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1. Εισαγωγή 

Το παρόν Σχέδιο Δράσης αποτελεί το δεύτερο παραδοτέο του έργου «Στρατηγικό 

Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου» σύμφωνα με την από 18/11/2014 

σύμβαση με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου και την Εταιρία 

Συμβούλων EEO GROUP Α.Ε.. 

 

Το εν λόγω Σχέδιο αφορά στην εξειδίκευση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την 

Κοινωνική Ένταξη, την Καταπολέμηση της Φτώχειας και Κάθε Μορφής Διακρίσεων, 

όπως αυτή διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του πρώτου παραδοτέου του έργου και 

ταυτόχρονα εξειδικεύει και τον Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του ΠΕΠ Ηπείρου 

2014-2020, δεδομένου ότι το ΠΕΠ αποτελεί τη βασικότερη πηγή χρηματοδότησης 

της Περιφερειακής Στρατηγικής. 

 

Το Σχέδιο Δράσης διαρθρώνεται σε έξι (6) κεφάλαια, ως ακολούθως: 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την Εισαγωγή του παραδοτέου και ενέχει ρόλο ενός 

σύντομου οδηγού στην δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου, για την διευκόλυνση 

του αναγνώστη. 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση της Περιφερειακής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη ως προς τους στόχους της, τις ομάδες του 

πληθυσμού στις οποίες απευθύνεται και του Επιχειρησιακού της σχεδιασμού βάσει 

του οποίου εκπονείται το παρόν Σχέδιο Δράσης. 

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στην παρουσίαση και ανάλυση των παρεμβάσεων του 

Σχεδίου Δράσης ανά Άξονα Προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής. 

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη συνολική παρουσίαση του χρονικού και 

οικονομικού προγραμματισμού του Σχεδίου Δράσης. 

Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη σύνδεση των παρεμβάσεων του Σχεδίου 

Δράσης με το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 και με την Εθνική Στρατηγική για την 

Κοινωνική Ένταξη. 

Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον προτεινόμενο μηχανισμό παρακολούθησης της 

εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής. 
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2. Στρατηγική της Περιφέρειας Ηπείρου για την Κοινωνική 
Ένταξη, την Καταπολέμηση της Φτώχειας και Κάθε Μορφής 
Διακρίσεων 

 

2.1. Προκλήσεις – «Ζητήματα Προτεραιότητας» της Στρατηγικής 

Η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου δομείται 

λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για 

την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά είναι 

σταθερά προσανατολισμένη στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών όπως 

απορρέουν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας σε 

σχέση με την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με αυτή, οι βασικές 

προκλήσεις για την Κοινωνική Ένταξη, την Καταπολέμηση της Φτώχειας και Κάθε 

Μορφής Διακρίσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι: 

 Πρόκληση 1: Στήριξη του εισοδήματος πολιτών της Περιφέρειας Ηπείρου με 

υψηλό κίνδυνο φτώχειας και χωρίς επαρκείς πόρους για την κάλυψη αναγκών, 

ώστε να διασφαλίζεται ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. 

Η πρόσβαση σε επαρκείς πόρους αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα της 

Περιφερειακής Στρατηγικής, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει για κάθε άτομο που 

εγκλωβίζεται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ένα πλέγμα μη ανταποδοτικών 

οικονομικών παροχών που θα συνδυάζονται με κατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας 

και ενεργοποίησης. Για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πρόκλησης προωθείται 

σε εθνικό επίπεδο η σταδιακή ανάπτυξη ενός μοντέλου στοχευμένης εισοδηματικής 

ενίσχυσης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής 

του Προγράμματος Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το οποίο μεταξύ άλλων 

περιοχών της χώρας εφαρμόζεται και στα Ιωάννινα. 

 Πρόκληση 2: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών που διαβιούν σε 

νοικοκυριά με ελλείψεις βασικών ανέσεων και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της 

φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η πρόσβαση σε βασικά αγαθά αποτελεί, εξαιτίας της συγκυρίας της οικονομικής 

κρίσης, κρίσιμη προτεραιότητα επιδιώκοντας την πρόληψη, άρση ή άμβλυνση 

παραγόντων που αποτελούν εστίες υψηλού κινδύνου αποκλεισμού, όπως η 

αδυναμία κάλυψης των βασικών αναγκών διαβίωσης (π.χ. διατροφή, ρουχισμός 

κλπ), η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η έλλειψη κατάλληλης 

στέγασης. Προς τούτο απαιτείται περισσότερο από ποτέ η επέκταση και η συνέχιση 

της λειτουργίας κοινωνικών δομών που διασφαλίζουν την πρόσβαση σε βασικά 

αγαθά καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών που χρήζουν βοήθειας σε 

τρόφιμα και ρουχισμό. 

Επιπρόσθετα κρίσιμο παράγοντα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης αποτελεί και 

η αντιμετώπιση των προβλημάτων σε υποδομές που αντιμετωπίζει η κοινότητα των 

ΡΟΜΑ, τα οποία αποτελούν εμπόδιο για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους και αιτία 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Πρόκληση 3: Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες, ώστε να είναι 

δυνατή η παροχή συμβουλών, υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας, 
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ψυχολογικής και κοινωνικής αποκατάστασης σε ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη 

ανάγκη από τέτοιου είδους υπηρεσίες και δεν έχουν τα μέσα ή τη γνώση να 

ωφεληθούν από αυτές. 

Η Περιφέρεια αντιμετωπίζει έντονα το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού, το 

οποίο σε συνδυασμό με το σημαντικό αριθμό ορεινών και απομακρυσμένων, από τα 

αστικά κέντρα, περιοχών θέτει σημαντικές προκλήσεις για τα συστήματα υγείας και 

μακροχρόνιας φροντίδας. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται στοχευμένες 

παρεμβάσεις σε υποδομές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες θα 

συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, θα περιορίζουν τις 

ανισότητες πρόσβασης συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων σε υπηρεσίες υγείας 

και τέλος θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση περιστατικών υγείας με τοπικές 

υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται μετακίνηση στο κέντρο. Ιδιαίτερα σημαντική προς 

αυτή την κατεύθυνση κρίνεται η κάλυψη των αναγκών καινοτόμου τεχνολογίας και 

ειδικών μονάδων προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία ποιότητα & 

αποτελεσματικότητα διαγνώσεων και θεραπειών. 

Επιπρόσθετα, μεγάλο τμήμα του πληθυσμού έχει οδηγηθεί σε απώλεια 

ασφαλιστικής κάλυψης και σε διαβίωση κάτω του ορίου της φτώχειας, 

περιορίζοντας έτσι την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, θέτοντας σε επισφάλεια 

την κατάσταση της υγείας τους και εμποδίζοντας τις προσπάθειές τους για να 

αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση. Αντίστοιχα δυσκολίες πρόσβασης σε 

υπηρεσίες υγείας αντιμετωπίζουν και άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, καθώς και 

πολίτες απομακρυσμένων περιοχών. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται η 

ανάπτυξη νέων μοντέλων και μεθόδων παροχής υπηρεσιών υγείας για την 

προάσπιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε αυτές, με στόχο την 

εξασφάλιση και παροχή ενός ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών σε όλους και 

ειδικά σε όσους αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης. 

 Πρόκληση 4: Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού που αντιμετωπίζουν το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού 

Στην Περιφέρεια Ηπείρου καταγράφεται σημαντικός αριθμός ατόμων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των 

μεταναστών. Επίσης καταγράφονται κρούσματα κακοποίησης γυναικών και 

παιδιών. Οι ομάδες αυτές χρήζουν υποστήριξης προκειμένου να επιτευχθεί ομαλά η 

κοινωνική τους ενσωμάτωση και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

 Πρόκληση 5: Εντατικοποίηση της προσπάθειας σύνδεσης των ανέργων της 

Περιφέρειας που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας, με την αγορά 

εργασίας μέσω ενεργητικών μέτρων απασχόλησης 

Τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας ειδικών ομάδων του πληθυσμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου (π.χ. νέοι, γυναίκες κ.α.) σε συνδυασμό με τα υψηλά 

ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας δημιουργούν την ανάγκη στοχευμένων 

παρεμβάσεων στήριξης των ομάδων υψηλού κινδύνου φτώχειας. Αντίστοιχη 

πρόνοια απαιτείται για την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά προκειμένου η Περιφέρεια να 

συμβάλει στην σχετική εθνική προσπάθεια. 
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Προς αυτή την κατεύθυνση είναι κρίσιμη η αξιοποίηση της προϋπάρχουσας 

εμπειρίας σε τοπικά προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 

απασχόλησης ευπαθών ομάδων καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 

κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την πρόσβαση 

στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων. 

 

2.2. Στόχοι της Στρατηγικής 

Οι παραπάνω προκλήσεις σε συνδυασμό με τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει στο 1ο 

Παραδοτέο σχετικά με τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές 

που υπάρχουν στην Περιφέρεια, οδηγούν στη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης 

Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, κεντρικός στόχος της οποίας 

είναι «η διαφύλαξη και αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού με την 

ενδυνάμωση των δημόσιων πολιτικών πρόληψης / καταπολέμησης της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που διαβιούν στην Περιφέρεια 

και αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης». 

Η επίτευξη του Κεντρικού Στόχου, θα πραγματοποιηθεί μέσα από ένα πλέγμα 

τεσσάρων Στρατηγικών Στόχων (Σ.Σ) οι οποίοι αναλύονται σε Ειδικούς Στόχους, ως 

ακολούθως: 
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2.3. Ωφελούμενοι της Στρατηγικής 

Ωφελούμενοι της Περιφερειακής Στρατηγικής είναι το σύνολο των ευπαθών 

ομάδων, που ζουν κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, και μπορούν να διακριθούν τόσο ως προς το κριτήριο του θεσμικού 

ορισμού τους (Ευάλωτες και Ειδικές Ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου) όσο και ως προς το κριτήριο της κατάστασης απασχόλησης και της 

ασφαλιστικής τους ικανότητας, που συνδέεται άμεσα με τη φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό.  

Ως προς το κριτήριο του θεσμικού ορισμού των ευπαθών ομάδων, οι ωφελούμενοι 

της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Ηπείρου θα είναι: 

α) Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική 

ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής 

συμπεριφοράς. Οι ομάδες αυτές που θα ωφεληθούν είναι: 

 άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές),  

 εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα,  

 οροθετικοί,  

 φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες. 

β) Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού, οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς 

την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτισμικά αίτια. Οι ομάδες αυτές που θα ωφεληθούν είναι: 

 Άνεργοι, Μακροχρόνια Άνεργοι, Μη οικονομικά ενεργοί 

 Φτωχοί Εργαζόμενοι  

 Ανασφάλιστοι 

 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών 

που διαβιούν σε νοικοκυριά με παιδιά και πρόσωπα με αυξημένους 

κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

 Νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο 

 Γυναίκες και παιδιά θύματα κακοποίησης  

 Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (π.χ. ΡΟΜΑ)  

 Μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο ή αιτούντες διεθνούς προστασίας 

 Παλιννοστούντες 

 Ασυνόδευτοι ανήλικοι  

 Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος  

 Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση και στερούνται 

βασικών αγαθών 

Ως προς το κριτήριο της κατάστασης απασχόλησης και της ασφαλιστικής ικανότητας 

των ευπαθών ομάδων, οι ίδιοι όπως παραπάνω ωφελούμενοι της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Ηπείρου μπορούν να εναλλακτικά να 

κατηγοριοποιηθούν όπως κάτωθι: 

α) Άνεργοι με συγκεκριμένα μειονεκτικά χαρακτηριστικά που αυξάνουν τον κίνδυνο 

φτώχειας και τροφοδοτούν τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως είναι οι νέοι άνεργοι 

και οι μακροχρόνια άνεργοι που διαβιούν με εισόδημα στα όρια της φτώχειας με 

προτεραιότητα σε νέους και ηλικιωμένους, σε ΑμεΑ, σε μέλη μονοπρόσωπων, 
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μονογονεϊκών ή πολυπληθών νοικοκυριών με εξαρτώμενα μέλη χωρίς κανέναν 

απασχολούμενο και στους ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος (ΕΕΕ).  

β) Μη οικονομικά ενεργοί που διαβιούν με εισόδημα στα όρια της φτώχειας όπως 

είναι οι γυναίκες, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι και οι περιθωριοποιημένες κοινότητες 

με προτεραιότητα στα μέλη οικογενειών χωρίς κανένα εργαζόμενο, στους αρχηγούς 

μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών που διαβιούν σε 

νοικοκυριά με παιδιά ή άλλα εξαρτώμενα μέλη και στα ΑμεΑ που διαβιούν με 

εισόδημα στα όρια της φτώχειας και στους μη οικονομικά ενεργούς δικαιούχους του 

ΕΕΕ. Σε ότι αφορά τις περιθωριοποιημένες ομάδες προτεραιότητα θα δοθεί σε μη 

οικονομικά ενεργούς πολίτες ΡΟΜΑ για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση. 

γ) Φτωχοί Εργαζόμενοι (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι) που διαβιούν με 

εισόδημα στα όρια της φτώχειας με προτεραιότητα εργαζόμενους (μισθωτούς ή 

αυτοαπασχολούμενους) νοικοκυριών με παιδιά και ιδιαίτερα μονογονεϊκά 

νοικοκυριά, στους εργαζόμενους με προσωρινές συμβάσεις εργασίας ή με μερική 

απασχόληση και με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και στους εργαζόμενους 

δικαιούχους του ΕΕΕ. 

δ) Ανασφάλιστοι Πολίτες με αδυναμία πρόσβασης σε βασικά αγαθά και σε 

υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας που διαβιούν με εισόδημα στα όρια της 

φτώχειας με προτεραιότητα σε ηλικιωμένους, αστέγους ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση και στερούνται βασικών αγαθών και στους 

ανασφάλιστους δικαιούχους του ΕΕΕ. 

Σε κάθε περίπτωση οι ομάδες υψηλής προτεραιότητας της Περιφερειακής 

Στρατηγικής είναι:  

 Ευπαθείς Ομάδες του πληθυσμού με αδυναμία πρόσβασης σε βασικά αγαθά που 

αφορούν το σύνολο των ευάλωτων και ειδικών ομάδων. 

 Ευπαθείς Ομάδες του πληθυσμού με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 

και κοινωνικής φροντίδας: 

o Ευάλωτες Ομάδες: άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή 

αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες. 

o Ειδικές Ομάδες : Άνεργοι, Μακροχρόνια Άνεργοι, Μη Οικονομικά Ενεργοί, 

φτωχοί εργαζόμενοι, ανασφάλιστοι, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 

και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών που διαβιούν σε νοικοκυριά με παιδιά 

και πρόσωπα με αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, Μέλη νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο, Δικαιούχοι του 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, Γυναίκες και παιδιά θύματα 

κακοποίησης, Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (π.χ. ΡΟΜΑ), 

Μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο ή αιτούντες διεθνούς προστασίας, 

Παλιννοστούντες. 

 Ειδικές Ομάδες με δυσκολίες κοινωνικής ενσωμάτωσης:  

o Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (π.χ. ΡΟΜΑ)  

o Μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο ή αιτούντες διεθνούς προστασίας 

o Παλιννοστούντες 
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 Ευπαθείς Ομάδες που υφίστανται διακρίσεις: 

o Ευάλωτες Ομάδες: άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή 

αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες. 

o Ειδικές Ομάδες: Γυναίκες και παιδιά θύματα κακοποίησης, Άτομα με 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (π.χ. ΡΟΜΑ), Μετανάστες και οι αιτούντες 

άσυλο ή αιτούντες διεθνούς προστασίας, Παλιννοστούντες 

 Ευπαθείς Ομάδες με δυσκολίες ενεργούς ένταξης στην αγορά εργασίας που με 

εξαίρεση τους αστέγους και τους φτωχούς εργαζόμενους αφορούν το σύνολο 

των ευάλωτων και ειδικών ομάδων. 
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3. Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια 
Ηπείρου 

 

3.1.  Γενικό Πλαίσιο 

Το Σχέδιο Δράσης προσδιορίζει και εξειδικεύει τις επιμέρους παρεμβάσεις και τις 

συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλοποίηση της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Ηπείρου. Πρόκειται ουσιαστικά 

για το Επιχειρησιακό σκέλος της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική 

Ένταξη, το οποίο και περιλαμβάνει τέσσερις (4) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), οι 

οποίοι αντιστοιχίζονται πλήρως με τους Στρατηγικούς Στόχους της Περιφερειακής 

Στρατηγικής.  

 

Οι Άξονες Προτεραιότητας είναι οι κάτωθι: 

 Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης 

 Άξονας Προτεραιότητας 2: Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας 

 Άξονας Προτεραιότητας 3: Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της 

ισότητας των ευκαιριών 

 Άξονας Προτεραιότητας 4: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

 

Κάθε Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετείται από Ειδικούς Στόχους (2 για κάθε ΑΠ) 

και εξειδικεύεται σε παρεμβάσεις. Για κάθε μια από τις παρεμβάσεις αναλύονται τα 

κάτωθι: 

 Τίτλος και κωδικός: Καταγράφεται ο τίτλος και ο κωδικός της Παρέμβασης. 

 Συνοπτική περιγραφή σκοπιμότητας: Γίνεται συνοπτική αναφορά στην 

σκοπιμότητα υλοποίησης της Παρέμβασης και πως η Παρέμβαση αυτή 

συνδέεται με τους Ειδικούς Στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής 

Ένταξης της Ηπείρου, τους Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020, τις 

Προτεραιότητες και τα Μέτρα Πολιτικής της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής 

Ένταξης. 

 Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Περιγράφεται αναλυτικά το 

φυσικό αντικείμενο της Παρέμβασης ανά Δράση.  

 Ωφελούμενοι: Καταγράφονται οι ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) από την 

υλοποίηση της Παρέμβασης ανά Δράση.  

 Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Καταγράφονται συνοπτικά τα ποσοτικά 

αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση της κάθε 

Δράσης της Παρέμβασης. 

 Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία: Καταγράφονται τα βασικά οικονομικά στοιχεία 

υλοποίησης της Παρέμβασης ανά Δράση (προϋπολογισμός, προέλευση 

χρηματοδότησης). 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Καταγράφεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης της Παρέμβασης ανά Δράση (έναρξη, πρόσκληση, λήξη)  
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Σε ότι αφορά τις πηγές χρηματοδότησης της Περιφερειακής Στρατηγικής, αυτές θα 

προέλθουν από τα Ταμεία της ΕΕ στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-

2020. Βασική πηγή χρηματοδότησης αποτελούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) τα οποία κυρίως 

μέσω του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 και ειδικότερα του θεματικού στόχου 9 θα 

χρηματοδοτήσουν τις βασικές παρεμβάσεις της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Άλλα Ταμεία που δύναται να αξιοποιηθούν είναι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 

τους Άπορους (ΤΕΒΑ), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης το οποίο 

χρηματοδοτεί δράσεις για τους μετανάστες, αιτούντες άσυλο κλπ., το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση το οποίο παρέχει στήριξη σε άτομα 

που χάνουν τη θέση εργασίας τους κ.α. 
 

3.2. Άξονες Προτεραιότητας 

3.2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 
 

Τίτλος Παρέμβασης Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης, σίτισης και 
λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας  

Κωδικός Παρέμβασης 1.1.1 

Σκοπιμότητα  

Η παρέμβαση αφορά την ανάπτυξη / βελτίωση των κοινωνικών υποδομών 

στέγασης και σίτισης της Περιφέρειας (πχ. ξενώνες φιλοξενίας, κέντρα σίτισης 

κλπ.) και λοιπών κοινωνικών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά 

παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία κλπ.). Με τη δημιουργία 

ειδικών κοινωνικών δομών για στήριξη ευπαθών ομάδων, προλαμβάνονται και 

αντιμετωπίζονται παράγοντες που οδηγούν στην περιθωριοποίησή τους 

συμβάλλοντας έτσι: 

α) στον Ειδικό Στόχο 1.1 «Εξασφάλιση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά» της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.1.2 «Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών 

πρόνοιας, στέγασης και σίτισης των ευπαθών ομάδων» του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-

2020. 

γ) στην Προτεραιότητα 1.1 «Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά» και στα Μέτρα 

Πολιτικής 1.1.1. «Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης», «1.1.2. Πρόσβαση σε 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» και 1.1.4. «Πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη», 

της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. 
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Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 1.1.1.1 Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών 

υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας 

Η Δράση αφορά την ανάπτυξη / βελτίωση των υποδομών: 

- Κοινωνικών Ξενώνων ως βασική δομή πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε 

υπηρεσίες προσωρινής φιλοξενίας (Ξενώνες Αστέγων κ.α.) 

- Κέντρων Σίτισης ως βασική δομή πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες 

σίτισης 

- Κοινωνικών Παντοπωλείων ως βασική δομή πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε 

είδη πρώτης ανάγκης 

- Κοινωνικών Ιατρείων και Φαρμακείων ως βασική δομή πρόσβασης ευπαθών 

ομάδων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

και λοιπών Κοινωνικών Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας. 

Η Δράση κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθεί στη βάση Σχεδίων Δράσης σε επίπεδο 

Δήμων (ο καθένας χωριστά ή συνενώσεις αυτών) στο πλαίσιο αντίστοιχων 

προσκλήσεων που θα εκδώσει η ΕΥΔ του ΠΕΠ Ηπείρου. Στο πλαίσιο αυτό 

αναμένεται να υλοποιηθούν τουλάχιστον τέσσερα  Σχέδια Δράσης ενίσχυσης των 

Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, τα οποία θα πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικά των αναγκών των Δήμων της Περιφέρειας. Στο παράρτημα Ι 

παρατίθεται ενδεικτικό υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης. 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Οι Ευπαθείς Ομάδες του πληθυσμού με αδυναμία πρόσβασης σε βασικά αγαθά, που 

ζουν κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού: 

o Ευάλωτες Ομάδες: άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή 

αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες. 

o Ειδικές Ομάδες: Άνεργοι, Μακροχρόνια Άνεργοι, Μη Οικονομικά Ενεργοί, 

φτωχοί εργαζόμενοι, ανασφάλιστοι, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 

και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών που διαβιούν σε νοικοκυριά με παιδιά 

και πρόσωπα με αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, Μέλη νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο, Γυναίκες και 

παιδιά θύματα κακοποίησης, Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (π.χ. 

ΡΟΜΑ), Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Δικαιούχοι του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος, Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη 

στέγαση και στερούνται βασικών αγαθών. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

 Περιφέρεια Ηπείρου 

 Δήμοι 

 ΝΠΔΔ των Δήμων  
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Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Κάλυψη των αναγκών σε υποδομές για τη στέγαση και τη σίτιση ευπαθών 

ομάδων 

 Κάλυψη των αναγκών σε υποδομές για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

ευπαθών ομάδων 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της Δράσης 1.1.1.1 «Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών 

στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας», 

προβλέπονται οι κάτωθι δείκτες εκροής και αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Σχέδια Δράσης Κοινωνικών Δομών που 
υποστηρίζονται  

Αριθμός 4 

Αιτιολόγηση: Εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν τουλάχιστον τέσσερα Σχέδια Δράσης ενίσχυσης 

των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Πληθυσμός που ωφελείται από Κοινωνικές 
Δομές Αντιμετώπισης Φτώχειας 

Αριθμός 2.200 

Αιτιολόγηση: Κατά μέσο όρο οι ανά έτος ωφελούμενοι των Κοινωνικών Δομών που 

λειτούργησαν την περίοδο 2012-2013 ανήλθαν σε 734 άτομα. Οπότε με την υπόθεση 

εργασίας υποστήριξης των υποδομών των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

της Περιφέρειας Ηπείρου για τρία (3) έτη εκτιμάται ότι ο αριθμός ωφελουμένων θα ανέλθει 

σε 2.200 άτομα. 

 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 1.1.1.1 «Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών 

στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας» εκτιμάται 

σε 600.000 €. 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της Δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους 

(ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 

(Επενδυτική Προτεραιότητα 9.α). 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους της 

Δράσης. 
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ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 1.1.1.1 Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και 
σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας 

600.000 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.α) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Στη βάση αυτή 

δεδομένων των διαθέσιμων πόρων εκτιμάται ότι οι ανάγκες εξοπλισμού και λοιπών 

βελτιώσεων ανέρχονται σε  600.000 € για την κάλυψη των τεσσάρων τουλάχιστον Σχεδίων 

Δράσης ενίσχυσης των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας της Περιφέρειας 

Ηπείρου. Η ακριβής κοστολόγηση θα γίνει σε επίπεδο Σχεδίου Δράσης στη βάση 

συγκεκριμένων αναγκών όπως αριθμός δομών, απαιτούμενος εξοπλισμός, είδος κτιριακών 

διαμορφώσεων κ.α. 

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 1.1.1.1 «Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών 

στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας», έχει ως 

εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-06-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2018 

 

 

Τίτλος Παρέμβασης Πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες αντιμετώπισης της 
φτώχειας  

Κωδικός Παρέμβασης 1.1.2 

Σκοπιμότητα  

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

αγαθά και υπηρεσίες αντιμετώπισης της φτώχειας των ατόμων εκείνων που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, συμβάλλοντας έτσι: 

α) στον Ειδικό Στόχο 1.1 «Εξασφάλιση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά» της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.4.2 «Βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας» του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020  

γ) στην Προτεραιότητα 1.1 «Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά» και στα Μέτρα 

Πολιτικής 1.1.1. «Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης» και «1.1.2. Πρόσβαση σε 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» και 1.1.4. «Πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη» της 

Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. 
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Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 1.1.2.1 Λειτουργία υποδομών στέγασης και σίτισης της Περιφέρειας και 

λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας 

Η Δράση αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: 

- Κοινωνικών Ξενώνων ως βασική δομή πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε 

υπηρεσίες προσωρινής φιλοξενίας (Ξενώνες Αστέγων) 

- Κέντρων Σίτισης ως βασική δομή πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες 

σίτισης  

- Κοινωνικών Παντοπωλείων ως βασική δομή πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε 

είδη πρώτης ανάγκης 

- Κοινωνικών Ιατρείων και Φαρμακείων ως βασική δομή πρόσβασης ευπαθών 

ομάδων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

και λοιπών Κοινωνικών Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας. 

Η Δράση κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθεί στη βάση Σχεδίων Δράσης σε επίπεδο 

Δήμων (ο καθένας χωριστά ή συνενώσεις αυτών) στο πλαίσιο αντίστοιχων 

προσκλήσεων που θα εκδώσει η ΕΥΔ του ΠΕΠ Ηπείρου. Στο πλαίσιο αυτό 

αναμένεται να υλοποιηθούν τουλάχιστον τέσσερα Σχέδια Δράσης ενίσχυσης των 

Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, τα οποία θα πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικά των αναγκών των Δήμων της Περιφέρειας. Στο παράρτημα Ι 

παρατίθεται ενδεικτικό υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης. 

 

Σημειώνεται ότι η Δράση αυτή είναι συμπληρωματική με την Δράση 1.1.1.1 (η 

οποία καλύπτει τις ανάγκες σε επίπεδο υποδομών, εξοπλισμού κλπ. των δομών) 

και το Σχέδιο Δράσης θα είναι κοινό για τις δύο Δράσεις. 

Ενδεικτικά το Σχέδιο Δράσης θα περιλαμβάνει: 

 Αριθμός και είδος δομών που θα ενισχυθούν 

 Πληθυσμός (ευπαθείς ομάδες) που θα εξυπηρετηθεί από κάθε δομή (είδος 

και αριθμός) 

 Αιτιολόγηση αιτούμενου προϋπολογισμού 

 Διασφάλιση της συμπληρωματικότητας με άλλες συναφείς παρεμβάσεις και 

ειδικά αυτών που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Απόρων  

Στο παράρτημα Ι παρατίθεται ενδεικτικό υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης. 

 

Δράση 1.1.2.2. Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης 

Η Δράση αφορά παρεμβάσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια 

Ηπείρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής» (ΕΠ-Ι) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Πρόνοιας. Το εν λόγω Πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ), θα διανέμει υλική βοήθεια και θα παρέχει 
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συνοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάμωσης. Ειδικότερα αντικείμενο του ΕΠ-Ι 

αποτελούν: 

 Τρόφιμα (μακράς διαρκείας και φρέσκα καθώς και ειδικά τρόφιμα για βρέφη) 

και σχετικά συνοδευτικά μέτρα (όπως υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, 

διατροφικές συμβουλές, συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού 

προϋπολογισμού, υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών κ.α.) 

