φαρκαδόνας, ΑΜΚΕ Συνειρμός, e-trikala, 

Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο., ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α Πύλης, Κέντρο Σπουδών Αρνος, Ι.Μ.Τρίκκης και Σταγών, 

Σύλλογος Μονογονεϊκών Οικογενειών, Σύλλογος Τριτέκνων Ν.Τρικάλων, Σύλλογος 

Πολυτέκνων Ν. Τρικάλων, Σύλλογος ΑΜΕΑ «ΕΛΠΙΔΑ» Ν. Τρικάλων, Σύλλογος ΑΜΕΑ 

«ΑΡΩΓΗ» Ν. Τρικάλων, Σύλλογος ΑΜΕΑ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» Ν.Τρικάλων, 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών - Περιφερειακή Ένωση Δυτικής Θεσσαλίας, 

Σύλλογος Ρομ Κηπακίου Ν. Τρικάλων, Σύλλογος Παιδιών με νεοπλασματικές 

ασθένειες Ν. Τρικάλων «ΦΛΟΓΑ», Δίκτυο Αλληλεγγύη για όλους-χωρίς μεσάζοντες, 

ΚΟΙΔΕΦΑ, ΚΕΚ Σταγών, ΕΠΑΨΥ, όπου καλύφθηκαν 10.862 άτομα με εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό 7.392.181,23 € και τη χρηματοδότηση έως 31-12-2018 να έχει 

ανέλθει στο ποσό των 2.067.0645,15 €. 

Η δράση κρίνεται αρκετά επιτυχής με πολλές παράλληλες παρεμβάσεις δικτυώσεις 

και συνέργειες μεταξύ των φορέων.  

- Ε.Σ.-2.4: Βελτίωση των όρων διαβίωσης και Εισοδηματική Στήριξη των 

Οικογενειών που υπόκεινται σε συνθήκες Ακραίας Φτώχειας 

Στον εν λόγω ειδικό στόχο προβλέπονταν η στήριξη : 

Μελών Ευπαθών Ομάδων που διαβιούν σε νοικοκυριά που πλήττονται από ακραία 

φτώχεια. 

Αφορά το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) το οποίο χειρίζεται η Διεύθυνση 

Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο χορηγήθηκε, σε 
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επίπεδο Θεσσαλικών Δήμων, ανά αριθμό αιτήσεων ωφελουμένων, με βάση τα 

στοιχεία  της ως άνω Διεύθυνσης , όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΔΗΜΟΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Αργιθέας 246 

Καρδίτσας 8502 

Λίμνης Πλαστήρα 209 

Μουζακίου 1413 

Παλαμά 1344 

Σοφάδων 4459 

Αγιάς 1656 

Ελασσόνας 2157 

Κιλελέρ 970 

Λαρισαίων 13428 

Τεμπών 726 

Τυρνάβου 3608 

Φαρσάλων 1437 

Αλμυρού 844 

Βόλου 16613 

Ζαγοράς-

Μουρεσίου 945 

Νότιου Πηλίου 891 

Ρήγα Φεραίου 460 

Αλοννήσου 130 

Σκιάθου 186 

Σκοπέλου 344 

Καλαμπάκας 2092 

Πύλης 2367 

Τρικαίων 12448 

Φαρκαδόνας 1520 

Σύνολο 46.354249                    78.9952 

  

Ο αριθμός, σχεδόν διπλασιάστηκε συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ένδειξη, 

αφενός, σημαντικών αναγκών, αφετέρου αποτελεσματικού μηχανισμού απόδοσης 

καθώς και σημαντικής συνεισφοράς των Κέντρων Κοινότητας. 