 Βασικές Υλικές Στερήσεις (ρουχισμός για παιδιά και ενήλικες/κυρίως αστέγους – 

είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη/ βιβλία, παιχνίδια, 

βρεφικός εξοπλισμός κλπ) και σχετικά συνοδευτικά μέτρα (όπως  υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής στήριξης, διατροφικές συμβουλές, συμβουλές διαχείρισης 

οικογενειακού προϋπολογισμού, υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών κ.α.) 

Το ΕΠ-Ι στοχεύει στην αντιμετώπιση του «χάσματος» της φτώχειας, δηλαδή στην 

ακραία φτώχεια, καθώς και στην παιδική φτώχεια. 

Η υλοποίηση του ΕΠ-Ι θα γίνει σε τοπικό επίπεδο μέσω «Κοινωνικών Συμπράξεων», 

οι οποίες είναι αρμόδιες για την υποβολή στο πλαίσιο του Ταμείου. Οι Κοινωνικές 

Συμπράξεις θα καλύπτουν τις ανάγκες των ωφελουμένων με γεωγραφική μονάδα 

αναφοράς την «Περιφερειακή Ενότητα». Στην Περιφέρεια Ηπείρου αναμένεται να 

συσταθούν τουλάχιστον 4 Κοινωνικές Συμπράξεις (μια ανά Περιφερειακή Ενότητα). 

Σύμφωνα με το ΕΠ-Ι εντός του 2015, οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα δημοσιεύσουν 

«ανοιχτή πρόσκληση» στους δυνητικούς ωφελούμενους της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας, για ένταξή τους στις δράσεις στήριξης που υλοποιούν, με βάση τις 

προθεσμίες και τα κριτήρια που θα προσδιορίζει η Αρμόδια Εθνική Αρχή (Γενική 

Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας) και θα ανακοινώνει η Διαχειριστική Αρχή του Ταμείου (Εθνικό Ινστιτούτο 

Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού – Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). Η Κοινωνική Σύμπραξη θα έχει 

την ευθύνη της τελικής ταυτοποίησης των ωφελουμένων, την παρακολούθηση 

διανομής της υλικής βοήθειας και τον συντονισμό της επιτόπου παροχής των 

συνοδευτικών υπηρεσιών. 

 

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις του ΤΕΒΑ είναι συμπληρωματικές αυτών του ΕΚΤ 

(και κυρίως αυτών που αφορούν τη χρηματοδότηση δομών αντιμετώπισης της 

φτώχειας) και ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται αφενός για την μεγιστοποίηση της 

συνέργιας σχετικών παρεμβάσεων, αφετέρου για την αποφυγή διπλής 

χρηματοδότησης. 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Οι Ευπαθείς Ομάδες του πληθυσμού με αδυναμία πρόσβασης σε βασικά αγαθά, που 

ζουν κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού: 

o Ευάλωτες Ομάδες: άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή 

αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες. 
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o Ειδικές Ομάδες: Άνεργοι, Μακροχρόνια Άνεργοι, Μη Οικονομικά Ενεργοί, 

φτωχοί εργαζόμενοι, ανασφάλιστοι, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 

και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών που διαβιούν σε νοικοκυριά με παιδιά 

και πρόσωπα με αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, Μέλη νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο, Γυναίκες και 

παιδιά θύματα κακοποίησης, Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (π.χ. 

ΡΟΜΑ), Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Δικαιούχοι του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος, Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη 

στέγαση και στερούνται βασικών αγαθών. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές 

Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωνικές Συμπράξεις. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Ενίσχυση των υπηρεσιών των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της 

φτώχειας. 

 Αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας στην Περιφέρεια Ηπείρου 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της Δράσης 1.1.2.1 «Λειτουργία υποδομών στέγασης και 

σίτισης της Περιφέρειας και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας» 

προβλέπονται οι κάτωθι δείκτες εκροής και αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Σχέδια Δράσης Κοινωνικών Δομών που 
υποστηρίζονται  

Αριθμός 4 

Αιτιολόγηση: Εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν τουλάχιστον τέσσερα  Σχέδια Δράσης ενίσχυσης 

των υπηρεσιών των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Πληθυσμός που ωφελείται από Κοινωνικές 
Δομές Αντιμετώπισης Φτώχειας  

Αριθμός 2.200 

Αιτιολόγηση: Κατά μέσο όρο οι ανά έτος ωφελούμενοι των Κοινωνικών Δομών που 

λειτούργησαν την περίοδο 2012-2013 ανήλθαν σε 734 άτομα. Οπότε με την υπόθεση 

εργασίας υποστήριξης της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

της Περιφέρειας Ηπείρου για τρία (3) έτη εκτιμάται ότι ο αριθμός ωφελουμένων θα ανέλθει 

σε 2.200 άτομα. 

 



 

Σελίδα | 18  

Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

Σε ότι αφορά τη Δράση 1.1.2.2 «Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης» δεν 

μπορεί στην παρούσα φάση να γίνει πρόβλεψη δεικτών καθώς αυτό εξαρτάται από 

τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής» στο πλαίσιο του οποίου θα υποβληθούν προτάσεις προς 

χρηματοδότηση. Ενδεικτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν δείκτες όπως: 

 «Πληθυσμός που ωφελείται από διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης 

ανάγκης» 

 «Υποστηριζόμενοι Φορείς που παρέχουν σίτιση» κ.α.  

Σημειώνεται ότι από την καταγραφή των αναγκών συσσιτίων σε ημερήσια βάση ο 

συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 3.000 γεύματα, ενώ 

καταγράφονται τουλάχιστον 20 φορείς που παρέχουν σίτιση. 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 1.1.2.1 «Λειτουργία υποδομών στέγασης 

και σίτισης της Περιφέρειας και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας» 

εκτιμάται σε 1.200.000€ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9. 

iv). 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους της 

Δράσης. 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 1.1.2.1 Λειτουργία υποδομών στέγασης και σίτισης της 
Περιφέρειας και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας 

1.200.000 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.iv) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Λαμβανομένου 

υπόψη των διαθέσιμων πόρων του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 εκτιμάται ότι για την κάλυψη των 

τεσσάρων τουλάχιστον Σχεδίων Δράσης ενίσχυσης των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης 

της Φτώχειας της Περιφέρειας Ηπείρου το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε 1.200.000€. Η 

ακριβής κοστολόγηση θα γίνει σε επίπεδο Σχεδίου Δράσης στη βάση κριτηρίων όπως  

πληθυσμός ευπαθών ομάδων, αριθμός ωφελουμένων, αριθμός και είδος δομών κ.α.) 

 

 

Σε ότι αφορά τη Δράση 1.1.2.2. «Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης» 

δεν μπορεί στην παρούσα φάση να γίνει πρόβλεψη κόστους καθώς αυτό εξαρτάται 

από την πρόσκληση που θα εκδοθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για την υποβολή προτάσεων προς 

χρηματοδότηση.  

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 1.1.2.1 «Λειτουργία υποδομών στέγασης 

και σίτισης της Περιφέρειας και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας» 

έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-06-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2020 

 

Σε ότι αφορά τη Δράση 1.1.2.2. «Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης» 

σημειώνεται ότι το ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» αφορά την 

περίοδο 2014-2020, ωστόσο οι προθεσμίες θα προσδιορίζονται από την αρμόδια 

Εθνική Αρχή (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας) και θα ανακοινώνονται από την Διαχειριστική Αρχή του 

Ταμείου (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού – Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
 

Τίτλος Παρέμβασης Ανάπτυξη ή βελτίωση υποδομών για 
περιθωριοποιημένες κοινότητες  

Κωδικός Παρέμβασης 1.2.1 

Σκοπιμότητα  

Μέσα από την συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να αμβλυνθεί το πρόβλημα της 

έλλειψης βασικών υποδομών διαβίωσης που αντιμετωπίζει τη κοινότητα των ΡΟΜΑ 

στην Περιφέρεια Ηπείρου, συμβάλλοντας έτσι: 

α) στον Ειδικό Στόχο 1.2 «Βελτίωση υποδομών για περιθωριοποιημένες 

κοινότητες» της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας 

Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.2.1 «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της 

Περιφέρειας Ηπείρου» του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020  

γ) στην Προτεραιότητα 1.1 «Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά» και στο Μέτρο 

Πολιτικής 1.1.4. «Πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη», της Εθνικής Στρατηγικής για 

την Κοινωνική Ένταξη 

δ) στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Στέγαση και Βασικές Υποδομές» του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ. 
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Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 1.2.1.1.Ανάπτυξη ή βελτίωση υποδομών για περιθωριοποιημένες κοινότητες 

Η Δράση αφορά την ανάπτυξη ή βελτίωση μικρής κλίμακας υποδομών που θα 

διευκολύνουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά. Ενδεικτικά αναφέρονται: έργα 

περιβαλλοντικής προστασίας, δίκτυα κοινής ωφέλειας, δημιουργία κοινόχρηστων 

χώρων κλπ.. 

Σημειώνεται ότι τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας 

Δράσης θα είναι σε άμεση συνάφεια με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται για τον 

τομέα της στέγασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κοινωνική 

ένταξη των ΡΟΜΑ. 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Ειδικές Ομάδες με δυσκολίες κοινωνικής ενσωμάτωσης όπως άτομα με πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες (ΡΟΜΑ), που ζουν κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α και Β βαθμού Περιφέρειας Ηπείρου 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης ΡΟΜΑ 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της Δράσης 1.2.1.1. «Ανάπτυξη ή βελτίωση υποδομών για 

περιθωριοποιημένες κοινότητες», προβλέπονται οι κάτωθι δείκτες εκροής και 

αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες 
διαβίωσης 

Φυσικά Πρόσωπα 450 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Σύμφωνα με στοιχεία 

του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, ο 

συνολικός αριθμός ΡΟΜΑ ανέρχεται σε 1.800 άτομα. Με την υπόθεση εργασίας ότι περίπου 1 

στους 4 αντιμετωπίζει άσχημες συνθήκες διαβίωσης, ο στόχος της Δράσης ανέρχεται σε 450 

άτομα.  
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Πληθυσμός ΡΟΜΑ με επαρκείς συνθήκες 
στέγασης 

Αριθμός 540 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος 

διαμορφώνεται από την υπόθεση εργασίας ότι μετά και τις παρεμβάσεις βελτίωσης των 

υποδομών σε περιοχές που χωροθετούνται οι ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, περίπου το 

80% των ΡΟΜΑ θα έχει επαρκείς συνθήκες διαβίωσης. Η τιμή στόχος δεν είναι σωρευτική, 

δηλαδή δεν περιλαμβάνει τους ΡΟΜΑ που ήδη διαβιούν σε επαρκείς συνθήκες στέγασης. 

 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 1.2.1.1. «Ανάπτυξη ή βελτίωση υποδομών 

για περιθωριοποιημένες κοινότητες» εκτιμάται σε 1.000.000€ 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και θα καλύψει ανάγκες για ανάπτυξη/ 

βελτίωση υποδομών που καταγράφονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο 

για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ. 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.2). 

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 1.2.1.1. «Ανάπτυξη ή βελτίωση υποδομών 

για περιθωριοποιημένες κοινότητες», έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-09-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 
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3.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

και πρόνοιας 
 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Τίτλος Παρέμβασης Συμπλήρωση / αναβάθμιση του δικτύου υποδομών 
υγείας  

Κωδικός Παρέμβασης 2.1.1 

Σκοπιμότητα  

Με την παρούσα παρέμβαση επιδιώκεται η βελτίωση των υποδομών εξοπλισμού 

στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να 

εξασφαλίζεται η πρόσβαση κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

Ειδικότερα, μέσα από την συμπλήρωση / αναβάθμιση του δικτύου υποδομών υγείας 

διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβασης σε αυτές, με την έννοια της δυνατότητας 

πρόσβασης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι: 

α) στον Ειδικό Στόχο 2.1 «Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας» της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και 

εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες» του ΠΕΠ 

Ηπείρου 2014-2020  

γ) στην Προτεραιότητα 1.1 «Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά» και στο Μέτρο 

Πολιτικής 1.1.2. «Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 2.1.1.1 Υποδομές Υγείας 

Η Δράση αφορά την βελτίωση των υποδομών εξοπλισμού των Μονάδων Υγείας 

όλων των βαθμίδων. Ειδικότερα: 

 Σε ότι αφορά τις πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας προβλέπεται η βελτίωση των 

υποδομών εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας των περιοχών της Περιφέρειας 

Ηπείρου, προκειμένου αυτά να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

περιστατικών υγείας με τοπικές υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται μετακίνηση 

στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Σε ότι αφορά τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες μονάδες υγείας 

προβλέπεται η απόκτηση εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των 

β΄βάθμιων και γ΄βάθμιων μονάδων υγείας. Ιδιαίτερα σημαντική προς αυτή 

την κατεύθυνση κρίνεται η κάλυψη των αναγκών καινοτόμου τεχνολογίας 

και ειδικών μονάδων προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία ποιότητα & 

αποτελεσματικότητα διαγνώσεων και θεραπειών. 
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Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Ευπαθείς Ομάδες του πληθυσμού με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, που 

ζουν κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού: 

o Ευάλωτες Ομάδες: άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή 

αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες. 

o Ειδικές Ομάδες: Άνεργοι, Μακροχρόνια Άνεργοι, Μη Οικονομικά Ενεργοί, 

φτωχοί εργαζόμενοι, ανασφάλιστοι, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 

και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών που διαβιούν σε νοικοκυριά με παιδιά 

και πρόσωπα με αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, Μέλη νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο, Δικαιούχοι 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, Γυναίκες και παιδιά θύματα 

κακοποίησης, Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (π.χ. ΡΟΜΑ), 

Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 

τη στέγαση και στερούνται βασικών αγαθών. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

6η ΥΠΕ, Φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας  

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών υγείας και πρόνοιας στην 

Περιφέρεια με τη δημιουργία επιλεγμένων υποδομών εξοπλισμού (με 

έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τις ευπαθείς ομάδες). 

 Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στον τομέα υγείας με την παροχή 

πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας σε απομονωμένες περιοχές. 

 Αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας από τις ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού 

 Κάλυψη των αναγκών σε εξοπλισμό των Μονάδων Υγείας 

  

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της Δράσης 2.1.1.1 «Υποδομές Υγείας», προβλέπονται οι 

κάτωθι δείκτες εκροής και αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Μονάδες υγείας που βελτιώνονται Αριθμός 5 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος αφορά 

τον συνολικό αριθμό των Γενικών Νοσοκομείων της Περιφέρειας συμπεριλαμβανομένου και 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείο Ιωαννίνων.  
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

Κέντρα υγείας που βελτιώνονται Αριθμός 16 

Αιτιολόγηση: Η τιμή στόχος αφορά τον συνολικό αριθμό των Κέντρων Υγείας της 

Περιφέρειας. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των 
υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) 

Αριθμός Επισκέψεων 1.008.390 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος λαμβάνει 

υπόψη τα στοιχεία του ESYnet για το 2013 και αφορά αθροιστικά στον αριθμό επισκέψεων 

στις μονάδες υγείας της Περιφέρειας (951.311 επισκέψεις). Σημειώνεται ότι ο δείκτης μετρά 

επισκέψεις και όχι άτομα, συνεπώς αν ένας πολίτης επισκεφθεί κέντρο υγείας, νοσηλευτεί 

σε νοσοκομείο επί 2 ημέρες και κάνει ακτινογραφία στο αρμόδιο τμήμα του νοσοκομείου σε 

χρόνο ανεξάρτητο της νοσηλείας του, η τιμή του δείκτη είναι 3 και όχι 1. 

Για τον υπολογισμό της τιμής στόχου 2023 γίνεται εκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη την 

εμπειρία της ΕΥΤΥΚΑ (Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης), για 

αύξηση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας σε ποσοστό 6%, ο στόχος 

εκτιμώνται 1.008.390 επισκέψεις. 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 2.1.1.1 «Υποδομές Υγείας» εκτιμάται σε 

7.255.000 € συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της Δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.α). 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους της 

Δράσης. 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 2.1.1.1 Υποδομές Υγείας 7.255.000 

Υποδομές εξοπλισμού σε πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας 500.000 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.α) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Στη βάση αυτή 
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ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

δεδομένων των διαθέσιμων πόρων εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος σε υποδομές 

εξοπλισμού σε πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας θα ανέλθει σε  500.000 €. 

Ο προϋπολογισμός αφορά μικρές παρεμβάσεις εξοπλισμού των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ) της 

Περιφέρειας Ηπείρου.  

Υποδομές εξοπλισμού σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες 

μονάδες υγείας 
6.755.000 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.α) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Στη βάση αυτή 

δεδομένων των διαθέσιμων πόρων εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος σε υποδομές 

εξοπλισμού σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες μονάδες υγείας θα ανέλθει σε  6.755.000 €. 

Ο προϋπολογισμός αφορά παρεμβάσεις εξοπλισμού των Γενικών Νοσοκομείων της 

Περιφέρειας συμπεριλαμβανομένου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείο 

Ιωαννίνων. Οι μεγαλύτερες ανάγκες εντοπίζονται στο Π.Γ.Ν Ιωαννίνων. 

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 2.1.1.1 «Υποδομές Υγείας» έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-09-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 

 

 

Τίτλος Παρέμβασης Ανάπτυξη δικτύου ολοκληρωμένης παροχής 
υπηρεσιών υγείας (Health Safety Net) 

Κωδικός Παρέμβασης 2.1.2 

Σκοπιμότητα  

Με την παρούσα παρέμβαση επιδιώκεται η παροχή του ελάχιστου δυνατού επιπέδου 

υπηρεσιών υγείας ειδικά προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (οικονομικά 

ασθενείς πολίτες, ανασφάλιστοι, άνεργοι κλπ.) καθώς και η ανάπτυξη νέων τρόπων 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, οι δράσεις που αφορούν τον τομέα της 

υγείας, μέσω της εφαρμογής ενός δικτύου ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών 

υγείας (Health Safety Net), υπηρετούν την Εθνική Στρατηγική για την εφαρμογή 

των μεταρρυθμίσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία, με σκοπό την καθολική 

κάλυψη και ίση πρόσβαση, με ειδική μέριμνα για τους μη έχοντες ασφαλιστική 

ικανότητα, τους διαβιούντες κάτω από το όριο της φτώχειας και άλλες 

απειλούμενες από κοινωνικό αποκλεισμό ομάδες του πληθυσμού (Ν.4238/14, και 

λοιπές σχετικές υπουργικές αποφάσεις), συμβάλλοντας έτσι : 
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α) στον Ειδικό Στόχο 2.1 «Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας» της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.4.1 «Διαφύλαξη της υγείας ευπαθών ομάδων» του ΠΕΠ 

Ηπείρου 2014-2020  

γ) στην Προτεραιότητα 1.1 «Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά» και στο Μέτρο 

Πολιτικής 1.1.2. «Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη», της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 

δ) στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Υγεία – Κοινωνική Φροντίδα» του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ. 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 2.1.2.1 Ανάπτυξη δικτύου προστασίας της υγείας των πολιτών της 

Περιφέρειας 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών υγείας 

(Health Safety Net) προβλέπονται: 

 Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για 

ευάλωτες  ομάδες του πληθυσμού στη βάση μοναδιαίου κόστους  

 Ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο 

Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης και του Υπουργού Υγείας 

για τα έτη 2014-15 και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ή πιλοτικών 

προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση  νέων αναδυόμενων 

αναγκών 

 Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής  (Family Health Units)   

 Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές και 

αναδιοργάνωση  των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ (πρώην μονάδες υγείας του 

ΕΟΠΥΥ/ΙΚΑ), μέσω της απόκτησης γνώσεων και ενίσχυσης των δεξιοτήτων 

του ανθρώπινου δυναμικού 

 Συντονισμός της παροχής υπηρεσιών υγείας μεταξύ της πρωτοβάθμιας και 

της νοσοκομειακής φροντίδας υγείας 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Ευπαθείς Ομάδες του πληθυσμού με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας, με ειδική μέριμνα για τους μη έχοντες ασφαλιστική 

ικανότητα, τους διαβιούντες κάτω από το όριο της φτώχειας και άλλες 

απειλούμενες από κοινωνικό αποκλεισμό ομάδες του πληθυσμού (Ν.4238/14, και 

λοιπές σχετικές υπουργικές αποφάσεις): 

o Ευάλωτες Ομάδες: άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή 

αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες. 

o Ειδικές Ομάδες: Άνεργοι, Μακροχρόνια Άνεργοι, Μη Οικονομικά Ενεργοί, 

ανασφάλιστοι, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων 

οικογενειών που διαβιούν σε νοικοκυριά με παιδιά και πρόσωπα με 
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αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, Μέλη 

νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο, Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος, Γυναίκες και παιδιά θύματα κακοποίησης, Άτομα με 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (π.χ. ΡΟΜΑ), Μετανάστες, Παλιννοστούντες.  

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

Περιφέρεια Ηπείρου, Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς του. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Παροχή του ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών υγείας ειδικά προς 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού  

 Ανάπτυξη νέων τρόπων παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 Ανάσχεση των εμποδίων πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της Δράσης 2.1.2.1 «Ανάπτυξη δικτύου προστασίας της 

υγείας των πολιτών της Περιφέρειας», προβλέπονται οι κάτωθι δείκτες εκροής και 

αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Πολίτες που συμμετέχουν σε δράσεις του 
Health Safety Net.    

Αριθμός 19.255 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος 

προέκυψε από το μέσο μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο το οποίο είχε δοθεί από το Υπ. 

Υγείας και ανέρχεται σε 350€.  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Ποσοστό κάλυψης των δράσεων του Health 
Safety Net επί του γενικού  συνόλου των  
πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της 
φτώχειας και δεν διαθέτουν ασφαλιστική 
κάλυψη. 

Ποσοστό 22% 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος αποτελεί 

εκτίμηση του Υπ.Υγείας και προκύπτει από τους πολίτες που συμμετέχουν σε δράσεις του 

Health Safety Net προς το συνολικό αριθμό των ατόμων της Περιφέρειας που διαβιούν κάτω 

από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη. 
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Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 2.1.2.1 «Ανάπτυξη δικτύου προστασίας 

της υγείας των πολιτών της Περιφέρειας» εκτιμάται σε 6.739.148€ 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της Δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iv). 

Η ανάλυση του κόστους ανά επιμέρους κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνει 

σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. 

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 2.1.2.1 «Ανάπτυξη δικτύου προστασίας 

της υγείας των πολιτών της Περιφέρειας» έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 
Ο χρόνος θα προσδιοριστεί σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Υγείας 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
 

Τίτλος Παρέμβασης Δημιουργία/ αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, 
υποδομών πρόνοιας, φροντίδας για τη στήριξη 

ευπαθών ομάδων 

Κωδικός Παρέμβασης 2.2.1 

Σκοπιμότητα  

Με την παρούσα παρέμβαση επιδιώκεται η δημιουργία / αναβάθμιση κοινωνικών 

υποδομών για τη διευκόλυνση των γυναικών στην αναζήτηση εργασίας με την 

υποστήριξή τους σε ανάγκες φροντίδας ηλικιωμένων και παιδιών αλλά και η 

δημιουργία ειδικών υποδομών για ΑμεΑ και για εξαρτημένα άτομα.  

Με τη δημιουργία/αναβάθμιση των ειδικών δομών για στήριξη ευπαθών ομάδων, 

προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται παράγοντες που οδηγούν στην 

περιθωριοποίηση συμβάλλοντας έτσι), συμβάλλοντας έτσι : 

α) στον Ειδικό Στόχο 2.2 «Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας» της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.1.2 «Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών 

πρόνοιας, στέγασης και σίτισης των ευπαθών ομάδων» του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-

2020  
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γ) στην Προτεραιότητα 2.2 «Πρόσβαση σε Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές 

Υπηρεσίες» και 3.3 «Πρόσβαση ανέργων με σωρευτικά χαρακτηριστικά 

αποκλεισμού και άλλων ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 

υπηρεσίες» και στο Μέτρο Πολιτικής 2.2.1 «Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής 

αγωγής» και 3.3.1 «Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας» 

αντίστοιχα, της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 2.2.1.1 Κοινωνικές υποδομές πρόνοιας, φροντίδας και στέγασης 

Η Δράση περιλαμβάνει: 

 Ανάπτυξη νέων υποδομών βρεφονηπιακών σταθμών 

 Δημιουργία και αναβάθμιση μονάδων και εξειδικευμένων κέντρων για 

ηλικιωμένους και εξαρτημένα άτομα 

 Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και λοιπές υποδομές για ΑμεΑ κ.α. 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Ευπαθείς Ομάδες του πληθυσμού με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόνοιας 

και κοινωνικής φροντίδας, που ζουν κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού: 

o Ευάλωτες Ομάδες: άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή 

αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες. 

o Ειδικές Ομάδες: Άνεργοι, Μακροχρόνια Άνεργοι, Μη Οικονομικά Ενεργοί, 

Ανασφάλιστοι, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων 

οικογενειών που διαβιούν σε νοικοκυριά με παιδιά και πρόσωπα με 

αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, Μέλη 

νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο, Γυναίκες και παιδιά θύματα 

κακοποίησης. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

Περιφέρεια Ηπείρου, 6η ΥΠΕ, Φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας, ΟΤΑ 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Κάλυψη των αναγκών σε κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας και στέγασης 

 Διευκόλυνση των γυναικών για αναζήτηση εργασίας 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της Δράσης 2.2.1.1 «Κοινωνικές υποδομές πρόνοιας, 

φροντίδας και στέγασης», προβλέπονται οι κάτωθι δείκτες εκροής και 

αποτελέσματος: 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Δυναμικότητα των υποδομών φροντίδας που 
ενισχύονται 

Φυσικά πρόσωπα 89 

Αιτιολόγηση:  Ο δείκτης αποτελεί δείκτη του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Ο δείκτης αφορά τη 

μέση δυναμικότητα των υποδομών φροντίδας που θα ενισχυθούν. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Πληθυσμός που ωφελείται από υποδομές 
φροντίδας που ενισχύονται 

Αριθμός 534 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αφορά τον πληθυσμό που ωφελείται υποδομές φροντίδας. Για τον 

υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη ο μέσος ετήσιος αριθμός ωφελουμένων των υποδομών 

φροντίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως εκτιμάται στο δείκτη εκροής.  

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 2.2.1.1 «Κοινωνικές υποδομές πρόνοιας, 

φροντίδας και στέγασης», εκτιμάται σε 4.115.340 € συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης. 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της Δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.α). 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους της 

Δράσης. 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 2.2.1.1 Κοινωνικές υποδομές πρόνοιας, φροντίδας και 
στέγασης 

4.115.340 

Ανάπτυξη νέων υποδομών βρεφονηπιακών σταθμών 

δημιουργία και αναβάθμιση μονάδων και εξειδικευμένων 

κέντρων για ηλικιωμένους και εξαρτημένα άτομα. 

900.000 

Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και λοιπές υποδομές 

για ΑμεΑ κ.α. 
3.215.340 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.α) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Στη βάση αυτή 

δεδομένων των διαθέσιμων πόρων εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος σε υποδομές 



 

Σελίδα | 31  

Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

βρεφονηπιακών σταθμών και εξειδικευμένων κέντρων για ηλικιωμένους και εξαρτημένα 

άτομα (π.χ. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) θα ανέλθει σε  900.000 €, ενώ για 

την ανάπτυξη Στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και λοιπών υποδομών για ΑμεΑ θα ανέλθει 

σε 3.215.340€.  

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 2.2.1.1 «Κοινωνικές υποδομές πρόνοιας, 

φροντίδας και στέγασης», έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-06-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 

 
 
 

Τίτλος Παρέμβασης Λειτουργία κοινωνικών υποδομών, υποδομών 
πρόνοιας, φροντίδας για τη στήριξη ευπαθών ομάδων 

Κωδικός Παρέμβασης 2.2.2 

Σκοπιμότητα  

Με την παρούσα παρέμβαση επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας των ατόμων εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, 

συμβάλλοντας έτσι: 

α) στον Ειδικό Στόχο 2.2 «Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας» της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 9.4.2 «Βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών 

ομάδων σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας» του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020  

γ) στις Προτεραιότητες 2.2 «Πρόσβαση σε Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές 

Υπηρεσίες», 3.2 «Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες ενεργοποίησης» και 3.3 

«Πρόσβαση ανέργων με σωρευτικά χαρακτηριστικά αποκλεισμού και άλλων 

ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες» και στα Μέτρα 

Πολιτικής  2.2.4 «Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής φροντίδας», 

3.2.2 «Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης», 3.3.1 «Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής 

φροντίδας», 3.3.2. «Πρόσβαση σε υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας» και 3.3.3 

«Πρόληψη της παραπομπής σε υπηρεσίες κλειστής φροντίδας» της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 2.2.2.1 Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες 
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Η Δράση δύναται να περιλαμβάνει την λειτουργία: 

 Δομών κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους (κέντρα ημερήσιας 

φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα Alzheimer κλπ) 

 Δομών πρόληψης εξαρτημένων ατόμων 

 Λοιπές Δομές της Περιφέρειας, που δύναται να χρηματοδοτηθούν από την εν 

λόγω δράση, εφόσον απαιτηθεί η λειτουργία τους για τη στήριξη των 

ευπαθών ομάδων.   

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Ευπαθείς Ομάδες του πληθυσμού με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας, που ζουν κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού: 

o Ευάλωτες Ομάδες: άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή 

αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες. 

o Ειδικές Ομάδες: Ηλικιωμένοι, Άνεργοι, Μακροχρόνια Άνεργοι, Μη 

Οικονομικά Ενεργοί, Ανασφάλιστοι, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και 

τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών που διαβιούν σε νοικοκυριά με παιδιά και 

πρόσωπα με αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 

Μέλη νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο, Γυναίκες και παιδιά θύματα 

κακοποίησης. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

Περιφέρεια Ηπείρου, 6η ΥΠΕ, Φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας, ΟΤΑ 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Διευκόλυνση των γυναικών για αναζήτηση εργασίας 

 Κάλυψη των αναγκών σε κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας και στέγασης 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της Δράσης 2.2.2.1 «Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

σε ευπαθείς ομάδες», προβλέπονται οι κάτωθι δείκτες εκροής και αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που καλύπτεται 
από υπηρεσίες κοινής ωφελείας 

Φυσικά Πρόσωπα 1.472 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αυτός μαζί με τον δείκτη της Δράσης 1.1.2.1. αποτελεί τροφοδοτεί 

δείκτη εκροής του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Ο δείκτης αφορά τον πληθυσμό που ωφελείται 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη το μοναδιαίο 

κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ανά ωφελούμενο τον Δομών, που ανέρχεται σε 

περίπου 5.000-5.500€.  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Κάλυψη του πληθυσμού των ευπαθών ομάδων 
που λαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας 

Ποσοστό 2,4% 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη αποτελέσματος του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Για τον 

υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη εκροή (1.472 άτομα) προς το σύνολο των 

δυνητικά ωφελούμενων της Περιφέρειας. Η τιμή στόχος δεν είναι σωρευτική, δηλαδή δεν 

περιλαμβάνει τον πληθυσμό των ευπαθών ομάδων που έχουν ήδη λάβει υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας. 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 2.2.2.1 «Παροχή υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες», ανέρχεται σε 7.219.313 € συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης. 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της Δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iv). 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους της 

Δράσης. 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 2.2.2.1 Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε 
ευπαθείς ομάδες 

7.219.313 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.iv) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Στη βάση αυτή 

δεδομένων των διαθέσιμων πόρων εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος υποστήριξης της 

λειτουργίας των δομών για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες θα 

ανέλθει σε  7.219.313 €  

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 2.2.2.1 «Παροχή υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες» έχει ως εξής: 
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Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-09-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 
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3.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3: Καταπολέμηση των διακρίσεων 

και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

Τίτλος Παρέμβασης Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά 

Κωδικός Παρέμβασης 3.1.1 

Σκοπιμότητα  

Με την παρούσα παρέμβαση αναμένεται να δημιουργηθούν ευκαιρίες για την 

οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των ΡΟΜΑ που ζουν στην Περιφέρεια 

Ηπείρου και να μειωθεί ο κίνδυνος του κοινωνικού τους αποκλεισμού, 

συμβάλλοντας έτσι: 

α) στον Ειδικό Στόχο 3.1 «Κοινωνική Ενσωμάτωση Περιθωριοποιημένων 

Κοινοτήτων» της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.2.1 «Αύξηση της συμμετοχής περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων σε ενέργειες κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης» του ΠΕΠ 

Ηπείρου 2014-2020  

γ) στις Προτεραιότητες 1.1: «Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά», 2.2: «Πρόσβαση σε 

Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές Υπηρεσίες», 2.3: «Πρόσβαση στην 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση» και 3.2: «Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες 

ενεργοποίησης» της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και 

ειδικότερα στα Μέτρα Πολιτικής 1.1.3. «Αντιμετώπιση κρίσεων», 2.2.3. 

«Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας», 2.3.4. «Εκπαιδευτική 

Ένταξη παιδιών Ρομά», 3.2.2 «Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε 

προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης». 

δ) στους Άξονες Προτεραιότητας 2 «Εκπαίδευση», 3 «Απασχόληση – 

επαγγελματική κατάρτιση» και 5 «Οριζόντια Θέματα» της Περιφερειακής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ. 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 3.1.1.1 Υποστήριξη των ΡΟΜΑ για την κοινωνικοοικονομική τους 

ενσωμάτωση 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων που 

περιλαμβάνονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη 

των ΡΟΜΑ και αφορούν τους τομείς «Απασχόληση – επαγγελματική κατάρτιση»,  

«Εκπαίδευση» καθώς και «Οριζόντια Θέματα» σχετικά με την ένταξη των ΡΟΜΑ. 

Ειδικότερα ανά τομέα: 

Απασχόληση – επαγγελματική κατάρτιση: 
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 Προβλέπονται δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη επαγγελματικών 

δεξιοτήτων των Ρομά, προγράμματα με αυξημένη διάρκεια πρακτικής 

άσκησης (on the job training) με σκοπό την εξοικείωση με την μισθωτή 

εργασία κ.α. 

 Προβλέπονται δράσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας των Ρομά 

στους τομείς του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών. 

Εκπαίδευση: 

 Προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Ρομά 

προκειμένου να μειωθεί η μαθητική διαρροή. Τα εν λόγω Προγράμματα 

απευθύνονται τόσο στην κοινότητα των Ρομά, όσο και στην μαθητική 

κοινότητα και το ευρύτερο περιβάλλον (εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων, 

μαθητές) για την αντιμετώπιση των στερεότυπων της μαθητικής κοινότητας. 

Οριζόντια θέματα: 

 Προβλέπονται δράσεις για την αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης μέσω 

προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και δράσεων υποστήριξης 

των Ρομά για τις συναλλαγές τους με δημοσίους φορείς (ενδεικτικά 

αναφέρονται δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων σε πεδία όπως αποτελεσματική 

επικοινωνία, ομαδική εργασία – συνεργασία,  χειρισμός  διαφωνιών, 

ευελιξία και προσαρμοστικότητα κ.α.) 

 Προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα 

παιδικής εργασίας, ενδοοικογενειακής βίας, πολιτικά δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, δικαιώματα του παιδιού, ισότητα των φύλων κ.α. 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Ρομά που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Περιφέρεια Ηπείρου και που ζουν κάτω 

από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές 

Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Η βελτίωση της απασχόλησης των Ρομά 

 Η άμβλυνση των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας μέσα στις κοινότητες 

των Ρομά 

 Η μείωση της σχολική διαρροής για τα παιδιά των Ρομά 

 

Δείκτες παρακολούθησης 
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Για την παρακολούθηση της Δράσης 3.1.1.1 «Υποστήριξη των ΡΟΜΑ για την 

κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση», προβλέπονται οι κάτωθι δείκτες εκροής 

και αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση φυσικά πρόσωπα 131 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη εκροής του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος 

δεδομένου του προϋπολογισμού προκύπτει από το μοναδιαίο κόστος των προβλεπόμενων 

παρεμβάσεων που ανέρχεται σε 3.800€ ανά ωφελούμενο. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται 
σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

Αριθμός 26 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη αποτελέσματος του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Για την 

τιμή στόχο εκτιμάται ότι 2 στους 10 ωφελούμενους θα δραστηριοποιηθούν, ενώ δεν είναι 

σωρευτική, δηλαδή δεν περιλαμβάνει τα μειονεκτούνται άτομα που έχουν ήδη συμμετάσχει. 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 3.1.1.1 «Υποστήριξη των ΡΟΜΑ για την 

κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση» εκτιμάται σε 500.000€ 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και θα καλύψει ανάγκες που 

καταγράφονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη 

των Ρομά. 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της Δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9.ii). 

Σημειώνεται επίσης ότι χρηματοδότηση δράσεων για τα παιδιά των Ρομά με στόχο 

τη μείωση της σχολικής διαρροής αναμένεται και από το ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 

10, Επενδυτική Προτεραιότητα 10.1. 

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 
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Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-06-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 

 

 

Τίτλος Παρέμβασης Δράσεις για την ένταξη και την κοινωνική 
ενσωμάτωση μεταναστών, αιτούντων άσυλο κλπ. 

Κωδικός Παρέμβασης 3.1.2 

Σκοπιμότητα  

Με την παρούσα παρέμβαση αναμένεται να δημιουργηθούν ευκαιρίες για την ένταξη 

και ενσωμάτωση μεταναστών, αιτούντων άσυλο κλπ. που διαμένουν μόνιμα στη 

χώρα, συμβάλλοντας έτσι: 

α) στον Ειδικό Στόχο 3.1 «Κοινωνική Ενσωμάτωση Περιθωριοποιημένων 

Κοινοτήτων» της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.2.1 «Αύξηση της συμμετοχής περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων σε ενέργειες κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης» του ΠΕΠ 

Ηπείρου 2014-2020  

γ) στις Προτεραιότητες «1.1: Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά», «2.2: Πρόσβαση σε 

Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές Υπηρεσίες» και «3.2: Πρόσβαση των ανέργων 

σε υπηρεσίες ενεργοποίησης» της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 

και ειδικότερα στα Μέτρα Πολιτικής 1.1.3. Αντιμετώπιση κρίσεων, 2.2.3. 

Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας, 2.2.7.Πρόσβαση σε 

βασικές υπηρεσίες Νομικής Συνδρομής και 3.2.2 Πρόσβαση των ευάλωτων 

ομάδων ανέργων σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 3.1.2.1 Παροχή υπηρεσιών για την ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση  

μεταναστών 

Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για την ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση  

μεταναστών και μέσω των Ανοικτών Κέντρων που πιθανόν δημιουργηθούν για 

αιτούντες άσυλο, Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας & Ασυνόδευτων Ανηλίκων, 

Υποστήριξη / Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Κοινωνική ένταξη Μεταναστών 

Υπηκόων τρίτων χωρών & Απάτριδων, που διαμένουν μόνιμα στην χώρα. 

Σημειώνεται ότι οι σχετικές δράσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα καλύπτουν υπηρεσίες που προωθούν την 

απασχολησιμότητα και κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, όπως ενδεικτικά 

συμβουλευτική, νομική υποστήριξη, μετάφραση/διερμηνεία, όχι όμως λειτουργικά 

κόστη. 
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Δράση 3.1.2.2  Συμπληρωματικές υπηρεσίες για την ένταξη και την κοινωνική 

ενσωμάτωση  μεταναστών μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης περιλαμβάνεται η αξιοποίηση πόρων του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για παρεμβάσεις προς την ομάδα των 

μεταναστών, αιτούντων άσυλο, ασυνόδευτων ανηλίκων κλπ. που δύναται να 

πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου συμπληρωματικά με αυτές που θα 

χρηματοδοτήσει του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (βλέπε Δράση 3.1.2.1). 

Το εν λόγω Ταμείο αποτελεί για την περίοδο 2014-2020 συνέχεια και συνένωση των 

ακολούθων Ταμείων Αλληλεγγύης: Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ταμείο 

Προσφύγων και Ταμείο Επιστροφής. 

Το Ταμείο περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: α) Ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Ασύλου, β) Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και νόμιμη μετανάστευση, 

γ) Πολιτική επιστροφών. 

Ενδεικτικές δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν: 

 παροχή υλικής βοήθειας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, υπηρεσιών στήριξης, 

υγειονομικής περίθαλψης και ψυχολογικής φροντίδας 

 παροχή κοινωνικής συνδρομής, ενημέρωσης ή βοήθειας σε σχέση με τις 

διοικητικές ή/και δικαστικές διατυπώσεις και πληροφοριών ή συμβουλών για τα 

πιθανά αποτελέσματα της διαδικασίας ασύλου, συμπεριλαμβανομένων 

ζητημάτων όπως η εθελοντική επιστροφή 

 παροχή νομικής και γλωσσικής συνδρομής  

 ειδική βοήθεια για ευάλωτα πρόσωπα, όπως ανήλικοι, μη συνοδευόμενοι 

ανήλικοι, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι, έγκυες, μόνοι γονείς με ανήλικα 

παιδιά, θύματα εμπορίας ανθρώπων, πρόσωπα με σοβαρές σωματικές 

ασθένειες, ψυχονοητικές ασθένειες ή μετατραυματικές διαταραχές και πρόσωπα 

που έχουν υποβληθεί σε βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές 

ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας  

 ενημέρωση για τοπικές κοινότητες καθώς και κατάρτιση μελών του προσωπικού 

τοπικών αρχών που συνδιαλέγονται με τα πρόσωπα τα οποία υποδέχονται·  

 υλοποίηση ενεργειών ένταξης 

 

Υπεύθυνη Αρχή του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την Ελλάδα 

έχει οριστεί το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής 

Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Ειδικές Ομάδες με δυσκολίες κοινωνικής ενσωμάτωσης, που ζουν κάτω από το όριο 

ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού:  

 Μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο ή αιτούντες διεθνούς προστασίας κ.α. 

 Παλλινοστούνες 
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 Ασυνόδευτοι ανήλικοι 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, Αναπτυξιακές Εταιρείες, 

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών  

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της Δράσης 3.1.2.1 «Παροχή υπηρεσιών για την ένταξη και 

την κοινωνική ενσωμάτωση  μεταναστών», προβλέπονται οι κάτωθι δείκτες εκροής 

και αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση φυσικά πρόσωπα 103 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη εκροής του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος 

δεδομένου του προϋπολογισμού προκύπτει από το μοναδιαίο κόστος των προβλεπόμενων 

παρεμβάσεων που ανέρχεται σε 3.800€ ανά ωφελούμενο. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται 
σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

Αριθμός 21 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη αποτελέσματος του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Για την 

τιμή στόχο εκτιμάται ότι 2 στους 10 ωφελούμενους θα δραστηριοποιηθούν για αναζήτηση 

εργασίας, συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης κλπ., ενώ δεν είναι σωρευτική, δηλαδή 

δεν περιλαμβάνει τα μειονεκτούνται άτομα που έχουν ήδη συμμετάσχει. 

 

Σε ότι αφορά τη Δράση 3.1.2.2 δεν μπορεί στην παρούσα φάση να γίνει πρόβλεψη 

δεικτών καθώς αυτό εξαρτάται από τους στόχους του Πολυετούς Προγράμματος του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης  στο πλαίσιο του οποίου θα 

υποβληθούν προτάσεις προς χρηματοδότηση.  
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Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 3.1.2.1 «Παροχή υπηρεσιών για την 

ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση  μεταναστών», ανέρχεται σε 387.974€ 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της Δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9.ii). 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους της 

Δράσης. 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 3.1.2.1  Παροχή υπηρεσιών για την ένταξη και την 
κοινωνική ενσωμάτωση  μεταναστών 

387.974 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.ii) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Στη βάση αυτή 

δεδομένων των διαθέσιμων πόρων εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών για 

την ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και μέσω των Ανοικτών Κέντρων 

(χωρίς όμως να χρηματοδοτούνται λειτουργικά κόστη) θα ανέλθει σε  387.974 €. 

 

 

Σε ότι αφορά τη Δράση 3.1.2.2 δεν μπορεί στην παρούσα φάση να γίνει πρόβλεψη 

κόστους καθώς αυτό εξαρτάται από τον προϋπολογισμό της εκάστοτε πρόσκλησης 

του Πολυετούς Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

στο πλαίσιο της οποίας θα υποβληθούν προτάσεις προς χρηματοδότηση.  

Τέλος, σημειώνεται ότι χρηματοδότηση δράσεων για τα παιδιά μεταναστών με 

στόχο τη μείωση της σχολικής διαρροής αναμένεται και από το ΕΠ "Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", στο πλαίσιο του 

Θεματικού Στόχου 10, Επενδυτική Προτεραιότητα 10.1. 

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 3.1.2.1 «Παροχή υπηρεσιών για την 

ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση  μεταναστών», έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-09-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 
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Σε ότι αφορά τη Δράση 3.1.2.2 οι προθεσμίες θα τίθεται από τα αρμόδια κατά 

περίπτωση όργανα (σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο). Σε κάθε περίπτωση η Δράση 

θα υλοποιηθεί εντός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

 

Τίτλος Παρέμβασης Κέντρα Κοινότητας / One Stop Shops  

Κωδικός Παρέμβασης 3.1.3 

Σκοπιμότητα  

Με την παρούσα παρέμβαση αναμένεται η παροχή ολοκληρωμένης δέσμης 

υπηρεσιών από μια δομή προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (και κυρίως Ρομά 

κιαι μετανάστες), συμβάλλοντας έτσι: 

α) στον Ειδικό Στόχο 3.1 «Κοινωνική Ενσωμάτωση Περιθωριοποιημένων 

Κοινοτήτων» της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.2.1 «Αύξηση της συμμετοχής περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων σε ενέργειες κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης» του ΠΕΠ 

Ηπείρου 2014-2020  

γ) στις Προτεραιότητες 1.1 «Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά», 2.2: «Πρόσβαση σε 

Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές Υπηρεσίες» και 3.2 «Πρόσβαση των ανέργων 

σε υπηρεσίες ενεργοποίησης», της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική 

Ένταξη και ειδικότερα στα Μέτρα Πολιτικής 1.1.3. «Αντιμετώπιση κρίσεων», 

2.2.3. «Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας» και 3.2.2 

«Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης». 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 3.1.3.1 Κέντρα Κοινότητας / One Stop Shops  

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης προβλέπεται η λειτουργία ευρύτερων δομών 

όπως Κέντρα Κοινότητας / One stop shops δομών για τις περιθωριοποιημένες 

ομάδες (με έμφαση σε αυτή των Ρομά), οι οποίες θα προσφέρουν μία ευρεία γκάμα 

υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. 

Ειδικότερα, μέσω της ανάπτυξης παρεμβάσεων μπορεί να οργανωθεί η κοινότητα 

για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της απασχόλησης, της 

υγείας, της εκπαίδευσης της προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας 

και γενικότερα της δημιουργίας έργων αρωγής και συμπαράστασης.  

Ειδικότερα, προβλέπεται η λειτουργία: 

 Ενός Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ιωαννιτών  

 Ενός ακόμα Κέντρου το οποίο θα καλύπτει ανάγκες άλλων πόλεων της 

Ηπείρου στις οποίες συγκεντρώνεται σημαντικός αριθμός Ρομά όπως η Άρτα, 

η Πρέβεζα και η Ηγουμενίτσα.  
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Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Βασικοί ωφελούμενοι της Δράσης θα είναι οι Ρομά που διαβιούν στην Περιφέρεια 

Ηπείρου και ζουν κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

Επίσης, από τα Κέντρα που θα λειτουργήσουν δύναται να ωφεληθούν μετανάστες 

και φτωχές οικογένειες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης 

λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Υπουργείο Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του πολίτη, 

Αναπτυξιακές Εταιρείες, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Η κοινωνική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της Δράσης 3.1.3.1 «Κέντρα Κοινότητας / One Stop Shops», 

προβλέπονται οι κάτωθι δείκτες εκροής και αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση φυσικά πρόσωπα 131 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη εκροής του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος 

δεδομένου του προϋπολογισμού προκύπτει από το μοναδιαίο κόστος των προβλεπόμενων 

παρεμβάσεων που ανέρχεται σε 3.800€ ανά ωφελούμενο. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται 
σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

Αριθμός 26 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη αποτελέσματος του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Για την 

τιμή στόχο εκτιμάται ότι 2 στους 10 ωφελούμενους θα δραστηριοποιηθούν, ενώ δεν είναι 

σωρευτική, δηλαδή δεν περιλαμβάνει τα μειονεκτούνται άτομα που έχουν ήδη συμμετάσχει. 

 

Οικονομικά στοιχεία 
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Ο συνολικός της Δράσης 3.1.3.1 «Κέντρα Κοινότητας / One Stop Shops», ανέρχεται 

σε 500.000€ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9.ii). 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους της 

Δράσης. 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 3.1.3.1 Κέντρα Κοινότητας / One Stop Shops  
 

500.000 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.ii) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Στη βάση αυτή 

δεδομένων των διαθέσιμων πόρων εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών 

στα 2 προβλεπόμενα Κέντρα Κοινότητας θα ανέλθει σε 500.000 €. 

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 3.1.3.1 «Κέντρα Κοινότητας / One Stop 

Shops», έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-09-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 

 
 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.2: ΆΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
 

Τίτλος Παρέμβασης Λειτουργία δομών υποστήριξης και κοινωνικής 
φροντίδας για ΑμεΑ 

Κωδικός Παρέμβασης 3.2.1 

Σκοπιμότητα  

Με την παρούσα παρέμβαση επιδιώκεται η άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν 

τα άτομα που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής διάκριση και η παροχή ίσων 

ευκαιριών για την ένταξη των ατόμων αυτών στο κοινωνικό σύνολο, συμβάλλοντας 

έτσι : 
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α) στον Ειδικό Στόχο 3.2 «Άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν άτομα που 

υφίστανται διακρίσεις» της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.3.1 «Βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής φροντίδας στην 

Περιφέρεια για άτομα που υφίστανται διακρίσεις» του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 

γ) στην Προτεραιότητα 2.2 «Πρόσβαση σε Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές 

Υπηρεσίες», 3.2 «Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες ενεργοποίησης» και 3.3 

«Πρόσβαση ανέργων με σωρευτικά χαρακτηριστικά αποκλεισμού και άλλων 

ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες» και ειδικότερα στα 

Μέτρα Πολιτικής 2.2.1. «Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής», 2.2.2. 

«Πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και 

αναψυχής», 2.2.4. «Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής φροντίδας», 

2.2.5. «Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και επανένταξης», 

3.2.2. «Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης», 3.3.4. «Προώθηση της 

αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και επανένταξης» και 3.3.5. «Αναβάθμιση 

της ποιότητας των υπηρεσιών κλειστής φροντίδας». 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 3.2.1.1.Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για Αμεα 

Η δράση αφορά την παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (Βρεφονηπιακοί 

Ολοκληρωμένης Φροντίδας για ΑμεΑ), που διαδραματίζουν ένα εξαιρετικά 

σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους, καθώς αφενός 

δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά τους να συμμετάσχουν ισότιμα στην πρώτη 

βαθμίδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διαπαιδαγώγησης και αφετέρου, διότι 

οι γονείς έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν απερίσπαστα την προσοχή τους στην 

αναζήτηση απασχόλησης και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. 

 

Δράση 3.2.1.2.Παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και 

αναψυχής για ΑμεΑ  

Η δράση αφορά την παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης και 

ψυχαγωγίας, που προσφέρουν στα παιδιά όλων των ηλικιών την ευκαιρία για 

συμμετοχή σε διαδικασίες (αθλητικές, πολιτιστικές, μαθησιακές κλπ.) που 

προάγουν την πνευματική και ψυχολογική τους ανάπτυξη μέσω ισχυρών 

ερεθισμάτων και ενισχύουν την ομαλή τους κοινωνικοποίηση μέσω της ομαδικής 

δραστηριότητας. Από την άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες αναψυχής είναι κρίσιμες για 

την ψυχολογική ανάταση των παιδιών και ιδίως όσων αντιμετωπίζουν μία δύσκολη 

καθημερινότητα λόγω φτώχειας. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπεται η ενίσχυση των υπηρεσιών 

δημιουργικής απασχόλησης (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για ΑμεΑ) και η 

διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους, ώστε να καλύπτουν και τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας.  
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Δράση 3.2.1.3. Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και επανένταξης - Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για ΑμεΑ 

Η δράση αφορά την προώθηση ολοκληρωμένων διαδικασιών αποκατάστασης και 

επανένταξης των ψυχικά ασθενών μέσω της ενίσχυσης των υπηρεσιών των Στεγών 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που αποτελούν χώρους μόνιμης κατοικίας ατόμων με 

νοητική υστέρηση, με δευτερεύουσες κινητικές, αισθητηριακές ή ψυχικές παθήσεις 

που αδυνατούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη από το 

υφιστάμενο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον ή σε περίπτωση απουσίας αυτού. 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Ευάλωτες Ομάδες που υφίστανται διακρίσεις όπως τα άτομα με αναπηρίες 

(σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), που ζουν κάτω από το όριο ή σε 

κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), ΜΚΟ 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Κάλυψη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ΑμεΑ 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση των Δράσεων προβλέπονται οι κάτωθι δείκτες εκροής και 

αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Συμμετέχοντες  με αναπηρία φυσικά πρόσωπα 480 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη εκροής του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος 

δεδομένου του προϋπολογισμού προκύπτει από το μοναδιαίο κόστος των προβλεπόμενων 

παρεμβάσεων που ανέρχεται από 5.500 € έως 6.000€ ανά ωφελούμενο για Βρεφονηπιακούς 

ολοκληρωμένης φροντίδας και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ενώ για τις ΣΥΔ ανέρχεται σε περίπου 30.000€. 

Συνολικά εκτιμώνται 215 ωφελούμενοι σε Βρεφονηπιακούς ολοκληρωμένης φροντίδας, 240 

σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ και 25 σε ΣΥΔ για ΑμεΑ.  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Κάλυψη του πληθυσμού με αναπηρία που 
λαμβάνουν υπηρεσίες υποστήριξης 

ποσοστό 11,6% 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη αποτελέσματος του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Για τον 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη εκροή (480 άτομα) προς το σύνολο των 

δυνητικά ωφελούμενων ΑμεΑ της Περιφέρειας (4.139 άτομα). Η τιμή στόχος δεν είναι 

σωρευτική, δηλαδή δεν περιλαμβάνει τα ΑμεΑ που έχουν ήδη λάβει υπηρεσίες υποστήριξης. 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται σε 3.550.000 € 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iii). 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους ανά 

Δράση. 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 3.2.1.1.Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για 
Αμεα 

1.300.000 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.iii) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Στη βάση αυτή 

δεδομένων των διαθέσιμων πόρων και λαμβανομένου των ωφελουμένων της περιόδου 2013-

2014 (90 άτομα), των αυξημένων αναγκών σε προσχολική αγωγή ΑμεΑ, του μοναδιαίου 

κόστους ανά ωφελούμενο (5.500-6.000€) και της κάλυψης του κόστους για τουλάχιστον 2 

έτη εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε 1.300.000 €. 

Δράση 3.2.1.2.Παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ  

1.500.000 
 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.iii) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Στη βάση αυτή 

δεδομένων των διαθέσιμων πόρων και λαμβανομένου των ωφελουμένων της περιόδου 2013-

2014 (155 άτομα σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ), των αυξημένων αναγκών σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ και του μοναδιαίου 

κόστους ανά ωφελούμενο (5.500-6.000€)εκτιμάται ότι το συνολικό ετήσιο κόστος θα ανέλθει 

σε 1.500.000 €. 

Δράση 3.2.1.3. Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και 
επανένταξης - Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για 
ΑμεΑ 

750.000 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.iii) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Στη βάση αυτή 
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ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

δεδομένων των διαθέσιμων πόρων εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών 

αποκατάστασης και επανένταξης στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για ΑμεΑ θα 

ανέλθει σε 750.000 €. 