 

 Α.Π. 3: Αναβάθμιση Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Υποδομών που 

προάγουν, στηρίζουν και διευκολύνουν την Κοινωνική Ενσωμάτωση των 

Ευπαθών Ομάδων: 

 

- Ε.Σ.-3.1: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των τοπικών Υποδομών Υγείας, 

Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας 

Πρόκειται για αναβάθμιση υποδομών χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠΑ με στόχο 

σημαντικός αριθμός του πληθυσμού, που θα καλυφθεί από βελτιωμένες υπηρεσίες 

πρόνοιας. 
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Για τον εν λόγω ειδικό στόχο, μέσω του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας εκτός από τις 4 δομές 

(Γηροκομείο Καλαμπάκας π/υ 1.808.239,07 ευρώ, Στέγη Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Βόλου π/υ 491.446,80, ΚΕΘΕΑ Πιλότος π/υ 564.117,11 ευρώ και 

Μαγειρεία στο Δήμο Λαρισαίων 135.234,50 ευρώ) οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν και 

υλοποιήθηκαν, ήδη, εντάχθηκαν επίσης:  

 Το Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Καρδίτσας της Ιεράς Μητρόπολης 

Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων το οποίο αφορά τη  χρηματοδότηση 

της αποπεράτωσης υπάρχοντος κτιρίου, την κατασκευή των προτεινόμενων 

προσθηκών, καθώς επίσης και την προμήθεια του εξοπλισμού που 

απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του.  Το κέντρο θα αναλάβει τη 

στήριξη ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού που διαβιούν στην 

Καρδίτσα και την ευρύτερη περιοχή. Ωφελούμενοι θα είναι, αναλόγως της 

επιμέρους δραστηριότητας του Κέντρου, άτομα που διαβιούν σε συνθήκες 

φτώχειας, νέοι μαθητές ή τελειόφοιτοι, ηλικιωμένοι, άτομα με μερική 

αναπηρία κ.α. Οι δραστηριότητες του Κέντρου αφορούν συνοπτικά στη 

σίτιση, παροχή αναγκαίων ειδών, δραστηριότητες ψυχολογικής υποστήριξης 

και συμβουλευτικής, κοινωνικού φροντιστηρίου, εκπαιδευτικά - πολιτιστικά 

και ψυχαγωγικά προγράμματα. Π/Υ 3.590.074,98 ευρώ. 

  Η Επέκταση του Θεοδωριδείου Κέντρου Υποστήριξης για Ανθρώπους με 

Αναπηρία ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Η Πράξη αφορά στη δημιουργία Κέντρου Διημέρευσης 

- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική στέρηση σε οικόπεδο 

ιδιοκτησίας του Δήμου Καρδίτσας συνολικής επιφάνειας 406,83 τ.μ., και 

προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του, καλύπτοντας αυξημένες 

ανάγκες υποστήριξης και παροχής συμβουλών για ανθρώπους με αναπηρία. 

Π/Υ 1.114.130,85 ευρώ. 

 Η Δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου και Ανοικτού Κέντρου Ημέρας 

Αστέγων Δ. Τρικκαίων. Αφορά δημιουργία δομής που θα στεγάζεται σε 

ιδιόκτητο οίκημα του Δήμου Τρικκαίων με την εκτέλεση εργασιών – 

διευθετήσεων  που θα επιτρέψουν την προσαρμογή του συγκεκριμένου 

δημοτικού κτιρίου στη νέα του χρήση. Η δομή θα εξασφαλίζει ελάχιστη 

παροχή επαρκούς καθημερινής σίτισης σε τουλάχιστον 150 ωφελούμενους. 

Π/Υ 252.417,14 ευρώ. 

 Η Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Παιδικής Κατασκήνωσης της Ιεράς 

Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Αφορά την ανακαίνιση 

υπάρχουσας κατασκήνωσης, προκειμένου η δομή να συνεχίσει τη 

λειτουργία της παρέχοντας βελτιωμένες υπηρεσίες. Το έργο περιλαμβάνει 

εργασίες οικοδομικής και ηλεκτρομηχανολογικής ανακαίνιση των 5 οικίσκων 

διαμονής, του εστιατορίου, του μαγειρείου, του κυλικείου, των χώρων 

υγιεινής, των γραφείων διοίκησης, του ιατρείου, της λοιπής υποδομής και 

του περιβάλλοντος χώρου. Η παρέμβαση αφορά τη δημιουργική 

απασχόληση τέκνων φτωχών οικογενειών, με προτεραιότητα σε αυτά που 

ανήκουν σε οικογένειες ανέργων, νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενους και 

πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, προκειμένου να διευκολύνεται 

η αναζήτηση και εύρεση εργασίας (απασχολησιμότητα) των ατόμων που 

έχουν την ευθύνη της φροντίδας αυτών. Η δυνατότητα συμμετοχής σε  

κατασκηνωτικά προγράμματα με υπηρεσίες (δημιουργική απασχόληση, 

ψυχαγωγία, άθληση, συλλογικές δραστηριότητες) σε τέκνα φτωχών 

οικογενειών, με προτεραιότητα σε αυτά που ανήκουν σε οικογένειες 

ανέργων, νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενους και πολύτεκνες οικογένειες με 

χαμηλό εισόδημα, δωρεάν. Π/Υ 800.000,00 ευρώ. 
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   Η Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαίδευσης και Θεραπείας των Δομών του 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας (Κ.Π.Π.Θ) των Τμημάτων 

Εργοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Θεσσαλίας με σύγχρονα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά 

εργαλεία για την επίτευξη ολιστικής προσέγγισης σε ζητήματα φροντίδας, 

περίθαλψης, λειτουργικής, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης Ατόμων 

με Αναπηρία και ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Π/Υ 

271.845,96 ευρώ. 

 

- Ε.Σ.-3.2: Άμβλυνση των προβλημάτων χαμηλής οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης υποβαθμισμένων κοινοτήτων σε αστικές περιοχές της 

Περιφέρειας. 

Στον ειδικό αυτό στόχο υπάρχει πρόβλεψη για σημαντικό αριθμό πληθυσμού που 

θα καλυφθεί από βελτιωμένες κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και παροχές 

Για τον εν λόγω ειδικό στόχο υπήρξαν οι παρακάτω παρεμβάσεις από το Π.Ε.Π. 

Θεσσαλίας.  

Εντάχθηκε, εντός του 2018 η πράξη «Χρηματοδότηση έργων για βελτίωση 

προσβασιμότητας δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων» στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού για το 

Δήμο Λαρισαίων». 

Προβλέπονται παρεμβάσεις εξασφάλισης προσβασιμότητας σε κτήρια και 

κοινόχρηστους χώρους της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης της Λάρισας με σκοπό τη διασφάλιση της οριζόντιας και κατακόρυφης, 

ανεμπόδιστης, αυτόνομης και ασφαλούς διακίνησης ατόμων με αναπηρικό 

αμαξίδιο και γενικότερα ατόμων με αναπηρία ή / και εμποδιζόμενων ατόμων κάθε 

κατηγορίας Τόσο το κόστος της συνολικής μελέτης, όσο και το κόστος όλων των 

απαιτούμενων τεχνικών διευθετήσεων  στα δημοτικά κτήρια και τους 

κοινόχρηστους χώρους εντός της περιοχής παρέμβασης όπως ράμπες εισόδου, 

κατακόρυφη κυκλοφορία (ανελκυστήρες, αναβατόρια κλπ), WC-ΑΜΕΑ καθώς και 

πρόσβαση σε εξοπλισμό (χώροι συναλλαγών – γκισέ, τηλέφωνο κλπ)και τοποθέτηση 

κατάλληλων διαδρόμων και ηχητικών σημάτων κυκλοφορίας ατόμων με 

προβλήματα όρασης. Οι κτηριακές υποδομές εντός της περιοχής παρέμβασης έχουν 

χρήσεις Διοίκησης, Πολιτισμού και Πρόνοιας. Π/Υ 540.000,00 ευρώ. 

Υπήρξε η προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Job Center» του Βόλου το οποίο 

αφορά τη χρηματοδότηση των εργασιών κτηρίου στην περιοχή Παλαιά του Δήμου 

Βόλου εμβαδού ισογείου 390,67 τ.μ. με εσωτερικό εξώστη–πατάρι εμβαδού 170,32 

τ.μ., ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία εκεί της κοινωνικής δομής 

του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της απασχόλησης στην 

περιοχή παρέμβασης (Job Center). Π/Υ 200.000,00 ευρώ. 