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός των Δράσεων έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-06-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 

 

 

Τίτλος Παρέμβασης Υπηρεσίες υποστήριξης γυναικών και παιδιών που 
υφίστανται διακρίσεις  

Κωδικός Παρέμβασης 3.2.2 

Σκοπιμότητα  

Με την παρούσα παρέμβαση επιδιώκεται η άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν 

τα άτομα που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής διάκριση και στην παροχή ίσων 

ευκαιριών για την ένταξη των ατόμων αυτών στο κοινωνικό σύνολο, συμβάλλοντας 

έτσι : 

α) στον Ειδικό Στόχο 3.2 «Άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν άτομα που 

υφίστανται διακρίσεις» της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.3.1 «Βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής φροντίδας στην 

Περιφέρεια για άτομα που υφίστανται διακρίσεις» του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 

γ) στην Προτεραιότητα 1.1 «Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά», 2.2 «Πρόσβαση σε 

Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές Υπηρεσίες» και 3.2 «Πρόσβαση των ανέργων 

σε υπηρεσίες ενεργοποίησης» και στα Μέτρα Πολιτικής 1.1.3. «Αντιμετώπιση 

κρίσεων», 2.2.3. «Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας» και 

3.2.2. «Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης». 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 3.2.2.1.Υπηρεσίες υποστήριξης κακοποιημένων παιδιών και γυναικών 

Η δράση αφορά την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχονται για την κοινωνική 

φροντίδα κακοποιημένων παιδιών και γυναικών όπως: 

 συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση 
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 νομική υποστήριξη 

 προσωρινή φιλοξενία κλπ. 

 

Δράση 3.2.2.2. Δράσεις για την προώθηση της Ισότητας μέσω του Προγράμματος 

«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια, 2014-2020» 

Αφορά την αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, 

ισότητα και ιθαγένεια, 2014-2020» το οποίο διαδέχεται τρία προγράμματα (DAPHNE 

III, PROGRESS (δράσεις για την ισότητα των φύλων και ενότητα για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων) και Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια). Στους 

στόχους του Προγράμματος περιλαμβάνεται: 

 Η προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της απαγόρευσης 

των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού και σεβασμός της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων 

βάσει των λόγων που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Χάρτη· 

 Η πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της 

ομοφοβίας και άλλων μορφών μη ανοχής· 

 Η προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες· 

 Η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και προαγωγή της 

συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου· 

 Η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά παιδιών, νέων και 

γυναικών, καθώς και άλλων ομάδων κινδύνου, ιδίως ομάδων που 

κινδυνεύουν να υποστούν βία σε στενές σχέσεις, και προστασία των 

θυμάτων τέτοιας μορφής βίας· 

 Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού· 

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί, ενδεικτικά, τους ακόλουθους τύπους δράσεων: 

 Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, 

δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ. 

 Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, 

εργαστήρια, σεμινάρια κλπ. 

 Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, 

καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ. 

 Παρέχει υποστήριξη σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη μέλη που 

εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές. 

Υπεύθυνη Αρχή για το εν λόγω Πρόγραμμα στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Ειδικές Ομάδες του πληθυσμού που υφίστανται διακρίσεις όπως γυναίκες και παιδιά 

θύματα κακοποίησης 
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για την εφαρμογή της δράσης 

Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Μη 

Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Η προαγωγή και προστασία της ισότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων 

(με έμφαση στις γυναίκες και τα παιδιά) 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της Δράσης 3.2.2.1. «Υπηρεσίες υποστήριξης 

κακοποιημένων παιδιών και γυναικών», προβλέπονται οι κάτωθι δείκτες εκροής και 

αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Άλλα μειονεκτούντα άτομα φυσικά πρόσωπα 59 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη εκροής του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος 

δεδομένου του προϋπολογισμού προκύπτει από το μοναδιαίο κόστος των προβλεπόμενων 

παρεμβάσεων που ανέρχεται σε 9.000€ ανά ωφελούμενο. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

φυσικά πρόσωπα 30 

Αιτιολόγηση: Εκτιμάται ότι περίπου ένα στα δύο κακοποιημένα άτομα είναι γυναίκες και από 

αυτές στο σύνολο τους θα ενεργοποιηθούν για αναζήτηση εργασίας, συμμετοχή σε 

προγράμματα κατάρτισης κλπ αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους. 

Σε ότι αφορά τη Δράση 3.2.2.2. δεν μπορεί στην παρούσα φάση να γίνει πρόβλεψη 

δεικτών καθώς αυτό εξαρτάται από την στοχοθεσία του Προγράμματος 

«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια, 2014-2020. 

 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 3.2.2.1 ανέρχεται σε 530.000€ 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 
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Οι δαπάνες για την εφαρμογή της Δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iii). 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους της 

Δράσης. 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 3.2.2.1.Υπηρεσίες υποστήριξης κακοποιημένων παιδιών 
και γυναικών 

530.000 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.iii) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης.  

 

Σε ότι αφορά τη Δράση 3.2.2.2. δεν μπορεί στην παρούσα φάση να γίνει πρόβλεψη 

κόστους καθώς αυτό εξαρτάται από τις προσκλήσεις που θα εκδοθούν στο πλαίσιο 

του Προγράμματος «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια, 2014-2020. 

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 3.2.2.1 έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-06-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 

 

Ο χρόνος υλοποίησης της Δράσης 3.2.2.2. ταυτίζεται με αυτόν της προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020. Επιμέρους προθεσμίες θα τίθενται από το Πρόγραμμα 

«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια, 2014-2020. 

 
 

Τίτλος Παρέμβασης Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες κλπ 

Κωδικός Παρέμβασης 3.2.3 

Σκοπιμότητα  

Με την παρούσα παρέμβαση επιδιώκεται η άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν 

τα άτομα που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής διάκριση και στην παροχή ίσων 

ευκαιριών για την ένταξη των ατόμων αυτών στο κοινωνικό σύνολο, συμβάλλοντας 

έτσι : 
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α) στον Ειδικό Στόχο 3.2 «Άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν άτομα που 

υφίστανται διακρίσεις» της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.3.1 «Βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής φροντίδας στην 

Περιφέρεια για άτομα που υφίστανται διακρίσεις» του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 

γ) στην Προτεραιότητα 2.3 «Πρόσβαση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» και στο 

Μέτρο Πολιτικής 2.3.3 «Ειδική αγωγή των παιδιών με αναπηρία» της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 3.2.3.1.Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Η δράση αφορά την παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης σε παιδιά με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020.  

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δράση θα είναι συμπληρωματική αντίστοιχων 

παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας και για την ενεργοποίησή της θα υπάρξει 

συντονισμός με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

ΑμεΑ και γενικότερα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

Περιφέρεια Ηπείρου, Υπουργείο Παιδείας 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Κάλυψη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ΑμεΑ 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της Δράσης 3.2.3.1. «Παράλληλη στήριξη παιδιών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», προβλέπονται οι κάτωθι δείκτες 

εκροής και αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Συμμετέχοντες  με αναπηρία φυσικά πρόσωπα 50 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη εκροής του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος 

αφορά τον αριθμό των ωφελουμένων που εκτιμάται ότι θα ωφεληθεί από τη Δράση 3.2.3.1 

δεδομένου και του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Κάλυψη του πληθυσμού με αναπηρία που 
λαμβάνουν υπηρεσίες υποστήριξης 

ποσοστό 1,2% 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη αποτελέσματος του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Για τον 

υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη εκροή (50 άτομα) προς το σύνολο των 

δυνητικά ωφελούμενων ΑμεΑ της Περιφέρειας (4.139 άτομα). Η τιμή στόχος δεν είναι 

σωρευτική, δηλαδή δεν περιλαμβάνει τα ΑμεΑ που έχουν ήδη λάβει υπηρεσίες υποστήριξης. 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 3.2.3.1. «Παράλληλη στήριξη παιδιών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», ανέρχεται σε 1.220.000 € 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iii). 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους της 

Δράσης. 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 3.2.3.1.Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

1.220.000 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.iii) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης.  

 

Σημειώνεται ότι χρηματοδότηση δράσεων Ειδικής Αγωγής – Παράλληλη στήριξη 

ΑμεΑ αναμένεται και από το ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση", στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 10, Επενδυτική 

Προτεραιότητα 10.1. 

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης έχει ως εξής: 
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Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 
Οι ημερομηνίες θα καθοριστούν σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 
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3.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Παρέμβασης Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και φιλοξενίας 
τέκνων 

Κωδικός Παρέμβασης 4.1.1 

Σκοπιμότητα  

Με την παρούσα παρέμβαση επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας και φιλοξενίας τέκνων για την αποδέσμευση των γονέων που έχουν τη 

φροντίδα τους, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας έτσι : 

α) στον Ειδικό Στόχο 4.1 «Υποστήριξη ευπαθών ομάδων για την ενεργό ένταξη 

στην αγορά εργασίας» της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.1.1 «Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας 

ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση» του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 

γ) στην Προτεραιότητα 3.2 «Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες 

ενεργοποίησης» και 2.2 «Πρόσβαση σε Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές 

Υπηρεσίες» και στα Μέτρα Πολιτικής 3.2.2 «Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων 

ανέργων σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης» και 2.2.1 

«Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής» της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Κοινωνική Ένταξη. 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 4.1.1.1.Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής 

Η δράση αφορά την παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής (Βρεφικοί - 

Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί), που διαδραματίζουν ένα εξαιρετικά σημαντικό 

ρόλο στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους, καθώς αφενός ενδυναμώνουν 

τις προοπτικές κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης των παιδιών και αφετέρου 

εξασφαλίζουν την επίβλεψη και φροντίδα των παιδιών τις ώρες που οι γονείς 

εργάζονται (ή αναζητούν εργασία) και απουσιάζουν από το σπίτι, ώστε να 

συνδυάζουν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις επαγγελματικού και οικογενειακού 

βίου. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Δράσης: 

- παρέχεται πρόσβαση σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα υψηλής 

ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς, διασφαλίζεται ότι είναι οικονομικά προσιτή και 

προσαρμόζεται η παροχή των υπηρεσιών αυτών στις ανάγκες των οικογενειών 

- παρέχονται κίνητρα για τη συμμετοχή των παιδιών ευπαθών οικογενειών (ιδίως 

των παιδιών που είναι κάτω των τριών ετών),  
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- υποστηρίζονται οι γονείς στον ρόλο τους ως κύριοι εκπαιδευτές των παιδιών 

τους κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων. 

 

Δράση 4.1.1.2.Παροχή δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής 

Η δράση αφορά την παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης και 

ψυχαγωγίας, που προσφέρουν στα παιδιά όλων των ηλικιών την ευκαιρία για 

συμμετοχή σε διαδικασίες (αθλητικές, πολιτιστικές, μαθησιακές κλπ.) που 

προάγουν την πνευματική και ψυχολογική τους ανάπτυξη μέσω ισχυρών 

ερεθισμάτων και ενισχύουν την ομαλή τους κοινωνικοποίηση μέσω της ομαδικής 

δραστηριότητας. Από την άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες αναψυχής είναι κρίσιμες για 

την ψυχολογική ανάταση των παιδιών και ιδίως όσων αντιμετωπίζουν μία δύσκολη 

καθημερινότητα λόγω φτώχειας. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπεται η ενίσχυση των υπηρεσιών 

δημιουργικής απασχόλησης (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) και η 

διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους, ώστε να καλύπτουν και τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας.  

 

Τέλος, σε ότι αφορά τις δράσεις της παρούσας παρέμβασης σημειώνονται τα 

ακόλουθα: 

Με βάση αξιολογικά ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο 

πλαίσιο της on-going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 καθώς και διδαγμάτων 

της περιόδου 2007-2013, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των 

γυναικών μέσω ολοκληρωμένων και στοχευμένων δράσεων που θα αποσκοπούν 

στην αύξηση της απασχόλησης και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

γυναικών που βαρύνονται με ευθύνες φροντίδας εξαρτημένων μελών. Επιπλέον, 

προέκυψαν συμπεράσματα αναφορικά με τη βελτίωση στο σχεδιασμό των επόμενων 

σχετικών δράσεων. Για τις δράσεις Εναρμόνισης και Οικογενειακής Ζωής θα 

διατεθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 490 εκ. Δ.Δ., εκ των οποίων 

240 εκ Δ.Δ. θα προέλθουν από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τα 

Π.Ε.Π. θα εστιάσουν σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή 

εργαζόμενες), ενώ το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση" θα εστιάσει την ενίσχυση του κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό 

οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή 

θέση εργασίας, είτε άνεργες. 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Ευπαθείς Ομάδες με δυσκολίες ενεργούς ένταξης στην αγορά εργασίας, που ζουν 

κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού : 

o Ευάλωτες Ομάδες: άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή 

αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες. 
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o Ειδικές Ομάδες : Άνεργοι, Μακροχρόνια Άνεργοι, Μη Οικονομικά Ενεργοί, 

Φτωχοί Εργαζόμενοι, Φτωχοί Εργαζόμενοι με επισφαλή θέση εργασίας, 

Ανασφάλιστοι, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων 

οικογενειών που διαβιούν σε νοικοκυριά με παιδιά και πρόσωπα με 

αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, Μέλη 

νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο, Δικαιούχοι του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος, Γυναίκες και παιδιά θύματα κακοποίησης, Άτομα 

με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (π.χ. ΡΟΜΑ), Μετανάστες, Παλιννοστούντες. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, Υπουργείο Παιδείας και 

εποπτευόμενοι φορείς, Αναπτυξιακές Εταιρείες καθώς και οι Αστικές Μη 

Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών που βιώνουν (ή κινδυνεύουν με) 

με κοινωνικό αποκλεισμό σε υπηρεσίες ενεργοποίησης 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση των Δράσεων  4.1.1.1. και 4.1.1.2. προσδιορίζονται οι 

κάτωθι δείκτες εκροής και αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (όπως 
μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες γυναίκες, 
αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με 
εξαρτώμενα μέλη κλπ.) 

Αριθμός 3.167 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη εκροής του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Για τον 

υπολογισμό της τιμής στόχου αξιοποιήθηκε το μοναδιαίο κόστος των αντίστοιχων 

προγραμμάτων περί εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που υλοποιήθηκαν 

της ΠΠ 2007-2013.  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την 
λήξη της συμμετοχής τους 

Αριθμός 539 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη αποτελέσματος του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή 

στόχος προκύπτει με την υπόθεση εργασίας 17% των γυναικών (539 άτομα), που θα 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ωφεληθούν από την παρέμβαση θα συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση κλπ, εντός έξι 

μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους, αλλά δεν είναι σωρευτική, δηλαδή δεν 

περιλαμβάνει τα μειονεκτούνται άτομα που έχουν ήδη συμμετάσχει. 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων 4.1.1.1. και 4.1.1.2. ανέρχεται σε 

9.500.000€ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

Οι δαπάνες θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από 

εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 

2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9.i). 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους της κάθε 

Δράσης. 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 4.1.1.1.Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής 7.971.673 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.i) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Στη βάση αυτή 

δεδομένων των διαθέσιμων πόρων εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών 

προσχολικής αγωγής θα ανέλθει σε 7.971.673 €. Για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου 

κόστους αξιοποιήθηκαν τα μέσα μοναδιαία κόστη (3.000€ ανά άτομο) και ο συνολικός 

αριθμός των ωφελουμένων της περιόδου 2013-2014 (2.181 άτομα) σε συνδυασμό με την 

επιδιωκόμενη αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων την τρέχουσα ΠΠ.  

Δράση 4.1.1.2.Παροχή δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας 
και αναψυχής 

1.528.327 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.i) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Στη βάση αυτή 

δεδομένων των διαθέσιμων πόρων εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών 

δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής θα ανέλθει 1.528.327 €. Για τον 

υπολογισμό του εκτιμώμενου κόστους αξιοποιήθηκαν τα μέση μοναδιαία κόστη (1.400€ ανά 

άτομο) και ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων της περιόδου 2013-2014 (940 άτομα) σε 

συνδυασμό με την επιδιωκόμενη αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων την τρέχουσα ΠΠ.  

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, συμβολή σε σχετικές παρεμβάσεις 

(βρεφικοί σταθμοί κλπ.) θα έχει και το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. 
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Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός των Δράσεων 4.1.1.1. και 4.1.1.2. έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-06-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 

 

 

Τίτλος Παρέμβασης Συμβουλευτική και επαγγελματική επιμόρφωση – 
κατάρτιση για την αναβάθμιση προσόντων και 

δεξιοτήτων 

Κωδικός Παρέμβασης 4.1.2 

Σκοπιμότητα  

Με την παρούσα παρέμβαση επιδιώκεται η αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων 

του πληθυσμού που βιώνει (ή κινδυνεύει με) κοινωνικό αποκλεισμό λόγω της 

αδυναμίας εργασιακής ένταξης/επανένταξης, συμβάλλοντας έτσι : 

α) στον Ειδικό Στόχο 4.1 «Υποστήριξη ευπαθών ομάδων για την ενεργό ένταξη 

στην αγορά εργασίας» της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.1.1. «Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας 

ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση» του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 

γ) στην Προτεραιότητα 3.2 «Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες 

ενεργοποίησης» και στα Μέτρα Πολιτικής 3.2.1 «Πρόσβαση των ευάλωτων 

ομάδων ανέργων σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης» 

και 3.2.2 «Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης» της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Κοινωνική Ένταξη. 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 4.1.2.1.Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων για την αναβάθμιση προσόντων και 

δεξιοτήτων των ωφελουμένων 

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης προβλέπεται η παροχή δέσμης παρεμβάσεων προς 

τους ωφελούμενων προκειμένου να αναβαθμίζουν τα προσόντα και τις δεξιότητές 

τους ώστε να διευκολυνθούν στην προσπάθειά τους για ένταξη ή επανένταξη στην 

αγορά εργασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές δύναται να περιλαμβάνουν: κατάρτιση η 

οποία να οδηγεί σε πιστοποίηση, συμβουλευτική κλπ.. 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 
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Ευπαθείς Ομάδες με δυσκολίες ενεργούς ένταξης στην αγορά εργασίας, που ζουν 

κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού: 

o Ευάλωτες Ομάδες: άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή 

αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες. 

o Ειδικές Ομάδες: Άνεργοι, Μακροχρόνια Άνεργοι, Μη Οικονομικά Ενεργοί, 

ανασφάλιστοι, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων 

οικογενειών που διαβιούν σε νοικοκυριά με παιδιά και πρόσωπα με 

αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, Μέλη 

νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο, Δικαιούχοι του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος, Γυναίκες θύματα κακοποίησης, Άτομα με 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (π.χ. ΡΟΜΑ), Μετανάστες, Παλιννοστούντες. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, Υπουργείο Παιδείας και 

εποπτευόμενοι φορείς, Αναπτυξιακές Εταιρείες καθώς και οι Αστικές Μη 

Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Διευκόλυνση της πρόσβασης του πληθυσμού που βιώνει (ή κινδυνεύει με) 

κοινωνικό αποκλεισμό, σε υπηρεσίες ενεργοποίησης μέσω της αναβάθμισης 

προσόντων και δεξιοτήτων 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της Δράσης 4.1.2.1. «Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων για 

την αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων», προβλέπονται οι 

κάτωθι δείκτες εκροής και αποτελέσματος: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (όπως 
μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες γυναίκες, 
αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με 
εξαρτώμενα μέλη κλπ.) 

Αριθμός 1.184 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη εκροής του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος, 

δεδομένου του προϋπολογισμού των 4,5 εκ.€, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη το μοναδιαίο 

κόστος αντίστοιχων παρεμβάσεων της ΠΠ 2007-2013 (3.800€ ανά ωφελούμενο). 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν 

Αριθμός 165 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την 
λήξη της συμμετοχής τους 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη αποτελέσματος του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή 

στόχος προκύπτει με την υπόθεση εργασίας ότι το 14% λοιπών ΕΚΟ που θα ωφεληθούν από 

την παρέμβαση θα συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση κλπ, εντός έξι μηνών από την 

λήξη της συμμετοχής τους, αλλά δεν είναι σωρευτική, δηλαδή δεν περιλαμβάνει τα 

μειονεκτούνται άτομα που έχουν ήδη συμμετάσχει. 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 4.1.2.1. «Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων 

για την αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων», ανέρχεται σε 

4.500.000€ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ε.Ε και 

από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ 

Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9.i). 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους της 

Δράσης. 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 4.1.2.1.Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων για την 
αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων 

4.500.000,00 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.i) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης.  

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 4.1.2.1. «Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων 

για την αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων», έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-09-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 
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Τίτλος Παρέμβασης Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κοινωνικής 
οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
για την πρόσβαση στην απασχόληση των ευπαθών 

ομάδων 

Κωδικός Παρέμβασης 4.1.3 

Σκοπιμότητα  

Μέσω της παρέμβασης επιδιώκεται η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

αλλά και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση στην απασχόληση ατόμων που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Επίσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρέμβασης 

πρόκειται να υποστηριχθούν και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης 

Ευθύνης για την προώθηση στην απασχόληση των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας (αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ 

του Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης και του 

Υπουργού Υγείας). 

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρέμβασης 4.1.3 θα 

εξυπηρετήσουν την παραπάνω στοχοθεσία συμβάλλοντας έτσι: 

α) στον Ειδικό Στόχο 4.1 «Υποστήριξη ευπαθών ομάδων για την ενεργό ένταξη 

στην αγορά εργασίας» της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.5.1. «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση 

ευπαθών ομάδων πληθυσμού μέσω της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας 

και επιχειρηματικότητας» του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 

γ) στην Προτεραιότητα 3.2 «Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες 

ενεργοποίησης» και στο Μέτρο Πολιτικής 3.2.3. «Πρόσβαση των ευάλωτων 

ομάδων ανέργων σε δράσεις Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 

δ) στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Απασχόληση – Επαγγελματική Κατάρτιση» του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. 

  

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 4.1.3.1. Ανάπτυξη νέων και λειτουργία υφιστάμενων κοινωνικών 

επιχειρήσεων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται ενέργειες όπως: 

- Ενίσχυση της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας   

- Υποστήριξη υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων 

- Ενέργειες εξειδικευμένης κατάρτισης σχετικά με τα βασικά στοιχεία του 

θεσμικού πλαισίου, της λειτουργίας και βιωσιμότητας της κοινωνικής 

επιχείρησης αλλά και στοιχείων σε σχέση με το συγκεκριμένο κλάδο 

δραστηριοποίησης κ.α. 
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Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας δράσης προβλέπεται  και η υποστήριξη 

της λειτουργίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ), 

προκειμένου να ενισχυθούν οι ενέργειες προώθησης και ένταξης των ατόμων με 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην αγορά εργασίας. Η εποπτεία των ΚοιΣΠΕ θα 

γίνεται από το Υπουργείο Υγείας. 

Τέλος, αναφέρεται ότι δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας σε 

περιφερειακό επίπεδο αναμένεται να χρηματοδοτηθούν και από το ΕΠ "Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 

 

Δράση 4.1.3.2.Περιφερειακός υποστηρικτικός μηχανισμός για την κοινωνική 

οικονομία 

Η δράση αφορά την ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης της 

ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Επ., ΚΟΙΣΠΕ και ευρύτερων μορφών 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας ο οποίος θα δημιουργηθεί από τοπικούς και 

περιφερειακούς παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, 

εξασφαλίζοντας την παροχή υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) για τους 

κοινωνικούς επιχειρηματίες και τη λειτουργία κόμβου πληροφόρησης για την 

κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ενδεικτικές δράσεις 

που δύναται να αναλάβει είναι: 

 Πληροφόρηση – ενημέρωση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 

 Υποστήριξη της σύστασης ΚοιΣΕΠ μέσω υπηρεσιών κινητοποίησης, 

υποστήριξης και συμβουλευτικής (coaching και mentoring 

 Παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική 

έδρα, ή / και Συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή 

διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες 

επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κλπ. 

 Δικτύωση των Κοιν.Σ.Επ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία 

συστάδων (clusters) κοινωνικών επιχειρήσεων 

 Υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών με φορείς κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας του εξωτερικού κ.α. 

Σημειώνεται ότι λειτουργεί ήδη σε εθνικό επίπεδο ο Κεντρικός Μηχανισμός 

Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. 

Η λειτουργία του Περιφερειακού Υποστηρικτικού Μηχανισμού θα ενεργοποιηθεί 

καταρχήν σε κεντρικό επίπεδο (μέσω χρηματοδότησης από το ΕΠ Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) με συμμετοχή στην 

υλοποίηση υποχρεωτικά τοπικών/ περιφερειακών φορέων δημόσιου χαρακτήρα, 

ενώ η διάρκεια υλοποίησης της σχετικής δράσης προσδιορίζεται μέχρι τέλους του 

2016. Η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ κατά την διάρκεια υλοποίησης της Δράσης 

αναμένεται να αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία στα θέματα λειτουργίας 

Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης Κοιν.Σ.Επ., ΚΟΙΣΠΕ και ευρύτερων μορφών 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και εν γένει σε θέματα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας,  έτσι ώστε να μπορεί να αναλάβει τη συνέχιση της λειτουργίας 

του Περιφερειακού  Μηχανισμού μετά το 2016. 
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Τέλος, επισημαίνεται ότι εντός  του 2015 προβλέπεται η λειτουργία του 

Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στην Ήπειρο. 

 

Δράση 4.1.3.3.Υποστήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας 

μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την αξιοποίηση λοιπών Ταμείων της Ε.Ε. εκτός των 

ΕΔΕΤ για την χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στο 

πλαίσιο αυτό στόχος της Περιφέρειας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας 

αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για την 

χρηματοδότηση σχετικών παρεμβάσεων στην Ήπειρο. 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Ευπαθείς Ομάδες με δυσκολίες ενεργούς ένταξης στην αγορά εργασίας, που ζουν 

κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού: 

o Ευάλωτες Ομάδες: άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή 

αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες. 

o Ειδικές Ομάδες: Άνεργοι, Μακροχρόνια Άνεργοι, Μη Οικονομικά Ενεργοί, 

ανασφάλιστοι, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων 

οικογενειών που διαβιούν σε νοικοκυριά με παιδιά και πρόσωπα με 

αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, Μέλη 

νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο, Δικαιούχοι του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος, Γυναίκες θύματα κακοποίησης, Άτομα με 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (π.χ. ΡΟΜΑ), Μετανάστες , Παλιννοστούντες. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Πληθυσμός Περιφέρειας, Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικοί 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), ΜΚΟ. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και καινοτομικών προϊόντων με στόχο 

την απασχόληση των ευπαθών ομάδων 

 Διασφάλιση βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση των Δράσεων 4.1.3.1 και 4.1.3.2 προβλέπονται οι κάτωθι 

δείκτες εκροής και αποτελέσματος: 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Επιχειρηματικά σχέδια κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

αριθμός 20 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη εκροής του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος, 

δεδομένου του προϋπολογισμού των 300 χιλ.€, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη το μοναδιαίο 

κόστος αντίστοιχων παρεμβάσεων της ΠΠ 2007-2013 (15.000€). 

Συμμετέχοντες που ωφελούνται από 
συμβουλευτική, κατάρτιση, Mentoring για την 
ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων 

φυσικά πρόσωπα 210 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη εκροής του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος, 

δεδομένου του προϋπολογισμού των 300 χιλ.€, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την 

λειτουργία 30 ΚΟΙΣΠΕ και ΚΟΙΝΣΕΠ (Υφιστάμενες και Νέες) με 7 μέλη στην κάθε μία. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Κοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

αριθμός 16 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη αποτελέσματος του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή 

στόχος προκύπτει με την υπόθεση εργασίας ότι το 80% των επιχειρηματικών σχεδίων που θα 

υποστηριχθούν θα συνεχίζουν την λειτουργία τους ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης, 

ενώ δεν είναι σωρευτική, δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις ήδη λειτουργούσες κοινωνικές 

επιχειρήσεις. 

 

Για την Δράση 4.1.3.3 δεν μπορούν στην παρούσα φάση να προσδιοριστούν δείκτες 

(εξαρτάται από την στοχοθεσία των πηγών χρηματοδότησής της). 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Δράσεων 4.1.3.1 και 4.1.3.2 ανέρχεται σε 

1.400.000€ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή των Δράσεων αυτών θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9.v). 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του προβλεπόμενου κόστους της 

Δράσης. 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 4.1.3.1.Ανάπτυξη νέων και λειτουργία υφιστάμενων 
κοινωνικών επιχειρήσεων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

600.000 
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ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.v) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Το εκτιμώμενο 

κόστος συνδέεται με τον αναμενόμενο αριθμό των επιχειρηματικών σχεδίων που πρόκειται 

να υποστηριχθούν σε συνδυασμό με το μοναδιαίο κόστος αυτών (15.000€) και την 

υποστήριξη λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων από ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες 

Δράση 4.1.3.2.Περιφερειακός υποστηρικτικός μηχανισμός για 
την κοινωνική οικονομία. 
 

800.000 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.v) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης. Σημειώνεται ότι 

μέχρι το 2016 ο Περιφερειακός Υποστηρικτικός Μηχανισμός θα χρηματοδοτείται από το ΕΠ 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.  

 

Σε ότι αφορά τη Δράση 4.1.3.3. δεν μπορεί στην παρούσα φάση να γίνει πρόβλεψη 

κόστους καθώς αυτό εξαρτάται από τις προσκλήσεις που θα εκδοθούν στο πλαίσιο 

των Ευρωπαϊκών Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για την υποβολή 

προτάσεων προς χρηματοδότηση.  

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 4.1.3.1 έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-09-2015 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 

 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 4.1.3.2 έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-06-2016 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-06-2016 

Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 

Ο χρόνος υλοποίησης της Δράσης 4.1.3.3  ταυτίζεται με αυτόν της προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020. Επιμέρους προθεσμίες θα τίθενται από τις προσκλήσεις των  

Ευρωπαϊκών Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 
 

 



 

Σελίδα | 67  

Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.2:  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 

Τίτλος Παρέμβασης Τοπικά προγράμματα για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης ευπαθών 

ομάδων 

Κωδικός Παρέμβασης 4.2.1 

Σκοπιμότητα  

Με την παρούσα παρέμβαση επιδιώκεται η ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων 

για την αντιμετώπιση των εμποδίων πρόσβασης στην απασχόληση και την 

καταπολέμηση της φτώχειας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της 

Περιφέρειας, συμβάλλοντας έτσι: 

α) στον Ειδικό Στόχο 4.2 «Αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού για την πρόσβαση 

στην απασχόληση ευπαθών ομάδων» της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής 

Ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 

β) στον Ειδικό Στόχο 9.6.1. «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με 

αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού» του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020, 

γ) στην Προτεραιότητα 3.2 «Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες 

ενεργοποίησης» και στο Μέτρο Πολιτικής 3.2.2. «Πρόσβαση των ευάλωτων 

ομάδων ανέργων σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης» της 

Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. 

 

Συνοπτική Περιγραφή 

Δράση 4.2.1.1. Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της 

απασχόλησης 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται: 

 Υποστήριξη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης 

για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των κοινωνικά ευάλωτων 

ομάδων 

 Ανάπτυξη δράσεων τοπικού χαρακτήρα από αντίστοιχα εταιρικά σχήματα 

που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μιας συγκεκριμένης 

περιοχής και συνδυάζουν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη του 

συγκεκριμένου πληθυσμού με την αξιοποίηση των τοπικών πόρων.  

 Ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ευάλωτων 

ομάδων του πληθυσμού από υπάρχοντα και δημιουργούμενα σχήματα του 

κοινωνικού τομέα της οικονομίας. 

 Ανάπτυξη δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα / παροχή συμβουλευτικών – 

υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εμψύχωση – ενδυνάμωση των ευάλωτων 

ομάδων του πληθυσμού και τη διασύνδεσή τους με εργασιακά 

περιβάλλοντα. Δικτύωση φορέων που παρέχουν συμβουλευτική, 

επαγγελματικό προσανατολισμό και υπηρεσίες προώθησης στην 

απασχόληση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.  
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 Ανάπτυξη Δικτυώσεων και Συμπράξεων 

 

Δράση 4.2.1.2. Αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση για την διατήρηση της απασχόλησης στην Ήπειρο 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπεται η ενεργοποίηση των τοπικών 

κοινοτήτων για την αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην περίπτωση απώλειας θέσεων εργασίας. 

Ειδικότερα, το ΕΤΠ παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους 

είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω 

παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η 

παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το Ταμείο αυτό μπορεί να χρηματοδοτεί έως και το 60% 

του κόστους σχεδίων παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύονται, ώστε να 

βρουν νέα θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση. 

Κατά κανόνα, το ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον στις περιπτώσεις απόλυσης 

άνω των 500 εργαζομένων από μία μεμονωμένη εταιρεία (περιλαμβανομένων των 

προμηθευτών και των παραγωγών επόμενων σταδίων) ή απόλυσης μεγάλου 

αριθμού εργαζομένων από έναν συγκεκριμένο κλάδο σε μία ή περισσότερες 

γειτονικές περιοχές. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 

150 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. 

Το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μέτρα, όπως: 

 βοήθεια για αναζήτηση εργασίας 

 συμβουλές σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

 εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση 

 υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης 

 επιχειρηματικότητα και σύσταση επιχείρησης. 

Μπορεί ακόμη να παρέχει επιδόματα κατάρτισης και κινητικότητας/ 

μετεγκατάστασης, ημερήσια αποζημίωση, ή παρόμοιες μορφές στήριξης. Το ΕΤΠ 

δεν συγχρηματοδοτεί μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως συντάξεις ή παροχές 

ανεργίας. 

 

Ωφελούμενοι (Ομάδα – Στόχος) 

Ευπαθείς Ομάδες με δυσκολίες ενεργούς ένταξης στην αγορά εργασίας και 

ειδικότερα: 

o Ευάλωτες Ομάδες: άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή 

αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες. 

o Ειδικές Ομάδες: Άνεργοι, Μακροχρόνια Άνεργοι, Μη Οικονομικά Ενεργοί, 

ανασφάλιστοι, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων 

οικογενειών που διαβιούν σε νοικοκυριά με παιδιά και πρόσωπα με 

αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, Μέλη 
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νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο, Δικαιούχοι του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος, Γυναίκες και παιδιά θύματα κακοποίησης, Άτομα 

με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (π.χ. ΡΟΜΑ), Μετανάστες, Παλιννοστούντες. 

 

Δικαιούχοι των σχεδίων του ΕΤΠ είναι εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί. Κατά την 

περίοδο 2014-2020, δικαιούχοι μπορεί να είναι αυτοαπασχολούμενοι, έκτακτοι 

υπάλληλοι και εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου. 

 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι 

Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, εργαζόμενοι που 

έχουν απολυθεί, αυτοαπασχολούμενοι, έκτακτοι υπάλληλοι και εργαζόμενοι 

ορισμένου χρόνου. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των τοπικών παραγόντων με αξιοποίηση 

της τοπικής δυναμικής, περιοχών με αναπτυξιακά προβλήματα, για  την 

υποβοήθηση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού για έξοδό τους από τη 

φτώχεια. 

 Κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων για την αντιμετώπιση φαινομένων 

ομαδικών απολύσεων ή μείωση των θέσεων εργασίας, ώστε να άτομα αυτά 

να μην βρεθούν σε κίνδυνο φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού κλπ. 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της Δράσης 4.2.1.1. «Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα 

για την προώθηση της απασχόλησης», προσδιορίζονται οι κάτωθι δείκτες εκροής 

και αποτελέσματος: 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Συμμετέχοντες άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων 

φυσικά πρόσωπα 375 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη εκροής του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή στόχος, 

δεδομένου του προϋπολογισμού των 1,5 εκ.€, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη το μοναδιαίο 

κόστος αντίστοιχων παρεμβάσεων της ΠΠ 2007-2013 (4.000€ ανά ωφελούμενο). 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την 
λήξη της συμμετοχής τους 

Αριθμός 53 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ (2023) 

Αιτιολόγηση: Ο δείκτης αποτελεί δείκτη αποτελέσματος του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Η τιμή 

στόχος προκύπτει με την υπόθεση εργασίας ότι το 14% λοιπών ΕΚΟ που θα ωφεληθούν από 

την παρέμβαση θα συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση κλπ, εντός έξι μηνών από την 

λήξη της συμμετοχής τους, ενώ δεν είναι σωρευτική, δηλαδή δεν περιλαμβάνει τα 

μειονεκτούντα άτομα που έχουν ήδη συμμετάσχει. 

 

Δεν μπορούν να προσδιοριστούν στην παρούσα φάση δείκτες στο πλαίσιο της 

Δράσης 4.2.1.2. «Αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης 

για την διατήρηση της απασχόλησης στην Ήπειρο». 

 

Οικονομικά στοιχεία 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 4.2.1.1. «Ολοκληρωμένα τοπικά 

προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης», ανέρχεται σε 1.500.000€ 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της δράσης θα συγχρηματοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9.v). 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Δράση 4.2.1.1. Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την 
προώθηση της απασχόλησης 

1.500.000 

Αιτιολόγηση: Ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου κόστους λαμβάνει υπόψη του τόσο τους 

διαθέσιμους πόρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9.v) όσο και τις ανάγκες για την υλοποίηση της δράσης.  

 

Για τη Δράση 4.2.1.2. «Αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Παγκοσμιοποίησης για την διατήρηση της απασχόλησης στην Ήπειρο» δεν μπορεί 

να γίνει πρόβλεψη επί του οικονομικού αντικειμένου στην παρούσα φάση. 

 

Χρονικός Προγραμματισμός 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 4.2.1.1. «Ολοκληρωμένα τοπικά 

προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης», έχει ως εξής: 

Εκκίνηση της Δράσης 01-01-2015 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 01-02-2016 
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Ολοκλήρωση της Δράσης 31-12-2023 

 

Ο χρονικός προγραμματισμός της Δράσης 4.2.1.2. «Αξιοποίηση πόρων του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης για την διατήρηση  της απασχόλησης στην 

Ήπειρο» δεν μπορεί να προσδιοριστεί στην παρούσα φάση, καθώς εξαρτάται από 

τους όρους που θέτει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. 
 

Ο χρόνος υλοποίησης της Δράσης 4.2.1.2  ταυτίζεται με αυτόν της προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020. Επιμέρους προθεσμίες θα τίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. 
  



 

Σελίδα | 72  

Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

3.3. Σύνοψη Σχεδίου Δράσης  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται σε πινακοποιημένη μορφή η εξειδίκευση της 

Περιφερειακής Στρατηγικής με τις παρεμβάσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν, 

όπως αναλύθηκαν παραπάνω.  

Πίνακας 1: Συνολική παρουσίαση των παρεμβάσεων της Περιφερειακής 
Στρατηγικής 

 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1: Βελτίωση 
συνθηκών 
διαβίωσης 

1.1: Εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικά 
αγαθά 

1.1.1 Ανάπτυξη / βελτίωση 
υποδομών στέγασης, σίτισης 
και λοιπών υποδομών 
αντιμετώπισης της φτώχειας  

Δράση 1.1.1.1 Ανάπτυξη / 
βελτίωση υποδομών στέγασης και 
σίτισης και λοιπών υποδομών 
αντιμετώπισης της φτώχειας 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΤΠΑ 

  

1.1.2 Πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες αντιμετώπισης της 
φτώχειας  

Δράση 1.1.2.1 Λειτουργία 
υποδομών στέγασης και σίτισης 
της Περιφέρειας και λοιπών 
υποδομών αντιμετώπισης της 
φτώχειας 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

   
Δράση 1.1.2.2. Διανομή τροφίμων 
και ειδών πρώτης ανάγκης 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 

«Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής 

Συνδρομής»/ ΤΕΒΑ 

 

1.2: Βελτίωση 
υποδομών για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

1.2.1 Ανάπτυξη ή βελτίωση 
υποδομών για 
περιθωριοποιημένες κοινότητες  

Δράση 1.2.1.1.Ανάπτυξη ή 
βελτίωση υποδομών για 
περιθωριοποιημένες κοινότητες 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΤΠΑ 

2: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας 
και πρόνοιας 

2.1: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας 

2.1.1 Συμπλήρωση / 
αναβάθμιση του δικτύου 
υποδομών υγείας  

Δράση 2.1.1.1 Υποδομές Υγείας 
ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-

2020/ ΕΤΠΑ 

  

2.1.2 Ανάπτυξη δικτύου 
ολοκληρωμένης παροχής 
υπηρεσιών υγείας (Health 
Safety Net)  

Δράση 2.1.2.1 Ανάπτυξη δικτύου 
προστασίας της υγείας των 
πολιτών της Περιφέρειας 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

 

2.2 Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας 

2.2.1 Δημιουργία/ αναβάθμιση 
και λειτουργία κοινωνικών 
υποδομών, υποδομών 
πρόνοιας, φροντίδας για τη 
στήριξη ευπαθών ομάδων  

Δράση 2.2.1.1 Κοινωνικές 
υποδομές πρόνοιας, φροντίδας 
και στέγασης 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΤΠΑ 

  

2.2.2 Λειτουργία κοινωνικών 
υποδομών, υποδομών 
πρόνοιας, φροντίδας για τη 
στήριξη ευπαθών ομάδων 

Δράση 2.2.2.1 Παροχή υπηρεσιών  
κοινής ωφέλειας σε ευπαθείς 
ομάδες 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

3: Καταπολέμηση 
των διακρίσεων 
και προώθηση της 
ισότητας των 
ευκαιριών 

3.1 Κοινωνική 
ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

3.1.1 Δράσεις για την κοινωνική 
ένταξη των Ρομά 

Δράση 3.1.1.1 Υποστήριξη των 
ΡΟΜΑ για την 
κοινωνικοοικονομική τους 
ενσωμάτωση 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

  

3.1.2 Δράσεις για την ένταξη 
και την κοινωνική ενσωμάτωση 
μεταναστών, αιτούντων άσυλο 
κλπ. 

Δράση 3.1.2.1  Παροχή υπηρεσιών 
για την ένταξη και την κοινωνική 
ενσωμάτωση  μεταναστών 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  

3.1.2 Δράσεις για την ένταξη 
και την κοινωνική ενσωμάτωση 
μεταναστών, αιτούντων άσυλο 
κλπ. 

Δράση 3.1.2.2  Συμπληρωματικές 
υπηρεσίες για την ένταξη και την 
κοινωνική ενσωμάτωση  
μεταναστών μέσω του Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης 

Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και 

Ένταξης   

  
3.1.3 Κέντρα Κοινότητας / One 
Stop Shops  

Δράση 3.1.3.1  Κέντρα Κοινότητας 
/ One Stop Shops  

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

 

3.2: Άρση των εμποδίων 
που αντιμετωπίζουν 
άτομα που υφίστανται 
διακρίσεις 

3.2.1 Λειτουργία δομών 
υποστήριξης και κοινωνικής 
φροντίδας για ΑμεΑ  

Δράση 3.2.1.1.Παροχή υπηρεσιών 
προσχολικής αγωγής για Αμεα 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

   

Δράση 3.2.1.2.Παροχή υπηρεσιών 
δημιουργικής απασχόλησης, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής για 
ΑμεΑ  

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

   

Δράση 3.2.1.3. Παροχή 
υπηρεσιών αποκατάστασης και 
επανένταξης - Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 
για ΑμεΑ 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

  

3.2.2 Υπηρεσίες υποστήριξης 
γυναικών και παιδιών που 
υφίστανται διακρίσεις  

Δράση 3.2.2.1.Υπηρεσίες 
υποστήριξης κακοποιημένων 
παιδιών και γυναικών 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

   

Δράση 3.2.2.2. Δράσεις για την 
προώθηση της Ισότητας μέσω του 
Προγράμματος «Δικαιώματα, 
ισότητα και ιθαγένεια, 2014-2020» 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, ισότητα 
και ιθαγένεια, 2014-

2020»  

  

3.2.3 Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες κλπ 

Δράση 3.2.3.1.Παράλληλη στήριξη 
παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

 ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

 ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση»/ ΕΚΤ 

4: Πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας 

4.1: Υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων για 
την ενεργό ένταξη στην 
αγορά εργασίας 

4.1.1 Υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας και φιλοξενίας 
τέκνων 

Δράση 4.1.1.1.Παροχή υπηρεσιών 
προσχολικής αγωγής 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

 

   

Δράση 4.1.1.2.Παροχή 
δημιουργικής απασχόλησης, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

 

  

4.1.2 Συμβουλευτική και 
επαγγελματική επιμόρφωση – 
κατάρτιση για την αναβάθμιση 
προσόντων και δεξιοτήτων. 

Δράση 4.1.2.1. Ολοκληρωμένη 
δέσμη δράσεων για την 
αναβάθμιση προσόντων και 
δεξιοτήτων των ωφελουμένων 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

 

  

4.1.3 Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της κοινωνικής 
οικονομίας και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας για την 
πρόσβαση στην απασχόληση 
των ευπαθών ομάδων. 

Δράση 4.1.3.1. Ανάπτυξη νέων 
και λειτουργία υφιστάμενων 
κοινωνικών επιχειρήσεων από 
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

 ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

 ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση»/ ΕΚΤ  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

   

Δράση 4.1.3.2. Περιφερειακός 
υποστηρικτικός μηχανισμός για 
την κοινωνική οικονομία 

 ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

 ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση»/ ΕΚΤ 

   

Δράση 4.1.3.3.Υποστήριξη της 
Κοινωνικής Οικονομίας και 
Επιχειρηματικότητας μέσω των 
Ευρωπαϊκών Ταμείων Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

Ευρωπαϊκά Ταμεία 
Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας 

 

4.2:  Αξιοποίηση του 
τοπικού δυναμικού για 
την πρόσβαση στην 
απασχόληση ευπαθών 
ομάδων  

4.2.1 Τοπικά προγράμματα για 
την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της 
απασχόλησης ευπαθών ομάδων 

Δράση 4.2.1.1. Ολοκληρωμένα 
τοπικά προγράμματα για την 
προώθηση της απασχόλησης 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020/ ΕΚΤ 

   

Δράση 4.2.1.2. Αξιοποίηση πόρων 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση για την 
διατήρηση της απασχόλησης στην 
Ήπειρο 

 Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση  

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου θα 

πραγματοποιηθούν και στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική 

Ένταξη και αφορούν κατά κύριο λόγο ενέργειες της Κεντρικής Διοίκησης. Για 

παράδειγμα: 

 Για την πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα το Υπουργείο 

Οικονομικών έχει κατοχυρώσει με το Ν. 4254/2014 το δικαίωμα κάθε πολίτη 

να διατηρεί έναν τραπεζικό λογαριασμό, συγκεκριμένο ποσό του οποίου δεν 

μπορεί να κατασχεθεί 

 Για την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 

εξετάζουν την εκπόνηση και πιλοτική εφαρμογή εντός του 2015 ενός 

Προγράμματος Νομικής Συνδρομής των ευπαθών ομάδων, που θα 

εξασφαλίζει υπηρεσίες δωρεάν νομικής συνδρομής κλπ.) 

 Για την κάλυψη αναγκών οικιακής θέρμανσης το Υπουργείο Οικονομικών 

εφαρμόζει το «Πρόγραμμα Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης», 

καταβάλλοντας ειδική παροχή σε άτομα και νοικοκυριά χαμηλού 

εισοδήματος για αγορές πετρελαίου θέρμανσης κατά τους χειμερινούς 

μήνες, κ.α. 
 
 
 
 
 

  



 

Σελίδα | 75  

Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

4. Οικονομικός και Χρονικός Προγραμματισμός του Σχεδίου 
Δράσης  

 

4.1. Οικονομικός Προγραμματισμός Σχεδίου Δράσης 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στο κεφάλαιο 3, σε ότι αφορά τους πόρους 

που θα διατεθούν για την υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής σημειώνονται 

τα κάτωθι: 

 Από το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020, το οποίο αποτελεί και τη βασική πηγή 

χρηματοδότησης της Στρατηγικής, μέσω του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση 

της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», 

θα διατεθούν πόροι ύψους 51.716.775εκ.€ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης. Οι πόροι αυτοί προέρχονται από το ΕΤΠΑ (12,9 εκ.€ 

συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συμμετοχής) και από το ΕΚΤ (38,75εκ.€ 

συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συμμετοχής). Το εν λόγω ποσό κατανέμεται 

ως ακολούθως ανά Άξονα Προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής: 

o ΑΠ1 «Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης»: 2.800.000€ 

o ΑΠ2 «Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας»: 25.328.801€ 

o ΑΠ3 «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των 

ευκαιριών»: 6.687.974€ 

o ΑΠ4 «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας»: 16.900.000€ 

 Από άλλα ΕΠ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με έμφαση στο ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» θα 

χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια 

Ηπείρου (πχ. στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, στην εκπαίδευση – 

αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής κλπ.).  

 Από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ) θα 

χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Υπουργείου Εργασίας. 

Σημειώνεται ότι για το σκοπό αυτό θα συσταθεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα 

της Ηπείρου Κοινωνική Σύμπραξη.  

 Από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν δράσεις για τους μετανάστες, αιτούντες άσυλο κλπ., 

συμπληρωματικά με τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 

ΠΕΠ Ηπείρου για τις ομάδες αυτές. 

 Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μπορούν να 

υποστηριχθούν άτομα που έχουν χάσει τη θέση εργασίας τους.  

 Από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μπορούν να 

υποστηριχθούν δράσεις Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.  

 Από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια, 2014-2020» 

δύναται να αξιοποιηθούν πόροι για την προαγωγή των δικαιωμάτων που 

απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, τις αρχές της απαγόρευσης των 

διακρίσεων, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, τα δικαιώματα του 

παιδιού κλπ. 

Σημειώνεται ότι το ύψος των πόρων που μπορεί να αξιοποιηθεί από τα παραπάνω 

Ταμεία και Προγράμματα, εκτός του ΠΕΠ Ηπείρου, δεν μπορεί να προβλεφθεί στην 



 

Σελίδα | 76  

Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

παρούσα φάση, καθώς δεν πρόκειται για Ταμεία/ Προγράμματα που διαχειρίζεται η 

Περιφέρεια.  

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο επιδίωξη της Περιφέρειας είναι από τα εν λόγω Ταμεία/ 

Προγράμματα να εξασφαλιστούν πόροι ύψους τουλάχιστον όσων συνεισφέρει και το 

ΠΕΠ Ηπείρου, δηλαδή οι πόροι του Σχεδίου Δράσης να ανέλθουν τουλάχιστον στα 

100εκ.€ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.   

Επιπρόσθετα, αναμένεται και η ιδιωτική πρωτοβουλία να συνεισφέρει στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είτε 

μέσω χορηγιών ή μέσω προσφοράς αγαθών κλπ. 

Τέλος, επισημαίνεται εκ νέου ότι οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στην 

Περιφέρεια Ηπείρου για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμού δεν 

εξαντλούνται στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Δράσης και των πόρων που 

περιλαμβάνονται σε αυτό, αλλά θα είναι ευρύτερες λαμβάνοντας υπόψη και το 

περιεχόμενο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης.  

 

4.2. Χρονικός Προγραμματισμός Σχεδίου Δράσης 

Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη στην Ήπειρο θα εφαρμοστεί 

εντός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα το διάστημα 2015-

2020. Σημειώνεται ότι διαχειριστικά ολοκληρώνεται το 2023 που είναι η 

καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών της προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020.  

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο 

Δράσης παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3. 

Σε κάθε περίπτωση στόχος της Περιφέρειας είναι εντός του 2015 να έχει 

ενεργοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από 

το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Με τον όρο ενεργοποίηση εννοείται να έχει εκδοθεί η 

πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους Δικαιούχους για την ένταξη 

πράξεων.  
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5. Σύνδεση του Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης της 
Ηπείρου με το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 και την Εθνική 
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 

 

5.1. Σύνδεση του Σχεδίου Δράσης με το ΠΕΠ Ηπείρου 2014 - 2020 

Όπως αναφέρθηκε και στα παραπάνω κεφάλαια, το ΠΕΠ Ηπείρου 2014 -2020 

αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης της Περιφερειακής Στρατηγικής για την 

Κοινωνική Ένταξη, δεδομένου ότι ο Θεματικός Στόχος 9 «Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του ΠΕΠ εξυπηρετεί 

το σκοπό αυτό. 

Στις ενότητες που προηγήθηκαν, παρουσιάστηκε η σύνδεση των προβλεπόμενων 

παρεμβάσεων της Περιφερειακής Στρατηγικής με τους αντίστοιχους στόχους του 

ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύνθεση και συνολική 

παρουσίαση των παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης σε σχέση με το ΠΕΠ Ηπείρου. 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται: 

 Η αντιστοίχηση των παρεμβάσεων της Περιφερειακής Στρατηγικής με αυτές 

του ΠΕΠ 

 Η συμβολή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων/ δεικτών της Περιφερειακής 

Στρατηγικής σε σχέση με τους δείκτες του ΠΕΠ.  

 Η ανάλυση του κόστους των παρεμβάσεων της Περιφερειακής Στρατηγικής 

σε σχέση με το ΠΕΠ 
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Πίνακας 2: Αντιστοίχηση παρεμβάσεων της Περιφερειακής Στρατηγικής με αυτές του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

1: Βελτίωση 
συνθηκών 
διαβίωσης 

1.1: Εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε 
βασικά αγαθά 

1.1.1 Ανάπτυξη / 
βελτίωση 
υποδομών 
στέγασης, σίτισης 
και λοιπών 
υποδομών 
αντιμετώπισης της 
φτώχειας  

Δράση 1.1.1.1 
Ανάπτυξη / βελτίωση 
υποδομών στέγασης 
και σίτισης και λοιπών 
υποδομών 
αντιμετώπισης της 
φτώχειας 

ΕΤΠΑ 

4: Ενίσχυση 
υποδομών 
εκπαίδευσης, υγείας 
και πρόνοιας 

ΕΣ 9.1.2 Κάλυψη των 
ποιοτικών και 
ποσοτικών αναγκών 
πρόνοιας, στέγασης 
και σίτισης των 
ευπαθών ομάδων 

9.1.2.1.Κοινωνικές 
υποδομές πρόνοιας, 
φροντίδας και 
στέγασης 

ΕΤΠΑ 9.Α 

1: Βελτίωση 
συνθηκών 
διαβίωσης 

1.1: Εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε 
βασικά αγαθά 

1.1.2 Πρόσβαση σε 
αγαθά και 
υπηρεσίες 
αντιμετώπισης της 
φτώχειας  

Δράση 1.1.2.1 
Λειτουργία υποδομών 
στέγασης και σίτισης 
της Περιφέρειας και 
λοιπών υποδομών 
αντιμετώπισης της 
φτώχειας 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.4.2 Βελτίωση 
της πρόσβασης 
ευπαθών ομάδων σε 
υπηρεσίες 
κοινωνικής 
φροντίδας 

9.4.2.1 Παροχή 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας σε 
ευπαθείς  ομάδες 

ΕΚΤ 9.4 

1: Βελτίωση 
συνθηκών 
διαβίωσης 

1.2: Βελτίωση 
υποδομών για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

1.2.1 Ανάπτυξη ή 
βελτίωση 
υποδομών για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες  

Δράση 
1.2.1.1.Ανάπτυξη ή 
βελτίωση υποδομών 
για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

ΕΤΠΑ 

4: Ενίσχυση 
υποδομών 
εκπαίδευσης, υγείας 
και πρόνοιας 

ΕΣ 9.2.1 Βελτίωση 
των συνθηκών 
διαβίωσης των ΡΟΜΑ 
της Περιφέρεια 
Ηπείρου 

9.2.1.1. Υποδομές 
για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

ΕΤΠΑ 9.Β 

2: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας 
και πρόνοιας 

2.1: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας 

2.1.1 Συμπλήρωση 
/ αναβάθμιση του 
δικτύου υποδομών 
υγείας  

Δράση 2.1.1.1 
Υποδομές Υγείας 

ΕΤΠΑ 

4: Ενίσχυση 
υποδομών 
εκπαίδευσης, υγείας 
και πρόνοιας 

ΕΣ 9.1.1 Επέκταση 
και βελτίωση των 
υποδομών υγείας και 
εξασφάλιση 
συνθηκών 
πρόσβασης κυρίως 
στις ευπαθείς ομάδες 

 9.1.1.1. Υποδομές 
Υγείας 

ΕΤΠΑ 9.Α 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

2: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας 
και πρόνοιας 

2.1: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας 

2.1.2 Ανάπτυξη 
δικτύου 
ολοκληρωμένης 
παροχής υπηρεσιών 
υγείας (Health 
Safety Net)  

Δράση 2.1.2.1 
Ανάπτυξη δικτύου 
προστασίας της υγείας 
των πολιτών της 
Περιφέρειας 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.4.1 Διαφύλαξη 
της υγείας ευπαθών 
ομάδων 

9.4.1.1 Ανάπτυξη 
δικτύου προστασίας 
της υγείας των 
πολιτών της 
Περιφέρειας 

ΕΚΤ 9.4 

2: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας 
και πρόνοιας 

2.2 Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες 
κοινωνικής 
φροντίδας 

2.2.1 Δημιουργία/ 
αναβάθμιση και 
λειτουργία 
κοινωνικών 
υποδομών, 
υποδομών 
πρόνοιας, 
φροντίδας για τη 
στήριξη ευπαθών 
ομάδων  

Δράση 2.2.1.1 
Κοινωνικές υποδομές 
πρόνοιας, φροντίδας 
και στέγασης 

ΕΤΠΑ 

4: Ενίσχυση 
υποδομών 
εκπαίδευσης, υγείας 
και πρόνοιας 

ΕΣ 9.1.2 Κάλυψη των 
ποιοτικών και 
ποσοτικών αναγκών 
πρόνοιας, στέγασης 
και σίτισης των 
ευπαθών ομάδων 

9.1.2.1.Κοινωνικές 
υποδομές πρόνοιας, 
φροντίδας και 
στέγασης 

ΕΤΠΑ 9.Α 

2: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας 
και πρόνοιας 

2.2 Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες 
κοινωνικής 
φροντίδας 

2.2.2 Λειτουργία 
κοινωνικών 
υποδομών, 
υποδομών 
πρόνοιας, 
φροντίδας για τη 
στήριξη ευπαθών 
ομάδων 

Δράση 2.2.2.1 Παροχή 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας σε ευπαθείς 
ομάδες 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.4.2 Βελτίωση 
της πρόσβασης 
ευπαθών ομάδων σε 
υπηρεσίες 
κοινωνικής 
φροντίδας 

9.4.2.1 Παροχή 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας σε 
ευπαθείς  ομάδες 

ΕΚΤ 9.4 

3: Καταπολέμηση 
των διακρίσεων 
και προώθηση 
της ισότητας των 
ευκαιριών 

3.1 Κοινωνική 
ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

3.1.1 Δράσεις για 
την κοινωνική 
ένταξη των Ρομά 

Δράση 3.1.1.1 
Υποστήριξη των ΡΟΜΑ 
για την 
κοινωνικοοικονομική 
τους ενσωμάτωση 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.2.1 Αύξηση των 
ευκαιριών 
κοινωνικής και 
οικονομικής 
ενσωμάτωσης 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

 9.2.1.1. Υποστήριξη 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων για την 
κοινωνικοοικονομική 
τους ενσωμάτωση 

ΕΚΤ 9.2 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

3: Καταπολέμηση 
των διακρίσεων 
και προώθηση 
της ισότητας των 
ευκαιριών 

3.1 Κοινωνική 
ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

3.1.2 Δράσεις για την 
ένταξη και την 
κοινωνική 
ενσωμάτωση 
μεταναστών, 
αιτούντων άσυλο κλπ. 