Η εν λόγω δομή θα λειτουργήσει από την ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ - θα αποτελέσει σημείο 

αναφοράς για την περιοχή παρέμβασης και οι δράσεις που θα υλοποιούνται σε 

αυτό θα στοχεύουν στην εργασιακή προετοιμασία ανέργων όλων των κατηγοριών, 

ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων, προώθηση της επιχειρηματικότητας, 

πληροφόρηση, δυνατότητες κατάρτισης και επιδότησης κλπ, με ενδεικτικές 

κατευθύνσεις την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πολιτισμού, 

μαζικής εστίασης και ΜΜΕ παραδοσιακών επαγγελμάτων, την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα και γενικά την πληροφόρηση και την υποστήριξη κάθε 

ενδιαφερόμενου - αποκλειστικά και μόνο της περιοχής παρέμβασης της 
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Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου - για την απασχόληση 

και την επιχειρηματικότητα. 

Εντάχθηκε, επίσης, η πράξη «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης ευπαθών 

ομάδων». Πρόκειται για αποπεράτωση διώροφου κτιρίου με ισόγειο και υπόγειο 

του Δήμου Λαρισαίων με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Π/Υ 

689.663,25 ευρώ. 

Η δομή που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει ψυχαγωγικές δράσεις, 

μουσικοκινητικά παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι, επετειακές εκδηλώσεις. Θα 

διασυνδεθεί με τους Συλλόγους ΑΜΕΑ, ΟΑΕΔ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, σχολεία ΑΜΕΑ. 

Επιμορφωτικές Δράσεις – Συμβουλευτική ευπαθών ομάδων. Θα λειτουργήσει 

Κοινωνικό Φροντιστήριο για παιδιά σχολικής ηλικίας, καθώς επίσης και Σχολές 

Γονέων. Θα λειτουργεί επίσης Γραφείο Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Προώθησης στην Απασχόληση, Γραφείο Πρόληψης Υγείας 

και Εκθεσιακός χώρος. Η δομή θα προσφέρεται για εκπαιδευτικές πολιτιστικές 

δραστηριότητες όπως μαθήματα χορού, προβολές ταινιών καθώς και ως εκθεσιακός 

χώρος (φωτογραφίας, ζωγραφικής κλπ). Επιπλέον, στο χώρο αυτό θα υλοποιούνται 

πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες απασχόλησης για παιδιά 

ωφελούμενους (πχ. θεατρικό παιχνίδι, χορός κ.α.). Χρηματοδοτήθηκε, επίσης καιο 

εξοπλισμός του ΚΔΑΠμεΑ Ν. Σμύρνης με Π/Υ 33.337,23 ευρώ. 

Εγκρίθηκε, επίσης, η χρηματοδότηση για τη διαμόρφωση εξωτερικών όψεων  και 

του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βόλου όπου 

στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας 

Υγείας. Π/Υ 400.000,00 ευρώ. 

Οι δράσεις που εφαρμόζονται επιχειρούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις 

προκλήσεις υποστήριξης των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ιδιαίτερα την 

ακραία φτώχεια. Π/Υ 51.000,00 ευρώ. 

Τέλος εντάχθηκε η χρηματοδότηση της Πράξης  « Ενιαιοποίηση Συστημάτων 

Κοινωνικής Υποστήριξης και Βελτίωση της Προσβασιμότητας» στο Πολεοδομικό 

Συγκρότημα του Δήμου Βόλου . Αφορά  την προμήθεια και εγκατάσταση μιας 

ολοκληρωμένης εφαρμογής Client tracking για τη διαχείριση των κοινωνικών  

παροχών του Δήμου προς τους πολίτες με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας 

των πολιτών σε υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης, ιδιαίτερα αυτών που 

πλήττονται από φτώχεια ή ανήκουν σε ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Με 

στόχο να  επιτευχθεί η δικτύωση και η ομογενοποίηση των προνοιακών υπηρεσιών 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης και σήμερα λειτουργούν 

ανεξάρτητα. Έτσι θα υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών 

του Δήμου και ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων τους. 

 

- Ε.Σ.-3.3: Βελτίωση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, καθώς και των 

υπηρεσιών κατάρτισης και εκπαίδευσης, μέσω ανάπτυξης ή/και 

αναβάθμισης των κατάλληλων Εκπαιδευτικών Υποδομών. 

Η πρόβλεψη είναι να δημιουργηθούν υποδομές στήριξης υφιστάμενων και νέων  

Κοιν.Σ.Ε.Π και  Αναβαθμισμένες / λειτουργικές / νέες υποδομές εκπαίδευσης (πλην 

της τριτοβάθμιας) και κοινωνικής φροντίδας.   

Οι προβλεπόμενες δράσεις για τις ΚΟΙΝΣΕΠ χαρακτηρίζονται από μια σημαντική 

καθυστέρηση, η οποία σχετίζεται, κυρίως, με το θεσμικό πλαίσιο καθώς, παρότι το 

βασικό νομοθετικό πλαίσιο υφίσταται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, 

υφίστανται αρκετές εκκρεμότητες, τόσο στην ενεργοποίηση των μηχανισμών 

στήριξης των ΚΟΙΝΣΕΠ, όσο και στη λειτουργία των ιδίων των ΚΟΙΝΣΕΠ. Έχουν, 
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παρόλα, αυτά, ενεργοποιηθεί, ορισμένοι φορείς ενημέρωσης οι οποίοι 

πραγματοποίησαν και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκδηλώσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης, χωρίς, όμως, αυτές να είναι ενταγμένες στις προβλεπόμενες 

χρηματοδοτικές δράσεις καθότι, από τα κεντρικά παρέμεναν ανενεργές.  

Για τις υποδομές εκπαίδευσης - πρόνοιας, εντάχθηκαν μέσω του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας, 

4 ήδη, κατά το έτος 2017. Ένα ΕΕΕΕΚ (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) για 50 άτομα Π/Υ 4.290.000,00 ευρώ, 2 νηπιαγωγεία 

Π/Υ 660.000,00 ευρώ το καθένα ήτοι 1.200.222,00 ευρώ και 1 δημοτικό σχολείο Π/Υ 

877.554,13 ευρώ. . Επίσης, διατέθηκε εξοπλισμός (Η/Υ) σε σχολεία Α/θμιας και 

Β/θμιας εκπαίδευσης συνολικού Π/Υ 5.502.435,00 ευρώ. 

 

 

Πιο συγκεκριμένα : 

 Ανέγερση Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Ατόμων με Αναπηρίες. Αφορά κτήριο εκπαίδευσης 

δυναμικότητας 50 μαθητών και περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας που 

θα ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 3.916,26 m2, ιδιοκτησίας 

του Δήμου Λαρισαίων, στην Περιοχή Νεάπολη. Περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, 12 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ιατρείου/αναρρωτηρίου, 

αίθουσα φαγητού, χώρο παρασκευής τυποποιημένων προϊόντων, γραφείο 

φύλακα, εργαστήριο ανθοκομίας με αποθήκη και αποδυτήρια, 2 εργαστήρια 

αυτόνομης διαβίωσης, ,γραφείο φυσιοθεραπευτή, χώρο υδροθεραπείας, 

αίθουσα βιβλιοθήκης, εργαστήριο μουσικοκινητικής εκπαίδευσης με 

αποθήκη οργάνων, εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο χειροτεχνίας, 

γραφείο ψυχολόγου, κοινωνικής λειτουργού, εργοθεραπευτή, 

λογοθεραπευτή, αίθουσα συλλόγου γονέων/μικροομάδων, αίθουσα 

ηρεμίας, αίθουσα εκτόνωσης κα. 

 Κατασκευή 2 Νηπιαγωγείων δυναμικότητας 50 ατόμων το καθένα στην 

πόλη των Τρικάλων και επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Πατητηρίου 

Αλοννήσου δυναμικότητας 150 ατόμων. 