Δράση 3.1.2.1  
Παροχή υπηρεσιών για 
την ένταξη και την 
κοινωνική 
ενσωμάτωση  
μεταναστών 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.2.1 Αύξηση των 
ευκαιριών 
κοινωνικής και 
οικονομικής 
ενσωμάτωσης 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

 9.2.1.1. Υποστήριξη 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων για την 
κοινωνικοοικονομική 
τους ενσωμάτωση 

ΕΚΤ 9.2 

3: Καταπολέμηση 
των διακρίσεων 
και προώθηση 
της ισότητας των 
ευκαιριών 

3.1 Κοινωνική 
ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

3.1.3 Κέντρα 
Κοινότητας / One Stop 
Shops  

Δράση 3.1.2.1  Κέντρα 
Κοινότητας / One Stop 
Shops  

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.2.1 Αύξηση των 
ευκαιριών 
κοινωνικής και 
οικονομικής 
ενσωμάτωσης 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

 9.2.1.1. Υποστήριξη 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων για την 
κοινωνικοοικονομική 
τους ενσωμάτωση 

ΕΚΤ 9.2 

3: Καταπολέμηση 
των διακρίσεων 
και προώθηση 
της ισότητας των 
ευκαιριών 

3.2: Άρση των 
εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν 
άτομα που 
υφίστανται 
διακρίσεις 

3.2.1 Λειτουργία 
δομών υποστήριξης 
και κοινωνικής 
φροντίδας για ΑμεΑ  

Δράση 3.2.1.1.Παροχή 
υπηρεσιών 
προσχολικής αγωγής 
για Αμεα 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.3.1 Βελτίωση 
των συνθηκών 
κοινωνικής 
φροντίδας στην 
Περιφέρεια για 
άτομα που 
υφίστανται 
διακρίσεις. 

9.3.1.1.Παρεμβάσεις 
για την προώθηση 
της ισότητας των 
ευκαιριών 

ΕΚΤ 9.3 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

3: Καταπολέμηση 
των διακρίσεων 
και προώθηση 
της ισότητας των 
ευκαιριών 

3.2: Άρση των 
εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν 
άτομα που 
υφίστανται 
διακρίσεις 

3.2.1 Λειτουργία 
δομών υποστήριξης 
και κοινωνικής 
φροντίδας για ΑμεΑ  

Δράση 3.2.1.2.Παροχή 
υπηρεσιών 
δημιουργικής 
απασχόλησης, 
ψυχαγωγίας και 
αναψυχής για ΑμεΑ  

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.3.1 Βελτίωση 
των συνθηκών 
κοινωνικής 
φροντίδας στην 
Περιφέρεια για 
άτομα που 
υφίστανται 
διακρίσεις. 

9.3.1.1.Παρεμβάσεις 
για την προώθηση 
της ισότητας των 
ευκαιριών 

ΕΚΤ 9.3 

3: Καταπολέμηση 
των διακρίσεων 
και προώθηση 
της ισότητας των 
ευκαιριών 

3.2: Άρση των 
εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν 
άτομα που 
υφίστανται 
διακρίσεις 

3.2.1 Λειτουργία 
δομών υποστήριξης 
και κοινωνικής 
φροντίδας για ΑμεΑ  

Δράση 3.2.1.3. 
Παροχή υπηρεσιών 
αποκατάστασης και 
επανένταξης - Στέγες 
Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης (ΣΥΔ) για 
ΑμεΑ 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.3.1 Βελτίωση 
των συνθηκών 
κοινωνικής 
φροντίδας στην 
Περιφέρεια για 
άτομα που 
υφίστανται 
διακρίσεις. 

9.3.1.1.Παρεμβάσεις 
για την προώθηση 
της ισότητας των 
ευκαιριών 

ΕΚΤ 9.3 

3: Καταπολέμηση 
των διακρίσεων 
και προώθηση 
της ισότητας των 
ευκαιριών 

3.2: Άρση των 
εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν 
άτομα που 
υφίστανται 
διακρίσεις 

3.2.2 Υπηρεσίες 
υποστήριξης 
γυναικών και παιδιών 
που υφίστανται 
διακρίσεις  

Δράση 
3.2.2.1.Υπηρεσίες 
υποστήριξης 
κακοποιημένων 
παιδιών και γυναικών 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.3.1 Βελτίωση 
των συνθηκών 
κοινωνικής 
φροντίδας στην 
Περιφέρεια για 
άτομα που 
υφίστανται 
διακρίσεις. 

9.3.1.1.Παρεμβάσεις 
για την προώθηση 
της ισότητας των 
ευκαιριών 

ΕΚΤ 9.3 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

3: Καταπολέμηση 
των διακρίσεων 
και προώθηση 
της ισότητας των 
ευκαιριών 

3.2: Άρση των 
εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν 
άτομα που 
υφίστανται 
διακρίσεις 

3.2.3 Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική 
υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες κλπ 

Δράση 
3.2.3.1.Παράλληλη 
στήριξη παιδιών με 
αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.3.1 Βελτίωση 
των συνθηκών 
κοινωνικής 
φροντίδας στην 
Περιφέρεια για 
άτομα που 
υφίστανται 
διακρίσεις. 

9.3.1.1.Παρεμβάσεις 
για την προώθηση 
της ισότητας των 
ευκαιριών 

ΕΚΤ 9.3 

4: Πρόσβαση 
στην αγορά 
εργασίας 

4.1: Υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων 
για την ενεργό 
ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

4.1.1 Υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας 
και φιλοξενίας τέκνων 

Δράση 4.1.1.1.Παροχή 
υπηρεσιών 
προσχολικής αγωγής 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.1.1 Αύξηση της 
συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας 
ατόμων που 
βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση 

9.1.1.1 Δράσεις για 
την ενεργό ένταξη 
στην αγορά 
εργασίας ομάδων 
του πληθυσμού που 
βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση 

ΕΚΤ 9.1 

4: Πρόσβαση 
στην αγορά 
εργασίας 

4.1: Υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων 
για την ενεργό 
ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

4.1.1 Υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας 
και φιλοξενίας τέκνων 

Δράση 4.1.1.2.Παροχή 
δημιουργικής 
απασχόλησης, 
ψυχαγωγίας και 
αναψυχής 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.1.1 Αύξηση της 
συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας 
ατόμων που 
βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση 

9.1.1.1 Δράσεις για 
την ενεργό ένταξη 
στην αγορά 
εργασίας ομάδων 
του πληθυσμού που 
βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση 

ΕΚΤ 9.1 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

4: Πρόσβαση 
στην αγορά 
εργασίας 

4.1: Υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων 
για την ενεργό 
ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

4.1.2 Συμβουλευτική 
και επαγγελματική 
επιμόρφωση – 
κατάρτιση για την 
αναβάθμιση 
προσόντων και 
δεξιοτήτων. 

Δράση 
4.1.2.1.Ολοκληρωμένη 
δέσμη δράσεων για 
την αναβάθμιση 
προσόντων και 
δεξιοτήτων των 
ωφελουμένων 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.1.1 Αύξηση της 
συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας 
ατόμων που 
βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση 

9.1.1.1 Δράσεις για 
την ενεργό ένταξη 
στην αγορά 
εργασίας ομάδων 
του πληθυσμού που 
βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση 

ΕΚΤ 9.1 

4: Πρόσβαση 
στην αγορά 
εργασίας 

4.1: Υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων 
για την ενεργό 
ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

4.1.3 Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της 
κοινωνικής οικονομίας 
και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 
για την πρόσβαση 
στην απασχόληση των 
ευπαθών ομάδων. 

Δράση 4.1.3.1. 
Ανάπτυξη νέων και 
λειτουργία 
υφιστάμενων 
κοινωνικών 
επιχειρήσεων από 
ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

Ε.Σ.9.5.1 
«Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση 
ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού μέσω της 
προώθησης της 
κοινωνικής 
οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας» 

9.5.1.1. Ανάπτυξη 
της κοινωνικής 
οικονομίας και 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 
σε Περιφερειακό 
επίπεδο 

ΕΚΤ 9.5 

4: Πρόσβαση 
στην αγορά 
εργασίας 

4.1: Υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων 
για την ενεργό 
ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

4.1.3 Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της 
κοινωνικής οικονομίας 
και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 
για την πρόσβαση 
στην απασχόληση των 
ευπαθών ομάδων. 

Δράση 
4.1.3.2.Περιφερειακός 
υποστηρικτικός 
μηχανισμός για την 
κοινωνική οικονομία 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

Ε.Σ.9.5.1 
«Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση 
ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού μέσω της 
προώθησης της 
κοινωνικής 
οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας» 

9.5.1.1. Ανάπτυξη 
της κοινωνικής 
οικονομίας και 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 
σε Περιφερειακό 
επίπεδο 

ΕΚΤ 9.5 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

4: Πρόσβαση 
στην αγορά 
εργασίας 

4.2:  Αξιοποίηση του 
τοπικού δυναμικού 
για την πρόσβαση 
στην απασχόληση 
ευπαθών ομάδων  

4.2.1 Τοπικά 
προγράμματα για την 
ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της απασχόλησης 
ευπαθών ομάδων 

Δράση 4.2.1.1. 
Ολοκληρωμένα τοπικά 
προγράμματα για την 
προώθηση της 
απασχόλησης 

ΕΚΤ 

5: Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 
Κοινωνική ένταξη 
και καταπολέμηση 
διακρίσεων 

ΕΣ 9.6.1 Διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην 
απασχόληση με 
αξιοποίηση του 
τοπικού δυναμικού 

9.6.1.1. 
Ολοκληρωμένα 
τοπικά 
προγράμματα για 
την προώθηση της 
απασχόλησης 

ΕΚΤ 9.6 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

Πίνακας 3: Σύνδεση δεικτών εκροής Περιφερειακής Στρατηγικής με τους δείκτες του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 
        ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ     

ΑΠ Θ Σ ΕΠ ΕΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
(2023) 

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
(2023) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4 9 9α 

ΕΣ 9.1.1 Επέκταση και βελτίωση 
των υποδομών υγείας και 
εξασφάλιση συνθηκών 
πρόσβασης κυρίως στις 
ευπαθείς ομάδες 

9.1.1.1.Υποδομές Υγείας 
Μονάδες υγείας που 
βελτιώνονται 

Αριθμός 5 
2.1.1.Συμπλήρωση / 
αναβάθμιση του δικτύου 
υποδομών υγείας  

Μονάδες υγείας που 
βελτιώνονται 

Αριθμός 5   

                  
Κέντρα υγείας που 
βελτιώνονται 

Αριθμός 16 Νέος Δείκτης 

4 9 9α 

ΕΣ 9.1.2 Κάλυψη των ποιοτικών 
και ποσοτικών αναγκών 
πρόνοιας, στέγασης και σίτισης 
των ευπαθών ομάδων 

9.1.2.1.Κοινωνικές 
υποδομές πρόνοιας, 
φροντίδας και στέγασης 

Δυναμικότητα των 
υποδομών φροντίδας που 
ενισχύονται 

φυσικά 
πρόσωπα 

89 

2.2.1.Δημιουργία/ αναβάθμιση 
κοινωνικών υποδομών, 
υποδομών πρόνοιας, 
φροντίδας για τη στήριξη 
ευπαθών ομάδων 

Δυναμικότητα των 
υποδομών φροντίδας που 
ενισχύονται 

Φυσικά 
πρόσωπα 

89   

                

1.1.1.Ανάπτυξη / βελτίωση 
υποδομών στέγασης, σίτισης 
και λοιπών υποδομών 
αντιμετώπισης της φτώχειας  

Σχέδια Δράσης Κοινωνικών 
Δομών που υποστηρίζονται  

Αριθμός 4 Νέος Δείκτης 

4 9 9β 
ΕΣ 9.2.1 Βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ 
της Περιφέρεια Ηπείρου 

9.2.1.1.Υποδομές για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

Πληθυσμός ΡΟΜΑ με 
βελτιωμένες συνθήκες 
διαβίωσης 

φυσικά 
πρόσωπα 

450 
1.2.1.Ανάπτυξη ή βελτίωση 
υποδομών για 
περιθωριοποιημένες κοινότητες  

Πληθυσμός ΡΟΜΑ με 
βελτιωμένες συνθήκες 
διαβίωσης 

Φυσικά 
Πρόσωπα 

450   

5 9 9.1 

ΕΣ 9.1.1 Αύξηση της συμμετοχής 
στην αγορά εργασίας ατόμων 
που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση 

9.1.1.1 Δράσεις για την 
ενεργό ένταξη στην αγορά 
εργασίας ομάδων του 
πληθυσμού που βρίσκονται 
σε μειονεκτική θέση 

Συμμετέχοντες σε 
μειονεκτική θέση (όπως 
μακροχρόνια άνεργοι, 
άνεργες γυναίκες, αρχηγοί 
μονογονεϊκών οικογενειών, 
άτομα με εξαρτώμενα μέλη 
κλπ.) 

αριθμός 1.184 

4.1.2.Συμβουλευτική και 
επαγγελματική επιμόρφωση - 
κατάρτιση για την αναβάθμιση 
προσόντων και δεξιοτήτων 

Συμμετέχοντες σε 
μειονεκτική θέση (όπως 
μακροχρόνια άνεργοι, 
άνεργες γυναίκες, αρχηγοί 
μονογονεϊκών οικογενειών, 
άτομα με εξαρτώμενα μέλη 
κλπ.) 

Αριθμός 1.184   

          

Συμμετέχοντες σε 
μειονεκτική θέση (όπως 
μακροχρόνια άνεργοι, 
άνεργες γυναίκες, αρχηγοί 
μονογονεϊκών οικογενειών, 
άτομα με εξαρτώμενα μέλη 
κλπ.) 

αριθμός 3.167 
4.1.1.Υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας και φιλοξενίας 
τέκνων 

Συμμετέχοντες σε 
μειονεκτική θέση (όπως 
μακροχρόνια άνεργοι, 
άνεργες γυναίκες, αρχηγοί 
μονογονεϊκών οικογενειών, 
άτομα με εξαρτώμενα μέλη 
κλπ.) 

Αριθμός 3.167 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

        ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ     

ΑΠ Θ Σ ΕΠ ΕΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
(2023) 

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
(2023) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5 9 9.2 

ΕΣ 9.2.1 Αύξηση της συμμετοχής 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων σε ενέργειες 
κοινωνικής και οικονομικής 
ενσωμάτωσης 

9.2.1.1. Υποστήριξη 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων για την 
κοινωνικοοικονομική τους 
ενσωμάτωση 

Συμμετέχοντες σε 
μειονεκτική θέση (ΡΟΜΑ Ή 
αιτούντες άσυλο Ή 
ασυνόδευτοι ανήλικοι) 

φυσικά 
πρόσωπα 

365 
3.1.1.Δράσεις για την 
κοινωνική ένταξη των Ρομά 

Συμμετέχοντες σε 
μειονεκτική θέση 

φυσικά 
πρόσωπα 

131 

Ο δείκτης της ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί τον 
αντίστοιχο δείκτη του 
ΠΕΠ. 

                

3.1.2.Δράσεις για την ένταξη 
και την κοινωνική ενσωμάτωση 
μεταναστών, αιτούντων άσυλο 
κλπ. 

Συμμετέχοντες σε 
μειονεκτική θέση 

φυσικά 
πρόσωπα 

103 

Ο δείκτης της ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί τον 
αντίστοιχο δείκτη του 
ΠΕΠ. 

                
3.1.3.Κέντρα Κοινότητας / One 
Stop Shops  

Συμμετέχοντες σε 
μειονεκτική θέση 

φυσικά 
πρόσωπα 

131 

Ο δείκτης της ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί τον 
αντίστοιχο δείκτη του 
ΠΕΠ. 

5 9 9.3 

ΕΣ 9.3.1 Βελτίωση των 
συνθηκών κοινωνικής 
φροντίδας στην Περιφέρεια για 
άτομα που υφίστανται 
διακρίσεις. 

9.3.1.1.Παρεμβάσεις για 
την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών 

Συμμετέχοντες  με 
αναπηρία 

φυσικά 
πρόσωπα 

530 
3.2.1.Λειτουργία δομών 
υποστήριξης και κοινωνικής 
φροντίδας για ΑμεΑ 

Συμμετέχοντες  με αναπηρία 
φυσικά 
πρόσωπα 

480 

Ο δείκτης της ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί τον 
αντίστοιχο δείκτη του 
ΠΕΠ. 

          Αλλα μειονεκτούντα άτομα 
φυσικά 
πρόσωπα 

59 
3.2.2.Υπηρεσίες υποστήριξης 
γυναικών και παιδιών που 
υφίστανται διακρίσεις  

Αλλα μειονεκτούντα άτομα 
φυσικά 
πρόσωπα 

59   

                

3.2.3.Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες κλπ 

Συμμετέχοντες  με αναπηρία 
φυσικά 
πρόσωπα 

50 

Ο δείκτης της ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί τον 
αντίστοιχο δείκτη του 
ΠΕΠ. 

5 9 9.4 
ΕΣ 9.4.1 Βελτίωση της 
πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε 
υπηρεσίες υγείας 

9.4.1.1 Ανάπτυξη δικτύου 
προστασίας της υγείας των 
πολιτών της Περιφέρειας 

Πολίτες που συμμετέχουν 
σε δράσεις του Health 
Safety Net.    

Αριθμός  19.255 

2.1.2.Ανάπτυξη δικτύου 
ολοκληρωμένης παροχής 
υπηρεσιών υγείας (Health 
Safety Net) 

Πολίτες που συμμετέχουν σε 
δράσεις του Health Safety 
Net.    

Αριθμός 19.255   
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Σχέδιο Δράσης 
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(2023) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5 9 9.4 

ΕΣ 9.4.2 Βελτίωση της 
πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε 
υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας 

9.4.2.1 Παροχή υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας σε 
ευπαθείς  ομάδες 

Πληθυσμός ευπαθών 
ομάδων που καλύπτεται 
από υπηρεσίες πρόνοιας 

φυσικά 
πρόσωπα 

1.472 

2.2.2.Λειτουργία κοινωνικών 
υποδομών, υποδομών 
πρόνοιας, φροντίδας για τη 
στήριξη ευπαθών ομάδων 

Πληθυσμός ευπαθών 
ομάδων που καλύπτεται 
από υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας 

Φυσικά 
Πρόσωπα 

1.472 
 

                
1.1.2.Πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες αντιμετώπισης της 
φτώχειας  

Σχέδια Δράσης Κοινωνικών 
Δομών που υποστηρίζονται  

Αριθμός 4 Νέος Δείκτης 

5 9 9.5 

Ε.Σ.9.5.1 «Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση 
ευπαθών ομάδων πληθυσμού 
μέσω της προώθησης της 
κοινωνικής οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας» 

9.5.1.1. Ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας και 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας σε 
Περιφερειακό επίπεδο 

Επιχειρηματικά σχέδια 
κοινωνικών επιχειρήσεων 

αριθμός 20 

4.1.3.Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της κοινωνικής 
οικονομίας και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας για την 
πρόσβαση στην απασχόληση 
των ευπαθών ομάδων 

Επιχειρηματικά σχέδια 
κοινωνικών επιχειρήσεων 

αριθμός 20   

          

Συμμετέχοντες που 
ωφελούνται από 
συμβουλευτική, κατάρτιση, 
Mentoring για την ίδρυση 
κοινωνικών επιχειρήσεων 

φυσικά 
πρόσωπα 

210   

Συμμετέχοντες που 
ωφελούνται από 
συμβουλευτική, κατάρτιση, 
Mentoring για την ίδρυση 
κοινωνικών επιχειρήσεων 

φυσικά 
πρόσωπα 

210   

5 9 9.6 

ΕΣ 9.6.1 Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση με 
αξιοποίηση του τοπικού 
δυναμικού 

9.6.1.1. Ολοκληρωμένα 
τοπικά προγράμματα για 
την προώθηση της 
απασχόλησης 

Συμμετέχοντες άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

φυσικά 
πρόσωπα 

375 

4.2.1.Τοπικά προγράμματα για 
την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της 
απασχόλησης ευπαθών ομάδων 

Συμμετέχοντες άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

φυσικά 
πρόσωπα 

375   
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ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

4 9 9α 

ΕΣ 9.1.1 Επέκταση 
και βελτίωση των 
υποδομών υγείας και 
εξασφάλιση 
συνθηκών 
πρόσβασης κυρίως 
στις ευπαθείς ομάδες 

9.1.1.1.Υποδομές Υγείας 

Βελτίωση της 
πρόσβασης και χρήσης 
των υπηρεσιών υγείας 
(Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια και 
Τριτοβάθμια)  

Αριθμός 
επισκέψεων 

1.008.390 

2.1.1.Συμπλήρωση / 
αναβάθμιση του 
δικτύου υποδομών 
υγείας  

Βελτίωση της πρόσβασης και 
χρήσης των υπηρεσιών 
υγείας (πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια) 

Αριθμός 
Επισκέψεων 

1.008.390   

4 9 9α 

ΕΣ 9.1.2 Κάλυψη των 
ποιοτικών και 
ποσοτικών αναγκών 
πρόνοιας, στέγασης 
και σίτισης των 
ευπαθών ομάδων 

9.1.2.1.Κοινωνικές 
υποδομές πρόνοιας, 
φροντίδας και στέγασης 

Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
κοινωνικές υπηρεσίες 
φροντίδας και 
στέγασης 

Αριθμός 15.913 

2.2.1.Δημιουργία/ 
αναβάθμιση 
κοινωνικών 
υποδομών, 
υποδομών πρόνοιας, 
φροντίδας για τη 
στήριξη ευπαθών 
ομάδων 

Πληθυσμός που ωφελείται 
από υποδομές φροντίδας 
που ενισχύονται 

Αριθμός 534 Nέος Δείκτης 

                

1.1.1.Ανάπτυξη / 
βελτίωση υποδομών 
στέγασης, σίτισης και 
λοιπών υποδομών 
αντιμετώπισης της 
φτώχειας  

Πληθυσμός που ωφελείται 
από Κοινωνικές Δομές 
Αντιμετώπισης Φτώχειας 

Αριθμός 2.200  Nέος Δείκτης 

4 9 9β 

ΕΣ 9.2.1 Βελτίωση 
των συνθηκών 
διαβίωσης των ΡΟΜΑ 
της Περιφέρεια 
Ηπείρου 

9.2.1.1.Υποδομές για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

Πληθυσμός ΡΟΜΑ με 
επαρκείς συνθήκες 
στέγασης 

Αριθμός 1.440 

1.2.1.Ανάπτυξη ή 
βελτίωση υποδομών 
για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες  

Πληθυσμός ΡΟΜΑ με 
επαρκείς συνθήκες στέγασης 

Αριθμός 540 

Ο δείκτης της 
ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί 
τον αντίστοιχο 
δείκτη του 
ΠΕΠ αλλά δεν 
είναι 
σωρευτικός 

5 9 9.1 

ΕΣ 9.1.1 Αύξηση της 
συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας 
ατόμων που 
βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση 

9.1.1.1 Δράσεις για την 
ενεργό ένταξη στην 
αγορά εργασίας ομάδων 
του πληθυσμού που 
βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση 

Μειονεκτούντα άτομα 
που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / 
κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, 
εντός έξι μηνών από 

Αριθμός 954 

4.1.2.Συμβουλευτική 
και επαγγελματική 
επιμόρφωση - 
κατάρτιση για την 
αναβάθμιση 
προσόντων και 
δεξιοτήτων 

Μειονεκτούντα άτομα που 
συμμετέχουν σε εκπαίδευση 
/ κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από την λήξη της 
συμμετοχής τους 

Αριθμός 165 

Ο δείκτης της 
ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί 
τον αντίστοιχο 
δείκτη του 
ΠΕΠ αλλά δεν 
είναι 
σωρευτικός 
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ΑΠ ΘΣ ΕΠ ΕΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
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(2023) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

την λήξη της 
συμμετοχής τους 

                

4.1.1.Υπηρεσίες 
κοινωνικής 
φροντίδας και 
φιλοξενίας τέκνων 

Μειονεκτούντα άτομα που 
συμμετέχουν σε εκπαίδευση 
/ κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από την λήξη της 
συμμετοχής τους 

Αριθμός 539 

Ο δείκτης της 
ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί 
τον αντίστοιχο 
δείκτη του 
ΠΕΠ αλλά δεν 
είναι 
σωρευτικός 

5 9 9.2 

ΕΣ 9.2.1 Αύξηση της 
συμμετοχής 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων σε 
ενέργειες κοινωνικής 
και οικονομικής 
ενσωμάτωσης 

9.2.1.1. Υποστήριξη 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων για την 
κοινωνικοοικονομική 
τους ενσωμάτωση 

Μειονεκτούντα άτομα 
που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
που αποκτούν 
εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους 

Αριθμός 97 
3.1.1.Δράσεις για την 
κοινωνική ένταξη 
των Ρομά 

Μειονεκτούντα άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους 

Αριθμός 26 

Ο δείκτης της 
ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί 
τον αντίστοιχο 
δείκτη του 
ΠΕΠ αλλά δεν 
είναι 
σωρευτικός 
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(2023) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

                

3.1.2.Δράσεις για την 
ένταξη και την 
κοινωνική 
ενσωμάτωση 
μεταναστών, 
αιτούντων άσυλο 
κλπ. 