- Ε.Σ.-3.4: Στήριξη της αναζωογόνησης και ανάπτυξης περιοχών της 

Περιφέρειας με προβλήματα διάρρηξης (διάσπασης) του  κοινωνικού ιστού 

και υποβάθμισης των αστικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών υποδομών 

τους 

Για το συγκεκριμένο ειδικό στόχο είναι σε διαδικασία υλοποίησης τα  

Ολοκληρωμένα Σχέδια Τοπικής Ανάπτυξης (στο πλαίσιο ΟΣΒΑΑ), στους 4 Δήμους 

των πρωτευουσών των Θεσσαλικών Νομών. 

 

 Α.Π. 4: Συντονισμός, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης: 

- Ε.Σ.-4.1: Συντονισμός, Ενημέρωση, Υποστήριξη της Εφαρμογής, 

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής 

Ένταξης 

Από την ΕΥΔ.Ε.Π. Θεσσαλίας εκδόθηκε στις 27-08-2018 πρόσκληση υποβολής 

πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου «Περιφερειακό Παρατηρητήριο 

Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας». Στις 4 Οκτωβρίου 2018 εγκρίθηκε ο νέος 
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Οργανισμός της Περιφέρειας με τον οποίο συστάθηκε το «Περιφερειακό 

Παρατηρητήριο Κοινωνικής  Ένταξης  Θεσσαλίας» και εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας κατατέθηκε η χρηματοδότησής του. Η πράξη αφορούσε τη 

χρηματοδότηση ενεργειών υποστήριξης της δημιουργίας, οργάνωσης και 

λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για 

την λειτουργία του.  Από το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας δεν χρειάστηκε η 

ενεργοποίηση κάποιων δράσεων ενημέρωσης ή ωρίμανσης και αυτό θα γίνει, ίσως, 

σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον, απαιτηθεί. 

- Ε.Σ.-4.2: Βελτίωση των Ικανοτήτων των Φορέων,  Ενδυνάμωση των 

Εξειδικευμένων Στελεχών τους, Εισαγωγή Συστημάτων και εφαρμογών 

Κοινωνικής Καινοτομίας για τη βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας 

των αποτελεσμάτων της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 

Εγκαταστάθηκαν συστήματα και εφαρμογές ταυτοποίησης των ωφελουμένων στα 

Κέντρα Κοινότητας. Οι καταρτίσεις και επιμορφώσεις παρουσιάζουν κάποιες 

καθυστερήσεις και δεν υπήρξε συστηματική υλοποίησή τους. Εντός του 2018 

πραγματοποιήθηκε μόνο ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για τα στελέχη των Κέντρων 

Κοινότητας και στο οποίο συμμετείχαν και 3 στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εφαρμόσει επίσης και τις παρακάτω  δράσεις:  

 

 Tο Κέντρο «ΧΑΡΑ Ι» στη Νεάπολη Λάρισας για την εκπαίδευση και 

δημιουργική απασχόληση ατόμων με αυτισμό και το νέο κτίριο του Ειδικού 

Σχολείου Λάρισας, που κατασκευάζεται στη Νεάπολη και θα προσφέρει 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε άτομα με αναπηρίες. 

 Έχει εξοπλίσει όλα τα Ειδικά Σχολεία της Θεσσαλίας με ειδικά μηχανήματα 

και εξοπλισμό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης προϋπολογισμού 4,2 εκατ. 

ευρώ.  

 Κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο και μέχρι σήμερα έχουν 

ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργα που αφορούν στην εξειδικευμένη 

εκπαιδευτική υποστήριξη και ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, με πρόσληψη 61 ατόμων Ειδικού Προσωπικού για 

την υποστήριξη 110 μαθητών με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 1,8 

εκατ. ευρώ. 

 Μεταφέρει δωρεάν, καθημερινά, 16.000 μαθητές από και προς τα σχολεία 

τους. Για το σκοπό αυτό έχουν διατεθεί 75 εκατομμύρια ευρώ.  

 Χρηματοδοτεί, επίσης, τη μεταφορά μαθητών δημοτικών σχολείων σε 

κολυμβητήρια για να αθληθούν και να μάθουν κολύμπι. 

 Διέθεσε περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη ιδρυμάτων 

όπως γηροκομεία, ορφανοτροφεία, δομές προστασίας παιδιών με 

αναπηρίες και φιλανθρωπικά σωματεία. 
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 Επιδοτεί με 6 εκατ. ευρώ νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα για να 

αντικαταστήσουν συστήματα πετρελαίου θέρμανσης με συστήματα φυσικού 

αερίου. 

 Υλοποιεί Προγράμματα Πρόληψης Δημόσιας Υγείας με δωρεάν εξετάσεις για 

ανασφάλιστους συμπολίτες, στις κινητές μονάδες της 5ης ΥΠΕ. 

 Τέλος η υποδειγματική δράση «Εργαστήριο Ζωής» του Κέντρου Πρόληψης 

του ΟΚΑΝΑ Λάρισας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, ενισχύθηκε περαιτέρω και είχε μια εξαιρετική επιτυχία, αφού 

κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Pompidou για 

το έτος 2018. 

Συμπεράσματα  

 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αναπτύχθηκε και κατά το έτος 2018 ένα σύνολο 

παρεμβάσεων αναφορικά με την κοινωνική ένταξη, ακολουθώντας το γενικό 

πλαίσιο που προβλέπεται από την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης 

(ΠΕ.Σ.Κ.Ε.), με τις αναγκαίες προσαρμογές. 

 Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν μπορεί να κριθούν ιδιαίτερα σημαντικές και 

αποτελεσματικές περιλαμβάνοντας το σύνολο του εύρους της Κοινωνικής 

Πολιτικής.  

Είχε ήδη επισημανθεί, στην προηγούμενη αναφορά, ότι η εφαρμογή των πολιτικών 

προσαρμόστηκε σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις της ΠΕΣΚΕ, οι οποίες είχαν 

διαμορφωθεί σε πρωθύστερη φάση, χωρίς να υπάρχουν όλα τα στοιχεία που θα 

επέτρεπαν ένα πιο ακριβή προγραμματισμό της. 

Αναμένουμε την τροποποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), 

για όποιες άλλες επικαιροποιήσεις της (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.) και την ανάλογη εφαρμογή της.  

Με δεδομένο λοιπόν ότι οι διάφορες καθυστερήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν σε 

διάφορους τομείς, αναφορικά με τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου από το 

αρμόδιο Υπουργείο, καθώς επίσης και προβλήματα των τελικών δικαιούχων, κυρίως 

των μικρών ΟΤΑ, σε σχέση με τη στελέχωσή τους, η έως τώρα πορεία της 

υλοποίησης των παρεμβάσεων θα μπορούσε να κριθεί ιδιαίτερα θετική. 

Είναι σαφής η σημαντική ενεργοποίηση δράσεων στον τομέα της κοινωνικής 

ένταξης και η πορεία τους εξελίσσεται πολλαπλασιαστικά.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων 

Κοινότητας, που αποτελούν, ήδη, το βασικό σημείο αναφοράς στο θέμα της 

Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς δύνανται να παρέχουν ολιστικές κοινωνικές 

υπηρεσίες. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη σύσταση και μετά την πλήρη στελέχωση του 

Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης πρόκειται να διευρύνει το 

συντονιστικό και εμψυχωτικό της ρόλο, ώστε να βελτιώσει στο μέγιστο δυνατό τις 
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παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, καθώς αυτές συνιστούν μια από 

τις βασικότερες προτεραιότητες της Περιφέρειας. 

 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Αποφασίζει 

 

Να εγκρίνει την Ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2018 για την Κοινωνική Ένταξη. (άρθρο 13 του Ν. 

4445/2016) 

 

 

Εγκρίνει  κατά πλειοψηφία την απόφαση. 

Υπέρ ψήφισαν τριάντα εννέα  ( 39 ) μέλη. 

Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Γκαραλιάκος Ζήσης, Μπακάση Βασιλική και Τσιαπλές 

Αναστάσιος. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 242. 

 

   Για το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας 

 

Ο Πρόεδρος  

 Βασίλειος Πινακάς  
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