Μειονεκτούντα άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους 

Αριθμός 21 

Ο δείκτης της 
ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί 
τον αντίστοιχο 
δείκτη του 
ΠΕΠ αλλά δεν 
είναι 
σωρευτικός 

                
3.1.3.Κέντρα 
Κοινότητας / One 
Stop Shops  

Μειονεκτούντα άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους 

Αριθμός 26 

Ο δείκτης της 
ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί 
τον αντίστοιχο 
δείκτη του 
ΠΕΠ αλλά δεν 
είναι 
σωρευτικός 

5 9 9.3 

ΕΣ 9.3.1 Βελτίωση 
των συνθηκών 
κοινωνικής 
φροντίδας στην 
Περιφέρεια για 
άτομα που 
υφίστανται 
διακρίσεις. 

9.3.1.1.Παρεμβάσεις για 
την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών 

Κάλυψη του 
πληθυσμού με 
αναπηρία που 
λαμβάνουν υπηρεσίες 
υποστήριξης 

ποσοστό 18,7% 

3.2.1.Λειτουργία 
δομών υποστήριξης 
και κοινωνικής 
φροντίδας για ΑμεΑ 

Κάλυψη του πληθυσμού με 
αναπηρία που λαμβάνουν 
υπηρεσίες υποστήριξης 

Ποσοστό 11,6% 

Ο δείκτης της 
ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί 
τον αντίστοιχο 
δείκτη του 
ΠΕΠ αλλά δεν 
είναι 
σωρευτικός 
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ΣΤΟΧΟΣ 
(2023) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

                

3.2.2.Υπηρεσίες 
υποστήριξης 
γυναικών και 
παιδιών που 
υφίστανται 
διακρίσεις  

Γυναίκες που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους 

φυσικά 
πρόσωπα 

30  Νέος Δείκτης 

                

3.2.3.Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική 
υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες κλπ 

Κάλυψη του πληθυσμού με 
αναπηρία που λαμβάνουν 
υπηρεσίες υποστήριξης 

Ποσοστό 1,2% 

Ο δείκτης της 
ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί 
τον αντίστοιχο 
δείκτη του 
ΠΕΠ αλλά δεν 
είναι 
σωρευτικός 

5 9 9.4 

ΕΣ 9.4.1 Βελτίωση 
της πρόσβασης 
ευπαθών ομάδων σε 
υπηρεσίες υγείας 

9.4.1.1 Ανάπτυξη δικτύου 
προστασίας της υγείας 
των πολιτών της 
Περιφέρειας 

Ποσοστό κάλυψης των 
δράσεων του Health 
Safety Net επί του 
γενικού  συνόλου των  
πολιτών που διαβιούν 
κάτω από το όριο της 
φτώχειας και δεν 
διαθέτουν ασφαλιστική 
κάλυψη. 

ποσοστό 22% 

2.1.2.Ανάπτυξη 
δικτύου 
ολοκληρωμένης 
παροχής υπηρεσιών 
υγείας (Health Safety 
Net) 

Ποσοστό κάλυψης των 
δράσεων του Health Safety 
Net επί του γενικού  
συνόλου των  πολιτών που 
διαβιούν κάτω από το όριο 
της φτώχειας και δεν 
διαθέτουν ασφαλιστική 
κάλυψη. 

Ποσοστό 22% 
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ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
(2023) 

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 
(2023) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

5 9 9.4 

ΕΣ 9.4.2 Βελτίωση 
της πρόσβασης 
ευπαθών ομάδων σε 
υπηρεσίες 
κοινωνικής 
φροντίδας 

9.4.2.1 Παροχή 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας σε ευπαθείς  
ομάδες 

Κάλυψη του 
πληθυσμού των 
ευπαθών ομάδων που 
λαμβάνουν υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας 

ποσοστό 19,7% 

2.2.2.Λειτουργία 
κοινωνικών 
υποδομών, 
υποδομών πρόνοιας, 
φροντίδας για τη 
στήριξη ευπαθών 
ομάδων 

Κάλυψη του πληθυσμού των 
ευπαθών ομάδων που 
λαμβάνουν υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας 

Ποσοστό 2,4% 

Ο δείκτης της 
ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί 
τον αντίστοιχο 
δείκτη του 
ΠΕΠ αλλά δεν 
είναι 
σωρευτικός 

                

1.1.2.Πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες 
αντιμετώπισης της 
φτώχειας  

Πληθυσμός που ωφελείται 
από Κοινωνικές Δομές 
Αντιμετώπισης Φτώχειας 

Αριθμός 2.200 Νέος Δείκτης 

5 9 9.5 

Ε.Σ.9.5.1 
«Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση 
ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού μέσω της 
προώθησης της 
κοινωνικής 
οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας» 

9.5.1.1. Ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας 
και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας σε 
Περιφερειακό επίπεδο 

Κοινωνικές 
επιχειρήσεις που η 
λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος 
μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

Αριθμός 21 

4.1.3.Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της 
κοινωνικής 
οικονομίας και της 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 
για την πρόσβαση 
στην απασχόληση 
των ευπαθών 
ομάδων 

Κοινωνικές επιχειρήσεις που 
η λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος μετά τη 
λήξη της παρέμβασης 

αριθμός 16 

Ο δείκτης της 
ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί 
τον αντίστοιχο 
δείκτη του 
ΠΕΠ αλλά δεν 
είναι 
σωρευτικός 

5 9 9.6 

ΕΣ 9.6.1 Διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην 
απασχόληση με 
αξιοποίηση του 
τοπικού δυναμικού 

9.6.1.1. Ολοκληρωμένα 
τοπικά προγράμματα για 
την προώθηση της 
απασχόλησης 

Μειονεκτούντα άτομα 
που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / 
κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, 
εντός έξι μηνών από 
την λήξη της 
συμμετοχής τους 

Αριθμός 145 

4.2.1.Τοπικά 
προγράμματα για την 
ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
και της απασχόλησης 
ευπαθών ομάδων 

Μειονεκτούντα άτομα που 
συμμετέχουν σε εκπαίδευση 
/ κατάρτιση, που αποκτούν 
εξειδίκευση, που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από την λήξη της 
συμμετοχής τους 

Αριθμός 53 

Ο δείκτης της 
ΠΕΣΚΕ 
τροφοδοτεί 
τον αντίστοιχο 
δείκτη του 
ΠΕΠ αλλά δεν 
είναι 
σωρευτικός 
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Πίνακας 5: Κόστη παρεμβάσεων της Περιφερειακής Στρατηγικής σε σχέση με το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 

 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΠ ΘΣ ΕΠ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Π/Υ ΔΔ (€) ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

/ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΔΡΑΣΗ Π/Υ (ΔΔ) 

4 9 9α 

ΕΣ 9.1.1 Επέκταση και 
βελτίωση των υποδομών 
υγείας και εξασφάλιση 
συνθηκών πρόσβασης 
κυρίως στις ευπαθείς ομάδες 

9.1.1.1.Υποδομές Υγείας 7.255.000 2 
Ειδικός Στόχος 2.1: 
Πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας 

  7.255.000 

            
 

2.1.1 Συμπλήρωση / 
αναβάθμιση του δικτύου 
υποδομών υγείας  

Δράση 2.1.1.1 Υποδομές 
Υγείας 

7.255.000 

                
Υποδομές εξοπλισμού σε 

πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας 
500.000 

                
Υποδομές εξοπλισμού σε 

δευτεροβάθμιες και 
τριτοβάθμιες μονάδες υγείας 

6.755.000 

4 9 9α 

ΕΣ 9.1.2 Κάλυψη των 
ποιοτικών και ποσοτικών 
αναγκών πρόνοιας, 
στέγασης και σίτισης των 
ευπαθών ομάδων 

9.1.2.1.Κοινωνικές 
υποδομές πρόνοιας, 
φροντίδας και στέγασης 

4.715.340 1 
Ειδικός Στόχος 1.1: 
Εξασφάλιση της πρόσβασης 
σε βασικά αγαθά 

  600.000 

            
 

1.1.1 Ανάπτυξη / βελτίωση 
υποδομών στέγασης, σίτισης 
και λοιπών υποδομών 
αντιμετώπισης της φτώχειας  

Δράση 1.1.1.1 Ανάπτυξη / 
βελτίωση υποδομών στέγασης 
και σίτισης και λοιπών 
υποδομών αντιμετώπισης της 
φτώχειας 

600.000 

            2 
Ειδικός Στόχος 2.2: 
Πρόσβαση σε υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας 

  4.115.340 
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ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΠ ΘΣ ΕΠ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Π/Υ ΔΔ (€) ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

/ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΔΡΑΣΗ Π/Υ (ΔΔ) 

            2 

2.2.1 Δημιουργία/ 
αναβάθμιση κοινωνικών 
υποδομών, υποδομών 
πρόνοιας, φροντίδας για τη 
στήριξη ευπαθών ομάδων 

Δράση 2.2.1.1 Κοινωνικές 
υποδομές πρόνοιας, 
φροντίδας και στέγασης 

4.115.340 

                

Ανάπτυξη νέων υποδομών 
βρεφονηπιακών σταθμών 

δημιουργία και αναβάθμιση 
μονάδων και εξειδικευμένων 

κέντρων για ηλικιωμένους και 
εξαρτημένα άτομα. 

900.000 

                

Στέγες υποστηριζόμενης 
διαβίωσης (1 ΣΥΔ) και λοιπές 

υποδομές για ΑμεΑ (πρόσβαση 
στις παράλιες) 

3.215.340 

4 9 9β 

ΕΣ 9.2.1 Βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των 
ΡΟΜΑ της Περιφέρεια 
Ηπείρου 

9.2.1.1.Υποδομές για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

1.000.000 1 

Ειδικός Στόχος 1.2: 
Βελτίωση υποδομών για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

  1.000.000 

            
 

1.2.1 Ανάπτυξη ή βελτίωση 
υποδομών για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες  

Δράση 1.2.1.1.Ανάπτυξη ή 
βελτίωση υποδομών για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

1.000.000 

        ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ 9 (ΕΤΠΑ) 12.970.340     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΤΠΑ 
12.970.340 

5 9 9.1 

ΕΣ 9.1.1 Αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας ατόμων που 
βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση 

9.1.1.1 Δράσεις για την 
ενεργό ένταξη στην 
αγορά εργασίας ομάδων 
του πληθυσμού που 
βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση 

14.000.000,00 4 

Ειδικός Στόχος 4.1: 
Υποστήριξη ευπαθών 
ομάδων για την ενεργό 
ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

  14.000.000 



 

Σελίδα | 95  

Παραδοτέο 2:            
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ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΠ ΘΣ ΕΠ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Π/Υ ΔΔ (€) ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

/ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΔΡΑΣΗ Π/Υ (ΔΔ) 

            4 
4.1.1 Υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας και φιλοξενίας 
τέκνων 

Δράση 4.1.1.1.Παροχή 
υπηρεσιών προσχολικής 
αγωγής 

7.971.673 

            
 

4.1.1 Υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας και φιλοξενίας 
τέκνων 

Δράση 4.1.1.2.Παροχή 
δημιουργικής απασχόλησης, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής 

1.528.327 

            
 

4.1.2 Συμβουλευτική και 
επαγγελματική επιμόρφωση 
– κατάρτιση για την 
αναβάθμιση προσόντων και 
δεξιοτήτων 

Δράση 4.1.2.1.Ολοκληρωμένη 
δέσμη δράσεων για την 
αναβάθμιση προσόντων και 
δεξιοτήτων των ωφελουμένων 

4.500.000 

5 9 9.2 

ΕΣ 9.2.1 Αύξηση των 
ευκαιριών κοινωνικής και 
οικονομικής ενσωμάτωσης 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

9.2.1.1. Υποστήριξη 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων για την 
κοινωνικοοικονομική τους 
ενσωμάτωση 

1.387.974,00 3 

Ειδικός Στόχος 3.1: 
Κοινωνική ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

  1.387.974 

            
 

3.1.1 Δράσεις για την 
κοινωνική ένταξη των Ρομά 

Δράση 3.1.1.1 Υποστήριξη 
των ΡΟΜΑ για την 
κοινωνικοοικονομική τους 
ενσωμάτωση  

500.000 

            
 

3.1.2 Δράσεις για την ένταξη 
και την κοινωνική 
ενσωμάτωση μεταναστών, 
αιτούντων άσυλο κλπ. 

Δράση 3.1.2.1  Παροχή 
υπηρεσιών για την ένταξη και 
την κοινωνική ενσωμάτωση  
μεταναστών 

387.974 

            
 

3.1.3 Κέντρα Κοινότητας / 
One Stop Shops  

Δράση 3.1.3.1 Κέντρα 
Κοινότητας / One Stop Shops  

500.000 

5 9 9.3 

ΕΣ 9.3.1 Βελτίωση των 
συνθηκών κοινωνικής 
φροντίδας στην Περιφέρεια 
για άτομα που υφίστανται 
διακρίσεις. 

9.3.1.1.Παρεμβάσεις για 
την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών 

5.300.000,00 3 

Ειδικός Στόχος 3.2: Άρση 
των εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν άτομα που 
υφίστανται διακρίσεις 

  5.300.000 

            
 

3.2.1 Λειτουργία δομών 
υποστήριξης και κοινωνικής 
φροντίδας για ΑμεΑ 

Δράση 3.2.1.1.Παροχή 
υπηρεσιών προσχολικής 
αγωγής για Αμεα 
(Βρεφονηπιακοί 

1.300.000 
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ΑΠ ΘΣ ΕΠ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Π/Υ ΔΔ (€) ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

/ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΔΡΑΣΗ Π/Υ (ΔΔ) 

Ολοκληρωμένης Φροντίδας 
για ΑμεΑ) 

            
 

3.2.1 Λειτουργία δομών 
υποστήριξης και κοινωνικής 
φροντίδας για ΑμεΑ 

Δράση 3.2.1.2.Παροχή 
υπηρεσιών δημιουργικής 
απασχόλησης, ψυχαγωγίας 
και αναψυχής για ΑμεΑ  

1.500.000 

            
 

3.2.1 Λειτουργία δομών 
υποστήριξης και κοινωνικής 
φροντίδας για ΑμεΑ 

Δράση 3.2.1.3. Παροχή 
υπηρεσιών αποκατάστασης 
και επανένταξης - Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
(ΣΥΔ) για ΑμεΑ 

750.000 

            
 

3.2.2 Υπηρεσίες 
υποστήριξης γυναικών και 
παιδιών που υφίστανται 
διακρίσεις  

Δράση 3.2.2.1.Υπηρεσίες 
υποστήριξης κακοποιημένων 
παιδιών και γυναικών 
(συμβουλευτική υποστήριξη 
και καθοδήγηση, νομική 
υποστήριξη, προσωρινή 
φιλοξενία κλπ.) 

530.000 

            
 

3.2.3 Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική υποστήριξη 
για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες κλπ 

Δράση 3.2.3.1.Παράλληλη 
στήριξη παιδιών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

1.220.000 

5 9 9.4 
ΕΣ 9.4.1 Διαφύλαξη της 
υγείας ευπαθών ομάδων 

9.4.1.1 Ανάπτυξη δικτύου 
προστασίας της υγείας 
των πολιτών της 
Περιφέρειας 

6.739.148,00 2 
Ειδικός Στόχος 2.1: 
Πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας 

  6.739.148 

            
 

2.1.2 Ανάπτυξη δικτύου 
ολοκληρωμένης παροχής 
υπηρεσιών υγείας (Health 
Safety Net) 

Δράση 2.1.2.1 Ανάπτυξη 
δικτύου προστασίας της 
υγείας των πολιτών της 
Περιφέρειας 

6.739.148 

5 9 9.4 

ΕΣ 9.4.2 Βελτίωση της 
πρόσβασης ευπαθών 
ομάδων σε υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας 

9.4.2.1 Παροχή 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας σε ευπαθείς  
ομάδες 

8.419.313,00 1 
Ειδικός Στόχος 1.1: 
Εξασφάλιση της πρόσβασης 
σε βασικά αγαθά 

  1.200.000 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

/ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΔΡΑΣΗ Π/Υ (ΔΔ) 

      
    

1.1.2 Πρόσβαση σε αγαθά 
και υπηρεσίες 
αντιμετώπισης της φτώχειας  

Δράση 1.1.2.1 Λειτουργία 
υποδομών στέγασης και 
σίτισης της Περιφέρειας και 
λοιπών υποδομών 
αντιμετώπισης της φτώχειας 

1.200.000 

            2 
Ειδικός Στόχος 2.2: 
Πρόσβαση σε υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας 

  7.219.313 

            
 

2.2.2 Λειτουργία κοινωνικών 
υποδομών, υποδομών 
πρόνοιας, φροντίδας για τη 
στήριξη ευπαθών ομάδων 

Δράση 2.2.2.1 Παροχή 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
σε ευπαθείς ομάδες  

7.219.313 

5 9 9.5 

Ε.Σ.9.5.1 «Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση ευπαθών 
ομάδων πληθυσμού μέσω 
της προώθησης της 
κοινωνικής οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας» 

9.5.1.1. Ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας 
και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας σε 
Περιφερειακό επίπεδο 

1.400.000,00 4 

Ειδικός Στόχος 4.1: 
Υποστήριξη ευπαθών 
ομάδων για την ενεργό 
ένταξη στην αγορά 
εργασίας 

  1.400.000 

            
 

4.1.3 Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της κοινωνικής 
οικονομίας και της 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας για την 
πρόσβαση στην απασχόληση 
των ευπαθών ομάδων 

Δράση 4.1.3.1.Ανάπτυξη νέων 
και λειτουργία υφιστάμενων 
κοινωνικών επιχειρήσεων από 
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

600.000 

            
 

  
Δράση 4.1.3.2.Περιφερειακός 
υποστηρικτικός μηχανισμός 
για την κοινωνικής οικονομία 

800.000 

5 9 9.6 

ΕΣ 9.6.1 Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση με αξιοποίηση 
του τοπικού δυναμικού 

9.6.1.1. Ολοκληρωμένα 
τοπικά προγράμματα για 
την προώθηση της 
απασχόλησης 

1.500.000,00 4 

Ειδικός Στόχος 4.2:  
Αξιοποίηση του τοπικού 
δυναμικού για την 
πρόσβαση στην 
απασχόληση ευπαθών 
ομάδων 

  1.500.000,00 
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Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΠ ΘΣ ΕΠ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Π/Υ ΔΔ (€) ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

/ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΔΡΑΣΗ Π/Υ (ΔΔ) 

            
 

4.2.1 Τοπικά προγράμματα 
για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της 
απασχόλησης ευπαθών 
ομάδων 

Δράση 4.2.1.1. 
Ολοκληρωμένα τοπικά 
προγράμματα για την 
προώθηση της απασχόλησης 

1.500.000,00 

        ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ9 (ΕΚΤ) 38.746.435,00     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΚΤ 
38.746.435,00 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΣ9 
(ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) 

51.716.775,00 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΣΚΕ 
(ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) 51.716.775,00 
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Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

 

5.2. Σύνδεση του Σχεδίου Δράσης με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής 

Ένταξης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις παραπάνω ενότητες η Περιφερειακή Στρατηγική για 

την Κοινωνική Ένταξη συνεισφέρει στους στόχους της αντίστοιχης Εθνικής 

Στρατηγικής. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η σύνδεση του Σχεδίου Δράσης (το οποίο 

εξειδικεύει την Περιφερειακή Στρατηγική) με τις προτεραιότητες της Εθνικής 

Στρατηγικής. 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

Πίνακας 6: Σύνδεση Σχεδίου Δράσης με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1: Βελτίωση συνθηκών 
διαβίωσης 

1.1: Εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικά 
αγαθά 

1.1.1 Ανάπτυξη / 
βελτίωση υποδομών 
στέγασης, σίτισης και 
λοιπών υποδομών 
αντιμετώπισης της 
φτώχειας  

Δράση 1.1.1.1 Ανάπτυξη / 
βελτίωση υποδομών 
στέγασης και σίτισης και 
λοιπών υποδομών 
αντιμετώπισης της 
φτώχειας 

1: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά 
Αγαθά  

 1.1.1. «Πρόσβαση σε 
βασικά είδη διαβίωσης 
1.1.2. Πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη   
1.1.4. Πρόσβαση σε 
κατάλληλη στέγη  

1: Βελτίωση συνθηκών 
διαβίωσης 

1.1: Εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικά 
αγαθά 

1.1.2 Πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες 
αντιμετώπισης της 
φτώχειας  

Δράση 1.1.2.1 Λειτουργία 
υποδομών στέγασης και 
σίτισης της Περιφέρειας και 
λοιπών υποδομών 
αντιμετώπισης της 
φτώχειας 

1: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά 
Αγαθά  

1.1.1. Πρόσβαση σε 
βασικά είδη διαβίωσης  
1.1.2. Πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη 
1.1.4. Πρόσβαση σε 
κατάλληλη στέγη 

1: Βελτίωση συνθηκών 
διαβίωσης 

1.1: Εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικά 
αγαθά 

1.1.2 Πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες 
αντιμετώπισης της 
φτώχειας  

Δράση 1.1.2.2. Διανομή 
τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης 

1: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά 
Αγαθά  

1.1.1. Πρόσβαση σε 
βασικά είδη διαβίωσης   
 

1: Βελτίωση συνθηκών 
διαβίωσης 

1.2: Βελτίωση 
υποδομών για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

1.2.1 Ανάπτυξη ή 
βελτίωση υποδομών για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες  

Δράση 1.2.1.1.Ανάπτυξη ή 
βελτίωση υποδομών για 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες 

1: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά 
Αγαθά  

 1.1.4. Πρόσβαση σε 
κατάλληλη στέγη  

2: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας και 
πρόνοιας 

2.1: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας 

2.1.1 Συμπλήρωση / 
αναβάθμιση του δικτύου 
υποδομών υγείας  

Δράση 2.1.1.1 Υποδομές 
Υγείας 

1: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά 
Αγαθά  

 1.1.2. Πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη 

2: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας και 
πρόνοιας 

2.1: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας 

2.1.2 Ανάπτυξη δικτύου 
ολοκληρωμένης παροχής 
υπηρεσιών υγείας 
(Health Safety Net)  

Δράση 2.1.2.1 Ανάπτυξη 
δικτύου προστασίας της 
υγείας των πολιτών της 
Περιφέρειας 

1: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά 
Αγαθά  

 1.1.2. Πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

2: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας και 
πρόνοιας 

2.2 Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας 

2.2.1 Δημιουργία/ 
αναβάθμιση και 
λειτουργία κοινωνικών 
υποδομών, υποδομών 
πρόνοιας, φροντίδας για 
τη στήριξη ευπαθών 
ομάδων  

Δράση 2.2.1.1 Κοινωνικές 
υποδομές πρόνοιας, 
φροντίδας και στέγασης 

2: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 
παιδιών 
3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

2.2: Πρόσβαση σε 
Οικονομικά Προσιτές και 
Ποιοτικές Υπηρεσίες 
3.3: Πρόσβαση ανέργων 
με σωρευτικά 
χαρακτηριστικά 
αποκλεισμού και άλλων 
ομάδων σε οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες 

2.2.1. Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες προσχολικής 
αγωγής 
3.3.1 Πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες 
ανοικτής φροντίδας  

2: Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας και 
πρόνοιας 

2.2 Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας 

2.2.2 Λειτουργία 
κοινωνικών υποδομών, 
υποδομών πρόνοιας, 
φροντίδας για τη 
στήριξη ευπαθών 
ομάδων 

Δράση 2.2.2.1 Παροχή 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας σε ευπαθείς 
ομάδες 

2: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 
παιδιών 
3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

2.2: Πρόσβαση σε 
Οικονομικά Προσιτές και 
Ποιοτικές Υπηρεσίες 
3.2 Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 
3.3: Πρόσβαση ανέργων 
με σωρευτικά 
χαρακτηριστικά 
αποκλεισμού και άλλων 
ομάδων σε οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες 

2.2.4.Πρόληψη της 
παραπομπής σε δομές 
κλειστής φροντίδας  
3.2.2. Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε 
προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης 
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 
υπηρεσίες κλειστής 
φροντίδας 

3: Καταπολέμηση των 
διακρίσεων και 
προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών 

3.1 Κοινωνική 
ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

3.1.1 Δράσεις για την 
κοινωνική ένταξη των 
Ρομά 

Δράση 3.1.1.1 Υποστήριξη 
των ΡΟΜΑ για την 
κοινωνικοοικονομική τους 
ενσωμάτωση 

1: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 
2: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 
παιδιών 
3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά 
Αγαθά 
2.2: Πρόσβαση σε 
Οικονομικά Προσιτές και 
Ποιοτικές Υπηρεσίες 
2.3: Πρόσβαση στην 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση 
3.2: Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

1.1.3. Αντιμετώπιση 
κρίσεων 
2.2.3. Πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες 
ανοικτής φροντίδας 
2.3.4. Εκπαιδευτική 
Ένταξη παιδιών Ρομά  
3.2.2 Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε 
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Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης 

3: Καταπολέμηση των 
διακρίσεων και 
προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών 

3.1 Κοινωνική 
ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

3.1.2 Δράσεις για την 
ένταξη και την κοινωνική 
ενσωμάτωση 
μεταναστών, αιτούντων 
άσυλο κλπ. 

Δράση 3.1.2.1  Παροχή 
υπηρεσιών για την ένταξη 
και την κοινωνική 
ενσωμάτωση  μεταναστών 

1: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 
2: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 
παιδιών 
3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά 
Αγαθά 
2.2: Πρόσβαση σε 
Οικονομικά Προσιτές και 
Ποιοτικές Υπηρεσίες 
3.2: Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

1.1.3. Αντιμετώπιση 
κρίσεων 
2.2.3. Πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες 
ανοικτής φροντίδας 
3.2.2 Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε 
προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης 

3: Καταπολέμηση των 
διακρίσεων και 
προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών 

3.1 Κοινωνική 
ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

3.1.2 Δράσεις για την 
ένταξη και την κοινωνική 
ενσωμάτωση 
μεταναστών, αιτούντων 
άσυλο κλπ. 

Δράση 3.1.2.2  
Συμπληρωματικές 
υπηρεσίες για την ένταξη 
και την κοινωνική 
ενσωμάτωση  μεταναστών 
μέσω του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και 
Ένταξης 

1: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 
2: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 
παιδιών 
3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά 
Αγαθά 
2.2: Πρόσβαση σε 
Οικονομικά Προσιτές και 
Ποιοτικές Υπηρεσίες 
3.2: Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

1.1.3. Αντιμετώπιση 
κρίσεων 
2.2.3. Πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες 
ανοικτής φροντίδας 
2.2.7.Πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες 
Νομικής Συνδρομής 
3.2.2 Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε 
προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης 

3: Καταπολέμηση των 
διακρίσεων και 
προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών 

3.1 Κοινωνική 
ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων 

3.1.3 Κέντρα Κοινότητας 
/ One Stop Shops  

Δράση 3.1.3.1  Κέντρα 
Κοινότητας / One Stop 
Shops  

1: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 
2: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 
παιδιών 
3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά 
Αγαθά 
2.2: Πρόσβαση σε 
Οικονομικά Προσιτές και 
Ποιοτικές Υπηρεσίες 
3.2: Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

1.1.3. Αντιμετώπιση 
κρίσεων 
2.2.3. Πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες 
ανοικτής φροντίδας 
3.2.2 Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε 
προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

3: Καταπολέμηση των 
διακρίσεων και 
προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών 

3.2: Άρση των 
εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν άτομα 
που υφίστανται 
διακρίσεις 

3.2.1 Λειτουργία δομών 
υποστήριξης και 
κοινωνικής φροντίδας 
για ΑμεΑ  

Δράση 3.2.1.1.Παροχή 
υπηρεσιών προσχολικής 
αγωγής για Αμεα 

2: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 
παιδιών 
3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

2.2: Πρόσβαση σε 
Οικονομικά Προσιτές και 
Ποιοτικές Υπηρεσίες 
3.2: Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

2.2.1. Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες προσχολικής 
αγωγής 
2.2.4. Πρόληψη της 
παραπομπής σε δομές 
κλειστής φροντίδας 
2.2.5. Προώθηση της 
αποϊδρυματοποίησης, 
αποκατάστασης και 
επανένταξης 
3.2.2. Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε 
προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης 

3: Καταπολέμηση των 
διακρίσεων και 
προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών 

3.2: Άρση των 
εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν άτομα 
που υφίστανται 
διακρίσεις 

3.2.1 Λειτουργία δομών 
υποστήριξης και 
κοινωνικής φροντίδας 
για ΑμεΑ  

Δράση 3.2.1.2.Παροχή 
υπηρεσιών δημιουργικής 
απασχόλησης, ψυχαγωγίας 
και αναψυχής για ΑμεΑ  

2: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 
παιδιών 

2.2: Πρόσβαση σε 
Οικονομικά Προσιτές και 
Ποιοτικές Υπηρεσίες 

2.2.2. Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης, 
ψυχαγωγίας και 
αναψυχής 
2.2.4. Πρόληψη της 
παραπομπής σε δομές 
κλειστής φροντίδας 
2.2.5. Προώθηση της 
αποϊδρυματοποίησης, 
αποκατάστασης και 
επανένταξης 

3: Καταπολέμηση των 
διακρίσεων και 
προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών 

3.2: Άρση των 
εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν άτομα 
που υφίστανται 
διακρίσεις 

3.2.1 Λειτουργία δομών 
υποστήριξης και 
κοινωνικής φροντίδας 
για ΑμεΑ  

Δράση 3.2.1.3. Παροχή 
υπηρεσιών αποκατάστασης 
και επανένταξης - Στέγες 
Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης (ΣΥΔ) για ΑμεΑ 

3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

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

3.3.4. Προώθηση της 
αποϊδρυματοποίησης, 
αποκατάστασης και 
επανένταξης 
3.3.5.Αναβάθμιση της 
ποιότητας των 
υπηρεσιών κλειστής 
φροντίδας 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

3: Καταπολέμηση των 
διακρίσεων και 
προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών 

3.2: Άρση των 
εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν άτομα 
που υφίστανται 
διακρίσεις 

3.2.2 Υπηρεσίες 
υποστήριξης γυναικών 
και παιδιών που 
υφίστανται διακρίσεις  

Δράση 3.2.2.1.Υπηρεσίες 
υποστήριξης 
κακοποιημένων παιδιών 
και γυναικών 

1: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 
2: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 
παιδιών 
3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά 
Αγαθά 
2.2: Πρόσβαση σε 
Οικονομικά Προσιτές και 
Ποιοτικές Υπηρεσίες 
3.2 Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

1.1.3. Αντιμετώπιση 
κρίσεων 
2.2.3. Πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες 
ανοικτής φροντίδας 
3.2.2. Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε 
προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης 

3: Καταπολέμηση των 
διακρίσεων και 
προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών 

3.2: Άρση των 
εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν άτομα 
που υφίστανται 
διακρίσεις 

3.2.2 Υπηρεσίες 
υποστήριξης γυναικών 
και παιδιών που 
υφίστανται διακρίσεις  

Δράση 3.2.2.2. Δράσεις για 
την προώθηση της Ισότητας 
μέσω του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, ισότητα και 
ιθαγένεια, 2014-2020» 

1: Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 
2: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 
παιδιών 
3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά 
Αγαθά 
2.2: Πρόσβαση σε 
Οικονομικά Προσιτές και 
Ποιοτικές Υπηρεσίες 
3.2 Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

1.1.3. Αντιμετώπιση 
κρίσεων 
2.2.3. Πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες 
ανοικτής φροντίδας 
3.2.2. Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε 
προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης 

3: Καταπολέμηση των 
διακρίσεων και 
προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών 

3.2: Άρση των 
εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν άτομα 
που υφίστανται 
διακρίσεις 

3.2.3 Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική υποστήριξη 
για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 
κλπ 

Δράση 3.2.3.1.Παράλληλη 
στήριξη παιδιών με 
αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

2: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 
παιδιών 

2.3: Πρόσβαση στην 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

2.3.3. Ειδική αγωγή των 
παιδιών με αναπηρία  

4: Πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας 

4.1: Υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων για 
την ενεργό ένταξη 
στην αγορά εργασίας 

4.1.1 Υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας 
και φιλοξενίας τέκνων 

Δράση 4.1.1.1.Παροχή 
υπηρεσιών προσχολικής 
αγωγής 

2: Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 
παιδιών 
3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

2.2: Πρόσβαση σε 
Οικονομικά Προσιτές και 
Ποιοτικές Υπηρεσίες 
3.2: Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

2.2.1. Πρόσβαση σε 
υπηρεσίες προσχολικής 
αγωγής 
3.2.2. Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε 
προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

4: Πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας 

4.1: Υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων για 
την ενεργό ένταξη 
στην αγορά εργασίας 

4.1.1 Υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας 
και φιλοξενίας τέκνων 

Δράση 4.1.1.2.Παροχή 
δημιουργικής 
απασχόλησης, ψυχαγωγίας 
και αναψυχής 

3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

3.2: Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

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

4: Πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας 

4.1: Υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων για 
την ενεργό ένταξη 
στην αγορά εργασίας 

4.1.2 Συμβουλευτική και 
επαγγελματική 
επιμόρφωση – κατάρτιση 
για την αναβάθμιση 
προσόντων και 
δεξιοτήτων. 

Δράση 
4.1.2.1.Ολοκληρωμένη 
δέσμη δράσεων για την 
αναβάθμιση προσόντων και 
δεξιοτήτων των 
ωφελουμένων 

3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

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 

4: Πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας 

4.1: Υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων για 
την ενεργό ένταξη 
στην αγορά εργασίας 

4.1.3 Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της 
κοινωνικής οικονομίας 
και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας για 
την πρόσβαση στην 
απασχόληση των 
ευπαθών ομάδων. 

Δράση 4.1.3.1. Ανάπτυξη 
νέων και λειτουργία 
υφιστάμενων κοινωνικών 
επιχειρήσεων από 
ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες 

3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

3.2: Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

3.2.3. Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε δράσεις 
Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

4: Πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας 

4.1: Υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων για 
την ενεργό ένταξη 
στην αγορά εργασίας 

4.1.3 Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της 
κοινωνικής οικονομίας 
και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας για 
την πρόσβαση στην 
απασχόληση των 
ευπαθών ομάδων. 

Δράση 
4.1.3.2.Περιφερειακός 
υποστηρικτικός μηχανισμός 
για την κοινωνική 
οικονομία 

3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

3.2: Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

3.2.3. Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε δράσεις 
Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

4: Πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας 

4.1: Υποστήριξη 
ευπαθών ομάδων για 
την ενεργό ένταξη 
στην αγορά εργασίας 

4.1.3 Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της 
κοινωνικής οικονομίας 
και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας για 
την πρόσβαση στην 
απασχόληση των 
ευπαθών ομάδων. 

Δράση 4.1.3.4.Υποστήριξη 
της Κοινωνικής Οικονομίας 
και Επιχειρηματικότητας 
μέσω των Ευρωπαϊκών 
Ταμείων Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

3.2: Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

3.2.3. Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε δράσεις 
Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

4: Πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας 

4.2:  Αξιοποίηση του 
τοπικού δυναμικού για 
την πρόσβαση στην 
απασχόληση ευπαθών 
ομάδων  

4.2.1 Τοπικά 
προγράμματα για την 
ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και 
της απασχόλησης 
ευπαθών ομάδων 

Δράση 4.2.1.1. 
Ολοκληρωμένα τοπικά 
προγράμματα για την 
προώθηση της 
απασχόλησης 

3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

3.2: Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

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

4: Πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας 

4.2:  Αξιοποίηση του 
τοπικού δυναμικού για 
την πρόσβαση στην 
απασχόληση ευπαθών 
ομάδων  

4.2.1 Αξιοποίηση πόρων 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση για 
την διατήρηση της 
απασχόλησης στην 
Ήπειρο 

Δράση 4.2.1.2. Αξιοποίηση 
πόρων λοιπών 
προγραμμάτων για την 
ενίσχυση της απασχόλησης 
στην Ήπειρο 

3: Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 
ομάδων 

3.2: Πρόσβαση των 
ανέργων σε υπηρεσίες 
ενεργοποίησης 

 
3.2.2. Πρόσβαση των 
ευάλωτων ομάδων 
ανέργων σε 
προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης 
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Παραδοτέο 2:            

Σχέδιο Δράσης 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

6. Μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής της 
Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η διαμόρφωση ενός μηχανισμού που θα 

εξασφαλίζει την ορθή και απρόσκοπτη παρακολούθηση της εφαρμογής της 

Περιφερειακής Στρατηγικής (ουσιαστικά των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο 

Σχέδιο Δράσης), τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων από τους αρχικούς στόχους και 

τη λήψη διορθωτικών/ βελτιωτικών μέτρων. Επίσης, μέσω του εν λόγω 

Μηχανισμού θα είναι εφικτή η παρακολούθηση του συνόλου των παρεμβάσεων που 

λαμβάνουν χώρα στην Περιφέρεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (είτε αφορά παρεμβάσεις στο πλαίσιο 

της Περιφερειακής Στρατηγικής ή στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής). 

Σημειώνεται ότι η Περιφερειακή Στρατηγική είναι ένα δυναμικό κείμενο που 

επιδέχεται αναθεωρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο ευρύτερο 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσεται. Επιπρόσθετα, το 

γεγονός ότι η εν λόγω Στρατηγική δεν έχει δικούς της πόρους αλλά 

χρηματοδοτείται στο πλαίσιο άλλων Προγραμμάτων (και κυρίως του ΠΕΠ Ηπείρου 

2014-2020) και Ταμείων, επηρεάζεται από τις αλλαγές που τυχόν επέλθουν στις 

χρηματοδοτικές αυτές πηγές. Συνεπώς η προσαρμογή της στα νέα δεδομένα θα 

είναι απαραίτητη. 

Ο προτεινόμενος μηχανισμός παρακολούθησης περιλαμβάνει όργανα και 

διαδικασίες. Ειδικότερα: 

 

 Όργανα Περιφερειακής Στρατηγικής 

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης προτείνεται η αναθεώρηση 

του υφιστάμενου συστήματος ρύθμισης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης με την 

εισαγωγή ενός Νόμου – Πλαισίου που θα θεσπίζει το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής 

Ένταξης (ΕΣΚΕ) και θα ρυθμίζει ενιαία, ομοιόμορφα και οριζόντια τα ακόλουθα 

πεδία: 

 οριοθέτηση του προσωπικού και υλικού πεδίου εφαρμογής των 

παρεμβάσεων του Συστήματος 

 κατοχύρωση των βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 

ωφελούμενων 

 τυποποίηση του περιεχομένου των παρεμβάσεων του Συστήματος 

 κατοχύρωση των βασικών αρχών και διαδικασιών που θα διέπουν τον 

σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των 

παρεμβάσεων του δημόσιου τομέα 

 κατοχύρωση των βασικών αρχών και διαδικασιών που θα διέπουν την 

συνεργασία και την δικτύωση μεταξύ φορέων του δημόσιου και του 

ιδιωτικού (κερδοσκοπικού και μη) τομέα. 

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του Νόμου περιλαμβάνει διακριτό κεφάλαιο για τα 

«Όργανα και λειτουργία του Ε.Σ.Κ.Ε.» στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται: 
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α) Ο συντονισμένος διατομεακός σχεδιασμός των επιμέρους δράσεων κάθε Πυλώνα 

του Συστήματος μέσω του Εθνικού Μηχανισμού (στο επίπεδο του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας) για την οριζόντια παρακολούθηση 

και τον συντονισμό των πολιτικών ένταξης, που θα εξειδικεύσει το πλέγμα ενός 

Εθνικού Προγράμματος για την Κοινωνική Ένταξη (το οποίο αντιστοιχεί σε ένα 

ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα (π.χ. ανά 5 έτη)). 

β) Η θεματική κάθετη εφαρμογή των πολιτικών ένταξης σε επίπεδο κεντρικής 

διοίκησης (συναρμόδια Υπουργεία και εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) και τον 

οριζόντιο συντονισμό και παρακολούθηση με βάση τους εθνικούς στόχους για την 

φτώχεια και τον αποκλεισμό. 

γ) Η “χωρική” εξειδίκευση των στόχων και των παρεμβάσεων του Εθνικού 

Προγράμματος ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

κάθε Περιφέρειας, μέσω ενός εξειδικευμένου επιτελικού οργάνου «Περιφερειακή 

Επιτροπή για την Κοινωνική Ένταξη» και του δικτύου Περιφερειακών 

Παρατηρητηρίων (ένα ανά Περιφέρεια). 

 

Σε ότι αφορά την Περιφερειακή Επιτροπή για την Ένταξη, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην Εθνική Στρατηγική, λειτουργεί ως συλλογικό γνωμοδοτικό 

όργανο που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη και στη σύνθεση της 

συμμετέχουν: 

 ο Περιφερειάρχης (ως Πρόεδρος) 

 ένα μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου  

 οι δήμαρχοι όλων των Δήμων της Περιφέρειας  

 εκπρόσωποι των βασικών κοινωνικοοικονομικών παραγόντων της περιοχής 

που ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη (ιδίως εκπρόσωποι των 

κοινωνικών εταίρων, της τοπικής ακαδημαϊκής κοινότητας, των τοπικών 

επιμελητηρίων, των Μητροπόλεων και τοπικών εθελοντικών οργανώσεων).  

Οι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν: 

 την εισήγηση μέτρων για την προώθηση των στόχων ανάπτυξης του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Ένταξης στην οικεία Περιφέρεια 

 την δημιουργία δικτύων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, 

τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και με τους φορείς της κοινωνίας των 

πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης. 

 

Σε ότι αφορά τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Ένταξης, έχουν στόχο την 

παρακολούθηση των παρεμβάσεων της Στρατηγικής σε περιφερειακό/ τοπικό 

επίπεδο, την ανάδειξη τοπικών αναγκών και προκλήσεων, την αποτύπωση των 

χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την 

τροφοδότηση του Εθνικού Συντονιστικού Μηχανισμού με δεδομένα των 

Περιφερειακών Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης. 
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Σημειώνεται επίσης, ότι στον Επιχειρησιακό Άξονα 4 «Καλή Διακυβέρνηση των 

πολιτικών ένταξης» της Εθνικής Στρατηγικής, εκτός από τη σύσταση Περιφερειακών 

Παρατηρητηρίων Ένταξης (Μέτρο πολιτικής 4.1.2), προβλέπονται μεταξύ άλλων και 

τα κάτωθι όργανα σε Περιφερειακό Επίπεδο: 

 

 Η ανάπτυξη Περιφερειακών Δικτύων Κοινωνικής Καινοτομίας μεταξύ 

δημόσιων και μη δημόσιων φορέων με στόχο την βελτίωση της 

προσβασιμότητας και της ποιότητας των διαθέσιμων υπηρεσιών 

ενεργοποίησης ευάλωτων ανέργων και κοινωνικής φροντίδας ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού (Μέτρο πολιτικής 4.2.2. Δίκτυα Κοινωνικής 

Καινοτομίας) 

 Η ανάπτυξη Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των Πράξεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

προς Απόρους» 2014 – 2020 (Μέτρο πολιτικής 4.2.2. Δίκτυα Κοινωνικής 

Καινοτομίας) 

 

Συνεπώς σε ότι αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής της Περιφερειακής 

Στρατηγικής αυτή συνιστάται να γίνει στο πλαίσιο των οργάνων που θα συσταθούν 

σε Περιφερειακό επίπεδο για τις ανάγκες της Εθνικής Στρατηγικής. 

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Στρατηγική χρηματοδοτείται 

στο πλαίσιο Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, θα πρέπει να υπάρχει 

συνεργασία των οργάνων που προαναφέρθηκαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

διαχείρισης των Προγραμμάτων αυτών και ιδιαίτερα με την Διαχειριστική Αρχή του 

ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 το οποίο αποτελεί και τη βασική πηγή χρηματοδότησης της 

Στρατηγικής. 

 

 Διαδικασίες παρακολούθησης Περιφερειακής Στρατηγικής 

Παρακάτω αποτυπώνονται κάποιες βασικές ενέργειες για την παρακολούθησης της 

πορείας υλοποίησης των παρεμβάσεων που προβλέπονται στην Περιφερειακή 

Στρατηγική (Σχέδιο Δράσης): 

i. Παρακολούθηση της πορείας ενεργοποίησης των παρεμβάσεων  

Αφορά την παρακολούθηση της πορείας έκδοσης προσκλήσεων κλπ. από τις 

αρμόδιες αρχές για την υποβολή προτάσεων από τους Δικαιούχους και έκδοση των 

σχετικών αποτελεσμάτων. 

ii. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των παρεμβάσεων σε επίπεδο 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

Αφορά στοιχεία για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου (αναμενόμενες εκροές)  

καθώς και στοιχεία για την απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων. 

iii. Έλεγχος χρονοδιαγραμμάτων 

Συνίσταται ο έλεγχος σε συστηματική βάση των χρονοδιαγραμμάτων κάθε 

παρέμβασης προκειμένου να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις. 
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iv. Εντοπισμός αποκλίσεων – λήψη διορθωτικών μέτρων 

Αφορά την επισκόπηση της πορείας υλοποίησης των παρεμβάσεων, τη διάγνωση – 

καταγραφή προβλημάτων, την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους και τη λήψη 

διορθωτικών/ βελτιωτικών μέτρων. 

v. Αναθεώρηση Περιφερειακής Στρατηγικής 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική 

Ένταξη επιδέχεται τροποποιήσεις/ αναθεωρήσεις όταν οι συνθήκες κάτω από τις 

οποίες υλοποιείται το επιβάλλουν. Η αναθεώρηση μπορεί να γίνει σε επίπεδο 

στόχων, δράσεων, αναμενόμενων αποτελεσμάτων και είναι αλληλένδετη με τα  

αποτελέσματα που προκύπτουν από τις προηγούμενες ενέργειες για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής. 
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Παράρτημα  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

 

 

Η ανάγκη εκπόνησης Σχεδίων Δράσης για τις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της 

Φτώχειας προκύπτει από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του στρατηγικού σχεδιασμού για την 

Κοινωνική Ένταξη, όπως αυτές προκύπτουν από τη μελέτη στρατηγικής, που 

αποτέλεσε και το 1ο Παραδοτέο του έργου «Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης 

Περιφέρειας Ηπείρου». 

Στο επιχειρησιακό σκέλος τα Σχέδια Δράσης συνδέονται με τη Δράση 1.1.1.1 

«Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών 

αντιμετώπισης της φτώχειας» και Δράση 1.1.2.1 «Λειτουργία υποδομών στέγασης 

και σίτισης της Περιφέρειας και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας».  

Τα Σχεδια Δράσης που θα εκπονηθούν θα είναι σε επίπεδο Δήμων (ο καθένας 

χωριστά ή συνενώσεις αυτών) στο πλαίσιο αντίστοιχων προσκλήσεων που θα 

εκδώσει η ΕΥΔ του ΠΕΠ Ηπείρου. 

Στις Κοινωνικές Δομές που πρόκειται να υποστηριχθούν στη βάση Σχεδίου Δράσης 

περιλαμβάνονται Κοινωνικά Παντοπωλεία, Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής 

αστέγων, Υπνωτήρια, Κέντρα Σίτισης, Κοινωνικά φαρμακεία ή/και Ιατρεία κλπ. 

Η εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της 

Φτώχειας εκτιμάται ότι θα συμβάλει θετικά στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

της υλοποίησης και στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του 

περιφερειακού προγραμματικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου.  
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

 

 

Το Σχέδιο Δράσης προσδιορίζει και εξειδικεύει τις επιμέρους Δράσεις Κοινωνικών 

Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, που προβλέπεται να υλοποιήσει ο 

φορέας. Για κάθε μια από τις Δράσεις Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της 

φτώχειας στις οποίες ο φορέας αναμένεται να εμπλακεί ως Δικαιούχος, το Σχέδιο 

Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικό Δελτίο Δράσης.  

Οι Δράσεις αυτές είναι οι κάτωθι: 

 Δράση 1: Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών 

υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας 

 Δράση 2: Λειτουργία υποδομών στέγασης και σίτισης της Περιφέρειας και 

λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας 

Στο ειδικό Δελτίο Δράσης θα καταγράφονται, όπως κατά περίπτωση αρμόζει, οι 

ακόλουθες πληροφορίες:  

 

Β.1.   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

1. Τίτλος και κωδικοί Δράσης  

Στην ενότητα αυτή καταγράφεται ο τίτλος και ο κωδικός της Δράσης, καθώς και οι 

τίτλοι και οι κωδικοί του Άξονα Προτεραιότητας, του Ειδικού Στόχου και της 

Κατηγορίας Παρέμβασης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 

2014-20, όπου υπάγεται η Δράση, σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση από την 

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

της Ηπείρου και σε συνάρτηση πάντα με το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020.  

2. Συνοπτική περιγραφή σκοπιμότητας της Δράσης 

Γίνεται συνοπτική αναφορά στην σκοπιμότητα υλοποίησης της Δράσης και πώς η 

Δράση αυτή ενδεχομένως συνεργεί ή αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση 

άλλων Δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρεια 

Ηπείρου, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020 

καθώς και δράσεων που χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία (π.χ. Ταμείο Απόρων). 

3. Τεκμηρίωση προτεινόμενης παρέμβασης και ιεράρχηση αναγκών 

Παραθέτονται στοιχεία τα οποία θα τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της 

προτεινόμενης παρέμβασης και επιπρόσθετα ιεραρχούνται οι ανάγκες από τον 

Δικαιούχο. 

4. Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της Δράσης - Δείκτες 
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Περιγράφεται αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο της Δράσης αναφορικά με τις 

Κοινωνικές Δομές που πρόκειται να υποστηριχθούν καθώς και τον αριθμό των 

ωφελουμένων όπως αριθμός και είδος δομών που θα ενισχυθούν, πληθυσμός 

(ευπαθείς ομάδες) που θα εξυπηρετηθεί από κάθε δομή (είδος και αριθμός) κλπ.  

Όπου είναι δυνατόν και αρμόζει, το φυσικό αυτό αντικείμενο εκφράζεται και με την 

χρήση ποσοτικοποιημένων δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων, τόσο για το τέλος 

της προγραμματικής περιόδου (έτος 2023) όσο και σε κρίσιμα ενδιάμεσα χρονικά 

σημεία. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούνται ως ελάχιστο οι σχετικοί δείκτες του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020, καθώς και οι 

δείκτες του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 

χωρίς όμως να τίθενται περιορισμοί για επιπλέον δείκτες. 

5. Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της Δράσης 

Καταγράφονται τα βασικά οικονομικά στοιχεία υλοποίησης της Δράσης 

(προϋπολογισμός, προέλευση χρηματοδότησης, χρονική κατανομή) με αιτιολόγηση 

του αιτούμενου προϋπολογισμού, σύμφωνα πάντα και με τη σχετική πληροφόρηση 

από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020. 

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

Καταγράφεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης (έναρξη, 

στάδια, λήξη). 

7. Ωφελούμενοι 

Καταγράφονται οι ωφελούμενοι από την υλοποίηση της Δράσης. Όπου αρμόζει, η 

περιγραφή των ωφελουμένων προσαρμόζεται στις ανάγκες υπολογισμού 

συμπληρωματικών δεικτών παρακολούθησης (βλ. παρ.4 ανωτέρω). 

8. Αναμενόμενα οφέλη  

Καταγράφονται συνοπτικά τα κυριότερα άμεσα και έμμεσα οφέλη που αναμένεται 

να προκύψουν από την υλοποίηση της Δράσης. 

9. Απασχόληση  

Όπου είναι δυνατόν και αρμόζει, γίνεται εκτίμηση (σε ισοδύναμα ανθρωποέτη 

πλήρους απασχόλησης) της απασχόλησης που δημιουργείται κατά το στάδιο 

υλοποίησης της Δράσης, καθώς επίσης και της μόνιμης απασχόλησης που 

αναμένεται να προκύψει σαν αποτέλεσμα της υλοποίησης της Δράσης.   

10. Τρόπος υλοποίησης - Παρακολούθηση  

Στην ενότητα αυτή καταγράφεται συνοπτικά η μέθοδος υλοποίησης της Δράσης, 

καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την εσωτερική παρακολούθηση τη πορείας 

υλοποίησης, την συλλογή και επεξεργασία των ποσοτικών στοιχείων που 

απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών (όπου υπάρχουν), ενδεχόμενη 

συνεργασία και συντονισμό με άλλους εμπλεκόμενους φορείς ή Δικαιούχους ώστε 

να αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις κλπ.   
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Β.2.   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

1. Επάρκεια θεσμικού και νομικού πλαισίου για την υλοποίηση της Δράσης  

Εξετάζεται η επάρκεια του θεσμικού και νομικού πλαισίου που είναι απαραίτητα για 

την απρόσκοπτη υλοποίηση της συγκεκριμένης Δράσης, τόσο σε ότι αφορά τον ίδιο 

τον φορέα όσο και το αντικείμενο της Δράσης. Στην περίπτωση που εντοπισθούν 

ελλείψεις, καταγράφονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την κάλυψή τους. 

2. Εσωτερική οργάνωση του φορέα για την υλοποίηση της Δράσης  

Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της Δράσης απαιτείται 

αποτελεσματική εσωτερική οργάνωση του φορέα, προσανατολισμένη προς τις 

ανάγκες και τις ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες της Δράσης. Προς τον σκοπό αυτόν 

μεταξύ άλλων απαιτείται:  

 Σαφής καθορισμός των διοικητικών μονάδων και του ανθρώπινου δυναμικού 

του φορέα που εμπλέκονται στην υλοποίηση της Δράσης, καθώς και 

προσδιορισμός των επιτελικών και διαχειριστικών λειτουργιών και 

αρμοδιοτήτων τους.  

 Καθορισμός των υπευθύνων για κάθε φάση υλοποίησης του έργου. 

 Καθορισμός των διοικητικών μονάδων / ανθρώπινου δυναμικού του φορέα που 

θα είναι υπεύθυνα για τον εσωτερικό έλεγχο και την διασφάλιση των ποιοτικών 

κριτηρίων που απαιτούνται στην υλοποίηση της Δράσης. 

 Καθορισμός της μεθοδολογίας και των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για 

την συλλογή και επεξεργασία των ποσοτικών στοιχείων που απαιτούνται για τον 

υπολογισμό των δεικτών, όπου απαιτούνται. 

 Εξασφάλιση εξωτερικών συνεργατών, εφόσον αυτοί απαιτούνται στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Δράσης. 

 Διασφάλιση της επάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού του 

φορέα για την υλοποίηση της Δράσης και ανάληψη συμπληρωματικών 

ενεργειών, εφόσον απαιτούνται. 

3. Χρονικός προγραμματισμός  

Για την υλοποίηση της Δράσης απαιτείται αναλυτικός χρονικός προγραμματισμός 

των ενεργειών του εμπλεκόμενου φορέα υλοποίησης, που μεταξύ άλλων αφορά στα 

ακόλουθα: 

 Ορισμό του συνόλου των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει η υλοποίηση της 

Δράσης. 

 Εκτίμηση της αναμενόμενης διάρκειας κάθε δραστηριότητας. 

 Προσδιορισμό των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών. 

 Προσδιορισμό των κρίσιμων διαδρομών και των ορόσημων (milestones) της 

κάθε δραστηριότητας. 

 Κατάρτιση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Δράσης και 

εξασφάλιση ανάλογης προετοιμασίας και ετοιμότητας του φορέα. 
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4. Οικονομικός προγραμματισμός 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, στόχος του οικονομικού προγραμματισμού 

είναι να συμβάλει στην διαμόρφωση ενός χρονικά και οικονομικά εφικτού και 

αποδεκτού πλάνου υλοποίησης της Δράσης. Ο αναλυτικός οικονομικός 

προγραμματισμός περιλαμβάνει: 

 Προσδιορισμό του κόστους κάθε δραστηριότητας και του συνόλου της 

υλοποίησης της Δράσης για τον φορέα. 

 Προσαρμογή του εκτιμώμενου κόστους υλοποίησης της Δράσης στο συνολικό 

ύψος των πόρων που διατίθενται για την Δράση. 

 


